
Sinds 9 jaar organiseert Stimulearning een online bevraging over tendensen in leren en ontwikkeling. 

Deze bevraging peilt naar de context en standpunten van zowel de vraagzijde van de L&D-markt (interne 

L&D-verantwoordelijken) als de L&D-aanbieders. Een eenvoudige rekensom leert ons dat we in die 9 

jaar meer dan 2000 L&D-professionals bevraagden.

Voor elke jaargang trachten we een andere invalshoek te formuleren. We nemen de L&D-markt met 

andere woorden elk jaar op een andere manier onder de loep. Zo gingen we twee jaar geleden vb. nog 

op zoek naar meta-evoluties in L&D-land en focusten we vorig jaar in het kader van het ESF-project  

www.roem.be op effectmeting van leer- en ontwikkelingsinitiatieven. Voor de samenstelling van de vra-

gen 2015 deden we opnieuw een beroep op de leden van Stimulearning. Wij vroegen hen wat hen anno 

2015 bezig hield en wat hun huidige aandacht trok. Voor 2015 kozen we op vraag van die kwalitatieve 

interviews voor de functie, betekenis en rol van de L&D Manager. 

We formuleerden in de periode mei-juni 2015 20 tot 30 vragen aan twee doelgroepen, met volgende 

kenmerken:

› Enerzijds 157 interne L&D-verantwoordelijken, waarvan 63% in een organisatie werkt met meer dan 

500 werknemers. 25% werkt bij een overheidsinstelling, 17% in een productiebedrijf. 42% van hen werkt 

in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, 25% in de provincie Antwerpen.

› En anderzijds 70 L&D-aanbieders. 57% van hen werkt in een organisatie met 5 of meer werknemers, 

eventueel inclusief freelancers. 23% werkt als zelfstandige.

› 79% prefereerde de vragenlijst in het Nederlands af te leggen, 21% in het Frans.

Uit hun geaggregeerde antwoorden selecteerden we 3 L&D-activiteiten, die we hieronder bundelen als 

antwoord op deze vragen: 

1. Wat doet hij/zij (niet) als L&D verantwoordelijke?

2. Wat doet hij/zij i.v.m. evalueren?

3. Hoe ziet hij/zij de toekomst?

We onderbouwen deze drie L&D-activiteiten met onderzoeksresultaten, maar tonen ook aan wat de on-

derliggende evoluties zijn over de jaren heen, door gebruik te maken van onze onderzoeksdatabank, die 

na negen jaar onderzoek een uitgebreide set aan gegevens bevat. We geven ten slotte ook een beeld van 

wat de eventuele verschillen zijn tussen hoe interne L&D-verantwoordelijken enerzijds en aanbieders 

van L&D anderzijds over deze 3 topics denken. 

Doch helemaal anders dan de voorgaande jaren is ons idee om de data voor een keer niet zelf te interpre-

teren, maar de ruwe data als onderwerp van een interne meeting in de vorm van een leuke affiche met 

jullie mee te geven. Gebruik deze affiche om inhouse na te denken over je eigen rol en het waardetoevoe-

gend karakter van de leerfunctie waar jij en je team voor staan. Gebruik de info op de affiche om jezelf te 

benchmarken, maar ook in vraag te stellen. Kortom, gebruik je antwoorden op de vragenlijst Tendensen 

in Leren en Ontwikkelen in Organisaties om jezelf en je L&D-afdeling sterker te maken !

En uiteraard kijken we, zoals altijd, uit naar jullie reacties!

TENDENSEN IN LEREN EN 
ONTWIKKELING IN ORGANISATIESIV

Sinds 2014  

in samenwerking met  

en met steun van:

       STEL JE KANDIDAAT VOOR 2016
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ONDERZOEKSVRAGEN ‘TENDENSEN IN LEREN EN ONTWIKKELING IN ORGANISATIES’

Rol van de L&D Manager

Wat doet hij/zij (niet) als L&D verantwoordelijke?

• Wie is de eerste initiatiefnemer voor leeractiviteiten in uw organisatie? p. 15

• Gelieve doelstellingen van leren & ontwikkeling te rangschikken volgens belangrijkheid.  p. 15

• Welke rol en/of taak vervult u als L&D-verantwoordelijke? p. 16

Wat doet hij/zij ivm evalueren?

• Meet u het effect van uw opleidingsinspanningen? p. 17

• Op welk niveau wens je je leerinspanningen te meten?  p. 18

• Wat doet u met de resultaten van deze effectmeting? p. 18

•  Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste redenen waarom een organisatie niet peilt  p. 19 

of het geleerde effectief wordt toegepast op de werkvloer? 

Wat heeft hij/zij te zeggen?

• Bestaat er binnen uw organisatie een functie voor leren en ontwikkeling? p. 19

• De L&D-verantwoordelijke van onze organisatie rapporteert aan … p. 20

•  Hebt u in uw rol als verantwoordelijke voor Leren en Ontwikkeling ook bevoegdheid  p. 20 

over het budget voor Leren en Ontwikkeling?

Hoe ziet hij/zij de toekomst?

• Hoe ziet u in de nabije toekomst de volgende leervormen evolueren? p. 21

•  Wat zijn binnen uw organisatie momenteel de prioriteiten binnen Leren en Ontwikkeling?  p. 22

Met de neus op 
de feiten!
Kent u de sociaaljuridische workshops van SD Worx Learning? 
Twee uur per maand, tien maanden per jaar en u bent weer 
helemaal mee met de sociaaljuridische actualiteit. Net zoals 
die 1000 andere HR Professionals.

• Twee uur per maand, tien maanden per jaar.
• Brandend actuele topics in de arbeidswetgeving, sociale 

zekerheid en loon� scaliteit.
• Volledig en toch bevattelijk. Complexiteit herleid tot bruikbare 

informatie.
• Kennis makkelijk te delen met uw collega’s.
• Al 20 jaar lang, reeds meer dan 1000 deelnemers.
• Ook in uw buurt. In Nederlands of Frans.

SD Worx
Learning

➜ Volg een gratis proefsessie.
www.sdworx.be/gratis-workshopsessie
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Wat doet hij/zij (niet) als L&D verantwoordelijke?

Het management 28 %

22 %

4 %

De direct  
leidinggevende

De L&D-  
of HR-afdeling

De individuele  
medewerker

De collega’s of  
het team

 0  10  20  30  40  50

Initiatiefnemer voor leeractiviteiten 
(o.b.v. 156 L&D-verantwoordelijken en 69 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Wie is de eerste initiatiefnemer voor leeractiviteiten in uw organisatie?

Observatie
› De L&D manager is minder vaak initiatiefnemer voor leeractiviteiten dan bvb. het management of de direct leidinggevende.
› Aanbieders van leeroplossingen zien het anders: de L&D- of HR-afdeling neemt 3 keer zoveel initiatief dan het management.

26 %

21 %

Performantie van  
de organisatie

Ontwikkeling  
van competenties  

in de functie.

Persoonlijke ontwikkeling 
van de werknemer

Stimuleren van  
de werknemer (met het oog 

op loopbaan)

Kenniscreatie binnen 
de organisatie

 0  10  20  30  40  50

Doelstellingen van L&D in organisatie
(bij 157 L&D-verantwoordelijken en 70 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Gelieve doelstellingen van leren & ontwikkeling te rangschikken volgens belangrijkheid 
(% geeft aan hoeveel respondenten een bepaalde doelstelling als meest belangrijk aanduidden)

35 %
43 %

43 %
28 %

9 %
17 %

6 %
6 %

7 %
5 %

Observatie
›  De L&D manager streeft er met L&D naar competenties te ontwikkelen en prestaties te verbeteren – persoonlijke ontwikkeling  

is daarbij verder naar de achtergrond verdwenen. 
›  Aanbieders van leeroplossingen zetten vooral in op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, de performantie van  

de organisatie is maar half zo belangrijk. Die performantie is voor hen sowieso geen topprioriteit.

■ 2015
■ 2014

Weet jij dat dit  het 9e onderzoek is? En dat wij daardoor  heel wat kunnen vergelijken!



16 - NETWERKGIDS 2015-2016

Rol als L&D-verantwoordelijke
(o.b.v. 123 L&D-verantwoordelijken)

Vraag: Welke rol en/of taak vervult u als L&D-verantwoordelijke?
(% geeft aan hoeveel respondenten “vaak” aanduidden voor een bepaalde rol)

■ 2015
■ 2014 
■ 2013

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Observatie
De L&D manager vervult nog vaak een relatief administratieve rol vb. inkoper van trainingen– maar toch ook al  
een meer volwassen rol zoals leerbehoeftenanalist / ontwerper van leeroplossingen / evaluator van leereffecten, etc.

Leerbehoeftenanalist

Inkoper van 
leeroplossingen

Intern consultant

Ontwerper van 
leeroplossingen

Marketeer van L&D

Evaluator van  
leereffecten

Facilitator van  
leren

Ontwikkelaar van 
cursusmateriaal

Docent / trainer

Administratief  
coördinator

Begeleider van 
verandering

Kennismanager

Coach

Loopbaanadviseur

41 %

48 %

33 %

28 %

30 %

15 %

24 %

13 %

9 %

13 %

10 %

7 %

7 %

49 %
42 %

41 %
42 %

32 %
37 %

31 %
33 %

24 %
22 %

24 %

23 %

19 %

NVT

13 %
13 %

12 %
7 %

34 %
27 %

19 %
20 %

10 %
12 %

18 %
10 %

7 %
8 %

analyse van 
leerbehoeften.

Inkopen van 
leeroplossingen.

intern  
consult.

ontwerpen van 
leeroplossingen.

administratieve  
coördinatie.

Ik hou me vooral bezig met …

49 
%

41 
%

34 
%

32 
%31 

%
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Wat doet hij/zij ivm evalueren?

8 %
3 %

NVT
NVT
NVT

12 %

5 %
7 %

45 %
49 %

53 %
52 %

14 %
17 %

16 %
15 %

28 %
15 %

20 %
23 %

6 %
3 %

6 %
3 %

0 %
1 %

0 %
0 %

Neen, wij meten het  
effect van training niet.

Ja, wij verzamelen 
kwantitatieve data: 

prijs, aantal trainingen, 
aanwezigheidsgraad …

Ja, we peilen naar de 
tevredenheid van de 

deelnemers.

Ja, we peilen naar het 
weten en kunnen van de 

deelnemers na de opleiding.

Ja, we peilen naar het 
effectief toepassen van het 

geleerde op de werkvloer.

Ja, we peilen naar de 
bijdrage van het geleerde 

aan de organisatie 
(impact op KPI’s).

Ja, we maken een 
financiële kostenbaten-

analyse (ROI).

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Meten van effect leerinspanningen
(o.b.v. 148 L&D-verantwoordelijken en 63 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Meet u het effect van uw opleidingsinspanningen?
(% geeft aan hoeveel respondenten een bepaald antwoord aanduidden)

■ 2015
■ 2014 
■ 2013 
■ 2012

Observatie
›  De L&D manager meet na L&D vooral nog tevredenheid deelnemers en relatief weinig “weten en kunnen” en “effectief toepassen”. 
›  Aanbieders van leeroplossingen meten kwalitatieve data i.p.v. kwantitatieve data, zoals het effectief toepassen van het geleerde  

op de werkvloer en de bijdrage van het geleerde aan de organisatie.

Gebruik

Reactie

Leren

Gedrag

Impact

ROI

Dat doe ik Dat wens ik

12 %

49 %

17 %

15 %

3 %

1 %

1 %

1 %

7 %

51 %

34 %

5 %Ik evalueer
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Data zoals prijs,  
aantal trainingen en de 

aanwezigheidsgraad.
1 %

1 %

7 %

51 %

34 %

5 %

De tevredenheid  
van de deelnemers.

Het weten en kunnen  
van de deelnemers  

na de opleiding.

Het effectief toepassen 
van het geleerde  
op de werkvloer.

De bijdrage van  
het geleerde aan  

de organisatie.

Een financiële kosten-
batenanalyse.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wens over meten v. leerinspanningen 
(o.b.v. 149 L&D-verantwoordelijken en 63 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Op welk niveau wens je je leerinspanningen te meten? Gelieve het passende niveau aan te geven.

Observatie
›  De L&D manager wenst wel het effectief toepassen op de werkvloer te kunnen meten.  

Slechts 5% wenst dat echter te kwantificeren (kosten-batenanalyse).
›  Aanbieders van leeroplossingen hopen veel info te vergarenuit tevredenheidsmetingen, doch minder uit de bijdrage van het geleerde  

aan de organisatie noch een financiële kosten-batenanalyse.

We gebruiken ze om de 
leeroplossingen aan te 

passen of aanbieders te 
(her)selecteren.

63 %

40 %

34 %

20 %

15 %

8 %

We gebruiken ze om 
de impact van onze 
leeroplossingen te 

verhogen.

We gebruiken ze als 
bewijsmateriaal voor onze 

L&D-inspanningen naar 
het management toe.

We gebruiken ze tijdens 
functionerings- en /of 

evalueringsgesprekken.

We gebruiken ze als 
verantwoording voor 

externe normering (ISO, 
accreditatie …).

We doen er niet veel of 
niks mee.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wat men doet met resultaten vd meting
(o.b.v. 143 L&D-verantwoordelijken)

Vraag: Wat doet u met de resultaten van deze effectmeting?
(% geeft aan hoeveel respondenten een bepaald antwoord aanduidden – meerdere antwoorden waren mogelijk)

Observatie
De L&D manager gebruikt de resultaten van effectmeting vooral om leeroplossingen aan te passen of het effect ervan te verhogen.

Behoor ik bij de 63 %  
L&D Managers die de resultaten 
van effectmeting gebruiken om 
leeroplossingen aan te passen, 
bij de 40 % om het leereffect 

te verhogen of ben ik bij de 8 % 
die er niets of niet veel  

mee doet?
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Het kost te veel tijd. 94 %

94 %

63 %

19 %

13 %

13 %

We hebben hiervoor binnen 
onze organisatie niet de 

nodige knowhow.

Het is geen prioriteit 
binnen mijn organisatie.

Het stuit op weerstand bij 
de lerenden.

Het stuit op weerstand bij 
het management.

Andere

6 %
Het stuit op weerstand bij 
de direct leidinggevenden.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Redenen om effect leeracties niet te meten
(o.b.v. 16 L&D-verantwoordelijken en 62 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste redenen waarom een organisatie niet peilt of het geleerde effectief wordt toegepast  
op de werkvloer? Duid de 3 belangrijkste aan.

Observatie
›  De L&D manager heeft nog altijd niet voldoende tijd en tools/knowhow om te peilen naar het effect van leerinspanningen.
›  Aanbieders van leeroplossingen merken een grote weerstand zowel bij de lerende als hun direct leidinggevenden  

om effect van leren te meten.

Wat heeft hij/zij te zeggen?

Specifieke L&D rol in organisatie? 
(o.b.v. 146 L&D-verantwoordelijken)

Vraag: Bestaat er binnen uw organisatie een functie voor leren en ontwikkeling?

Ja, (onder andere) ikzelf 
neem die waar. 85 %

8 %

7 %

Ja, een collega  
neemt die waar.

Neen, er is er geen.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Observatie
De L&D manager is in de meeste organisaties een eigen functie.

IK BEN  
NIET ALLEEN.

93 %
VAN DE BEVRAAGDE 
ORGANISATIES HEEFT  

EEN L&D  
MANAGER.
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… rapporteert aan de HR-
verantwoordelijke die lid is 

van de directie.
66 %

15 %

10 %

9 %

… rapporteert aan de HR-
verantwoordelijke die geen 

lid is van de directie.

… rapporteert aan het 
directiecomité.

… maakt deel uit  
van het directiecomité.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lid vh directiecomité?
(o.b.v. 139 L&D-verantwoordelijken)

Vraag: De L&D-verantwoordelijke van onze organisatie …

Observatie
De L&D manager is meestal geen lid van het directiecomité. Meestal rapporteert hij/zij aan de HR-verantwoordelijke,  
die eventueel wel deel uitmaakt van het directiecomité.

Ja, over het  
volledige budget.

50 %

23 %

17 %

11 %

49 %

35 %

11 %

5 %

Neen, ik heb geen 
bevoegdheid.

Ja, tot een maximaal 
bedrag van EUR (vul het 

bedrag in cijfers in).

Neen, want er is  
geen budget.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bevoegdheid voor budget 
(o.b.v. 123 L&D-verantwoordelijken)

Vraag: Hebt u in uw rol als verantwoordelijke voor Leren en Ontwikkeling ook bevoegdheid over het budget  
voor Leren en Ontwikkeling? 

Observatie
De L&D manager heeft slechts in de helft van de gevallen bevoegdheid over het volledige budget – soms slechts gedeeltelijk,  
soms helemaal geen bevoegheid. Dat laatste neemt wel af.

■ 2015
■ 2014

Ik rapporteer aan …

het directiecomité.
de HR-

verantwoordelijke die 
lid is van de directie.

de HR-verantwoordelijke 
die geen lid is van  

de directie.

Ik ben lid  
van het 

directiecomité.
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Hoe ziet hij/zij de toekomst? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Evolutie leervormen volgens L&D
(o.b.v. 157 L&D-verantwoordelijken en 60 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Hoe ziet u in de nabije toekomst de volgende leervormen evolueren?
(% geeft aan hoeveel respondenten “stijgt” aanduidden voor een bepaalde leervorm)

E-learning /  
online cursussen

Persoonlijke en 
teamcoaching

Peterschap en mentoring

Intervisie / supervisie

Web 2.0 (Blog, Twitter, 
Youtube, Yammer, 

Slideshare, GoogleDrive …)

Vaardigheidstrainingen

Toolboxmeetings

Games

Instructies en 
eenpuntslessen

Externe studiedagen, 
seminars, conferenties

Klassikale infosessies en 
kennisgerichte opleidingen

NVT
NVT

66 %

66 %
70 %

57 %
46 %

50 %
44 %

42 %
42 %

35 %
29 %

33 %
33 %

27 %
20 %

15 %
14 %

10 %
14 %

Observatie
›  De L&D manager verwacht vooral een stijging van directe leervormen zoals mentoring en coaching. Ook e-learning zit in de lift.  

Klassikale infosessies lijken passé.
›  Aanbieders van leeroplossingen geloven minder sterk in het elearningverhaal en externe studiedagen, daarentegen zien ze veel heil  

in leernetwerken, toolboxmeetings en games.

■ 2015
■ 2014 
■ 2013

67 %

66 %

66 %

57 %

Communities of Practice / 
leernetwerken

54 %
48 %

58 %

38 %

36 %

38 %

34 %

30 %

26 %

7 %

Stages / “Sitting next to 
Nelly” / Projectdeelname / 

Jobrotatie
47 %

46 %

45 %
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Leren en ontwikkeling 
beter inpassen in de 

bedrijfsstrategie

Het opleidingsplan beter 
afstemmen op de noden 

van de organisatie

Het leer- en 
ontwikkelingsaanbod  

beter afstemmen op de 
noden van het personeel

Leren en ontwikkeling 
inzetten als middel om 

prestaties te verbeteren

De interne leer- en 
ontwikkelingscapaciteit 

vergroten

De leerresultaten van 
opleidingen verbeteren

Opleiding en leren 
optimaliseren naar 

doelmatige werkvormen

Het effect van  
leren meten

Informeel en sociaal  
leren faciliteren

De kosten van opleiden  
en leren reduceren

Leren digitaliseren

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prioriteiten van (de) L&D (Manager)
(o.b.v. 157 L&D-verantwoordelijken en 70 aanbieders van leeroplossingen )

Vraag: Wat zijn binnen uw organisatie momenteel de prioriteiten binnen Leren en Ontwikkeling? Duid de 3 belangrijkste aan.

57 %

48 %

36 %

30 %

25 %

24 %

24 %

18 %

17 %

12 %

10 %

Observatie
›  De L&D manager vindt de afstemming tussen L&D en organisatiestrategie en noden de prioriteit binnen L&D.  

Noden personeel komt slechts derde.
›  Ook aanbieders van leeroplossingen zien dezelfde prioriteiten. Ze zijn het niet eens met hun collega’s L&D-verantwoordelijken  

i.v.m. interne leer- en ontwikkelingscapaciteit, effectmeting en kostenreductie.

L&D inpassen in 
bedrijfsstrategie

Opleidingsplan afstemmen  
op noden van organisatie

Aanbod afstemmen op 
noden van personeel

Ik maak in 2016 geen werk van digitalisering van leren, kostenreductie 
van opleiden en leren, facilitering van informeel en sociaal leren

Ik maak in 2016 werk van


