
	  

Investeringen	  in	  
opleiding	  &	  training	  
Ondernemingen	  en	  
overheidsorganisatie	  investeren	  
jaarlijks	  per	  medewerker	  
gemiddeld	  €	  2.000	  in	  opleiding	  en	  
training.	  Voor	  een	  organisatie	  van	  
250	  medewerkers	  spreken	  we	  dan	  
al	  gauw	  over	  een	  jaarlijks	  budget	  
van	  €	  500.000.	  Daarbij	  komen	  nog	  
de	  kosten	  van	  verlies	  aan	  
productiviteit.	  De	  medewerker	  
wordt	  namelijk	  doorbetaald	  
wanneer	  hij	  of	  zij	  een	  opleiding	  
volgt,	  terwijl	  de	  werkzaamheden	  
blijven	  liggen	  of	  door	  een	  collega	  
worden	  overgenomen.	  

	  

Opbrengsten	  van	  
opleiding	  &	  training	  
Wat	  zijn	  de	  leeropbrengsten	  van	  
deze	  jaarlijkse	  investering?	  Wat	  
zijn	  de	  meetbare	  baten	  tegenover	  
de	  gemaakte	  kosten?	  Welke	  
problemen	  zijn,	  dankzij	  gevolgde	  
opleiding	  &	  training,	  opgelost?	  
Welke	  uitdagingen	  kunnen	  
(opnieuw)	  worden	  aangegaan?	  
Met	  andere	  woorden:	  wat	  is	  het	  
rendement	  van	  de	  gevolgde	  
(bedrijfs)opleidingen	  en	  –
trainingen	  voor	  uw	  organisatie	  en	  
uw	  medewerker?	  Vaak	  is	  het	  
lastig	  een	  antwoord	  te	  geven	  op	  
deze	  vragen	  en	  soms	  worden	  ze	  
helemaal	  niet	  gesteld!	  
Merkwaardig,	  want	  wanneer	  er	  op	  
een	  slimme	  manier	  op	  het	  
rendement	  van	  opleidingen	  wordt	  
gestuurd,	  kunnen	  er	  aanzienlijke	  
besparingen	  worden	  gerealiseerd.	  
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De	  werkvelden	  van	  ons	  programma	  
Het	  programma	  van	  HumanCap	  omvat	  drie	  
werkvelden.	  	  
Het	  eerste	  werkveld	  betreft	  het	  vaststellen	  
van	  het	  organisatieprobleem	  binnen	  de	  
bepaalde	  context.	  Deze	  context	  kan	  
bijvoorbeeld	  worden	  gevormd	  door	  het	  
verschuiven	  van	  taken	  en	  
verantwoordelijkheden	  van	  de	  landelijke	  
overheid	  naar	  lokale	  overheden,	  

veranderende	  eisen	  en	  wensen	  van	  
klanten,	  	  het	  aangaan	  van	  
samenwerkingsverbanden,	  
reorganisaties	  en	  fusies	  e.d.	  	  
Na	  analyse	  van	  het	  
organisatieprobleem	  en	  het	  
vaststellen	  van	  de	  
probleemoplossing,	  wordt	  

dit	  verwerkt	  in	  opleidingsbeleid.	  Vanuit	  het	  
opleidingsbeleid	  worden	  de	  beoogde	  
leerresultaten	  meetbaar	  gedefinieerd.	  	  
	  
	  

Programma	  HumanCap	  	  
Onze	  passie	  ligt	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  organisaties	  en	  hun	  medewerkers.	  Vanuit	  deze	  passie	  en	  onze	  
langdurige	  en	  intensieve	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  opleiding,	  organisatieontwikkeling	  en	  advies,	  
hebben	  wij	  geleerd	  dat	  leeropbrengsten	  van	  opleidingen	  kunnen	  worden	  verhoogd,	  er	  slimmer	  kan	  
worden	  ingekocht	  en	  de	  kosten	  van	  opleidingen	  met	  gemiddeld	  15%	  kunnen	  worden	  verlaagd.	  Daarom	  
hebben	  we	  voor	  landelijke	  en	  lokale	  overheden	  en	  overheidsorganisaties	  een	  programma	  ontwikkeld.	  	  
Met	  dit	  programma	  willen	  we	  opleiding	  &	  training	  voor	  uw	  organisatie	  niet	  alleen	  goedkoper	  maken,	  
maar	  vooral	  ook	  beter.	  	  	  

Het	  tweede	  werkveld	  betreft	  de	  
deskundigheid	  van	  de	  opleider.	  HumanCap	  
onderhoudt	  relaties	  met	  diverse	  
organisaties	  die	  bedrijfsopleidingen	  
verzorgen.	  
Wij	  zijn	  daarom	  in	  staat	  om	  de	  best	  
passende	  opleider	  te	  koppelen	  aan	  de	  
vastgestelde	  resultaten.	  Daarbij	  letten	  wij	  
altijd	  op	  de	  invulling	  van	  het	  
opleidingsproces	  van	  de	  opleider.	  Door	  
collectieve	  inkoop	  kan	  HumanCap	  
kortingen	  realiseren	  op	  de	  in	  te	  kopen	  
opleidingen	  en	  trainingen.	  
	  
Het	  derde	  werkveld	  is	  gericht	  op	  het	  meten	  
van	  de	  effecten	  van	  de	  gevolgde	  
bedrijfsopleiding(en).	  We	  meten	  dan	  de	  
leeropbrengsten,	  analyseren	  het	  
werkgedrag	  en	  de	  organisatieresultaten.	  
Daarna	  leggen	  wij	  deze	  waarnemingen	  
naast	  het	  opleidingsbeleid	  en	  de	  beoogde	  
resultaten.	  	  



	  
	  

Effecten	  	  
Opleidingseffectiviteit	  is	  de	  mate	  waarin	  de	  geformuleerde	  opleidingsdoelen	  (leeropbrengsten)	  
zijn	  gerealiseerd.	  Deze	  resultaten	  hebben	  niet	  alleen	  betrekking	  op	  de	  leeropbrengsten	  in	  de	  
vorm	  van	  toegenomen	  kennis,	  houding	  en	  vaardigheden	  van	  medewerkers.	  Ook	  de	  
veranderingen	  in	  het	  werkgedrag	  en	  de	  betere	  resultaten,	  die	  uw	  organisatie	  als	  gevolg	  van	  de	  
opleidingsactiviteit	  heeft	  behaald,	  zijn	  belangrijke	  effecten	  om	  te	  kunnen	  bepalen	  of	  de	  
bedrijfsopleiding	  effectief	  is	  geweest	  en	  de	  probleemsituatie	  heeft	  helpen	  oplossen.	  
	  

Realisatie	  van	  het	  programma	  
We	  realiseren	  ons	  programma	  altijd	  vanuit	  
één	  van	  de	  drie	  werkvelden.	  Daarbij	  is	  de	  
aanpak	  altijd	  projectmatig	  en	  integraal.	  
Integraal	  betekent	  dat	  wanneer	  wij	  
bijvoorbeeld	  voor	  u	  de	  beste	  opleider	  
moeten	  gaan	  selecteren,	  we	  altijd	  de	  
beoogde	  leerresultaten	  -‐	  passend	  binnen	  
het	  opleidingsbeleid	  en	  gerelateerd	  aan	  de	  
probleemsituatie	  en	  de	  context	  –	  zullen	  
gaan	  bepalen.	  Daarna	  zullen	  we	  dan	  ook	  de	  
leeropbrengsten,	  werkgedrag	  en	  
organisatieresultaten	  gaan	  meten.	  	  
	  
Als	  we	  de	  effecten	  van	  opleiding	  &	  training	  
moeten	  gaan	  meten,	  gaan	  we	  de	  resultaten	  
altijd	  meten	  aan	  de	  hand	  van	  de	  beoogde	  
leerresultaten	  -‐	  passend	  binnen	  het	  
opleidingsbeleid	  en	  gerelateerd	  aan	  de	  
probleemsituatie.	  	  

Verder	  zullen	  de	  prestaties	  van	  de	  opleider	  
meegenomen	  worden	  in	  de	  analyse	  en	  
verbeteraanpak.	  
	  
Wanneer	  we	  kunnen	  starten	  vanuit	  de	  
probleemsituatie,	  zal	  dit	  leiden	  tot	  een	  
opleidingsbeleidsplan,	  beoogde	  
leerresultaten,	  een	  daarbij	  passende	  
opleider	  en	  een	  meting	  van	  de	  effecten	  van	  
de	  opleiding	  of	  training.	  
	  
	  

Wij	  realiseren	  ons	  programma	  voor	  onze	  
opdrachtgevers	  op	  basis	  van	  “no	  cure	  –	  no	  
pay”.	  Vooraf	  maken	  we	  met	  u	  afspraken	  
over	  de	  te	  realiseren	  kostenreductie	  en	  
verbetering	  van	  de	  leeropbrengsten.	  
Bereiken	  we	  dit	  resultaat	  samen	  met	  uw	  
organisatie,	  dan	  betaalt	  u	  als	  
opdrachtgever	  daarvoor	  een	  overeen	  te	  
komen	  percentage	  van	  de	  gerealiseerde	  
kostenbesparing	  per	  periode.	  Bereiken	  we	  
niet	  de	  vooraf	  overeengekomen	  
kostenreductie	  en	  verbetering,	  dan	  betaalt	  
u	  als	  opdrachtgever	  niets.	  
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