
Wat is learning & development (L&D) eigenlijk? Weet het vakgebied het zelf wel? Is L&D van het 
leren? Of juist presteren? Waar klop je voor aan bij ons? Aan welke KPI’s mag je ons houden? Na 
15 jaar in dit vakgebied — weliswaar in verschillende rollen —, lukt het me nog steeds niet de 
‘waarom’ in een mooie volzin te omschrijven.

In dit artikel, omschrijf ik de meest geziene uitingsvormen binnen organisaties. Dit doe ik met als 
doel om bewustwording aan te wakkeren:

 Hoe zijn jullie nu georganiseerd? 
 Welke andere organisatievorm zou effectiever kunnen zijn?

Print voordat je verder leest dit scoreformulier (zie bijlage) en vul deze tijdens het lezen in (uitleg 
staat op het formulier zelf). Op de manier kun de huidige en de gewenste situatie in kaart brengen.

Verschillende vormen
Wat je veel ziet, is dat L&D-afdelingen organisch groeien. Een goed doordachte bouwtekening 
ontbreekt regelmatig. Het gevolg? Een kleurrijke lappendeken, waarbij samenhang soms 
onduidelijk is.

Elke organisatie geeft L&D anders vorm. Van een academie met trainingsaanbod tot een intern 
consultancybureau dat projectmatig aan strategische vraagstukken werkt. De ene keer met een 
sterke focus op leren, een andere keer gaat het juist om presteren. Wat dan het effectiefst is? Dat 
hangt af van meerdere dingen, zoals:
• type organisatie
• het volwassenheidsniveau
• spelende uitdagingen

In de praktijk kom je vooral onderstaande 5 organisatievormen (in mengvorm) tegen: 

1. Coördineren en organiseren



Bij deze organisatievorm moet je denken aan een ‘regel afdeling’, die trainingen inplannen, zalen 
boeken, LMS-systemen onderhouden, opleidingsmateriaal printen en ga zo maar even door. 
Tijdrovend werk wat we niet altijd op waarde schatten. Het lastige aan dit soort werk: doe je het 
foutloos, dan merkt vrijwel niemand het op. Laat je steken vallen, dan zijn je collega’s ontevreden. 
Je kunt het vergelijken met scheidsrechter: je hebt een goede pot gefloten als je niet bent 
opgevallen.

In LEAN termen is dit vaak noodzakelijke werk dat niet directe klantwaarde toevoegt.
Je ontkomt er niet aan, maar wilt het wel zo minimaal houden zodat je je kunt richten op werk dat 
door je klant als waardevol wordt ervaren. 

Scoor op het formulier: 
 Hoeveel van jullie tijd gaat nu naar regelwerk?
 Hoeveel tijd zou je idealiter mee bezig willen zijn? 

Drie trends vallen op bij het coördineren en organiseren:
1. uitbesteden — steeds meer organisaties beleggen dit werk extern, bijvoorbeeld bij een 
Learning Service Provider (LSP)
2. als onderdeel van — coördinerende werkzaamheden worden onderdeel van een bredere HR-
serviceafdeling
3. optimaliseren — processen optimaliseren en automatiseren is in trek om het werk steeds 
effectiever te maken

2. Produceren en faciliteren

‘Make or buy’ — een gespreksonderwerp dat vaak terugkomt binnen het L&D vakgebied. Zelf 
opleidingen ontwikkelen en verzorgen is soms een bewust, maar soms ook een gedwongen keus. 
De NS, defensie en de luchtverkeersleiding kunnen hun functiespecifieke opleidingen lastig extern
inkopen. Stel je geen scherpe kaders rondom diensten en producten? Dan loop je het risico dat 
dit erg groot én duur wordt.



Vragen die je kunnen helpen bij het invullen van het formulier: 
 Hoeveel van jullie tijd gaat naar het ontwikkelen van trainingen en lesmateriaal? 
 Willen we dit zelf blijven doen, of is het uitbesteden van dit soort werk een slimmere keuze 

richting de toekomst?

Deze drie trends vallen op bij het produceren en faciliteren:
1. uitbesteden — veel organisaties kiezen ervoor om het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen
uit te besteden, zodat er flexibiliteit en mogelijkheden zijn om per vraagstuk de meest passende 
expertise in te huren
2. performance support — we zijn selectiever in opleidingen (klassikaal) organiseren, omdat 
informatie beschikbaar stellen soms al voldoende is. Het gedachtegoed van de 5 moments of 
need biedt hierin een handige richtlijn 
3. meer aandacht voor kennismanagement — om kennislekken te voorkomen, bijvoorbeeld als 
iemand met pensioen gaat, is het belangrijk om de meest cruciale kennis vast te leggen en in 
kaart te brengen

3. Academie

Veel organisaties bieden niet alleen functiespecifieke opleidingen aan, maar hebben een academie
met een breed pallet aan ontwikkelinterventies. Van een training beïnvloedingsvaardigheden tot 
mindfulness tijdens de lunch. Deze vorm zien we het meest bij kennisintensieve organisaties met 
veel hoogopgeleide professionals. Het woord ‘academie’ zorgt wel voor mogelijke misverstanden: 
het roept de associatie op met trainingen. We zien dat leren steeds meer vervlochten raakt met 
het werk waarbij organisatie streven naar een Learning Ecosysteem. 

Vragen die je kunnen helpen bij het invullen van het formulier: 
 Hebben wij de ambitie om juist meer of minder tijd in onze academie te investeren?
 Ervaart de medewerker ook echt wat er mogelijk is rondom (duurzame) ontwikkeling?

Drie opvallende trends bij de academie:
1. Employee experience — Omdat leren ook steeds meer als secondaire arbeidsvoorwaarde 
wordt gezien, is het steeds belangrijker het aanbod aantrekkelijk en overzichtelijk aan te bieden en
aandacht te geven aan de beleving van de medewerker 
2. persoonlijk ontwikkelbudget — het persoonlijk ontwikkelbudget groeit in populariteit, waardoor 
medewerkers steeds meer autonomie hebben over (een deel van) hun professionele ontwikkeling
3. Netflix-achtige leeraanbiedingen — veel grote organisaties kopen Netflix-achtige 
leeraanbiedingen in voor alle medewerkers. Hierdoor kunnen zij zelf e-learnings over 
uiteenlopende thema’s volgen wanneer zij dat willen. De implementatie is cruciaal om te 
voorkomen dat de dienst onbekend en onbemind blijft onder de medewerkers

https://www.youtube.com/watch?v=6ywb_Ek038o
https://www.youtube.com/watch?v=6ywb_Ek038o


4. Projectbureau

L&D verandert steeds meer in een projectbureau: meer adviseren, minder regelen. Bij deze vorm 
werken L&D-specialisten op projectmatige basis aan een complexe uitdaging, zoals de 
omgevingswet, een nieuwe productiemethode of de AVG.

Deze vorm is ideaal bij complexe organisatievraagstukken. Want zelden is er alleen een gebrek 
aan kennis en kunde — het is vaker een meerkoppig monster. Juist daarom werkt L&D aan 
prestatieverbetering en niet alleen aan het ontwikkelen van de individuele medewerker.

Vragen die je kunnen helpen bij het invullen van het formulier: 
 In hoeverre is L&D voldoende betrokken bij de meest strategische projecten binnen de 

organisatie?
 Wordt de agenda van L&D bepaald door wat belangrijk of door wat urgent is?

Opvallende trends bij het projectbureau:
1. multidisciplinair team — L&D werkt vaker probleemgericht aan organisatievraagstukken in een 
multidisciplinair team, samen met bijvoorbeeld Communicatie, Change en Lijnmanagement
2. analyse en ontwerp — L&D’ers opereren als consultants en houden zich voornamelijk bezig met
het analyseren van het probleem en het ontwerpen van een ‘high level’-oplossing. Het 
operationele bouwen en uitvoeren wordt steeds vaker extern belegd
3. herpositionering — veel L&D-afdelingen (her)positioneren zich meer resultaatgericht en dopen 
zichzelf om tot de afdeling Leren en Presenteren

5. Strategisch advies

Wie wil nou op strategisch niveau geen invloed uitoefenen op de koers van de organisatie? Ja,
precies. In het beste geval zit L&D pro-actief en regelmatig bij het management aan tafel om bij te



dragen aan de organisatiestrategie. Dit gebeurt in de praktijk nog veel te weinig. 

Vragen die je kunnen helpen bij het invullen van het formulier: 
 In hoeverre zit L&D structureel aan tafel om vanuit de organisatieambities te adviseren? 
 Welke factoren voorkomen dat L&D nog niet een rol heeft op strategisch niveau?

Twee tekenen dat het wél de goede richting op gaan richting strategisch advies: 
1. andere titels — het aantal L&D-business-partners en consultants binnen bedrijven stijgt sterk, 
waardoor L&D een pro-actievere en structurele rol als adviseur krijgt 
2. begin bij de ambitie — performance improvement lijkt het nieuwe buzzword in opleidingsland te
zijn. Daaruit klinkt het besef door dat L&D er voornamelijk is om bedrijfsdoelstellingen te 
realiseren. Te lang zijn workshops en trainingen tot doel an sich verheven, die tijd is gelukkig 
voorbij!

Vraag jezelf na het lezen van deze 5 organisatievormen eens af:

 In welke organisatievorm willen wij ons verstevigen in 2020?
 Wie zijn onze klanten en hoe maken wij hen meer tevreden? 
 Welke werkzaamheden schroeven wij terug omdat ze onvoldoende waarde toevoegen?

Waartoe?

Nadat we hebben stilgestaan bij de organisatievorm gaan we nu in op de doelen.
Want  waarvoor doen we het eigenlijk allemaal? Wat is de ‘why’ van ons vakgebied? 

L&D richt zich meestal op meerdere gebieden of mengvormen. Toch helpt deze categorisering om
bewustwording te vergroten én de discussie aan te wakkeren. Want waar zijn wij nou van? Waar 
blijven we vanaf en waar nemen we als L&D juist de leiding?

Compliance



Compliance kan variëren van een verplicht heftruccertificaat, tot permanente WFT educatie voor 
financials. Op zijn zachtst gezegd is dit niet het favoriete focusgebied van veel L&D vakgenoten. 
Het is er wel eentje waar veel tijd, geld en aandacht naartoe gaat. Juist daarom is het strikt 
scheiden van rollen en verantwoordelijkheden cruciaal. Het risico is anders dat L&D te veel 
verantwoordelijkheid op zich neemt en ineens voor álles verantwoordelijk wordt gehouden. Van 
het updaten van trainingsmateriaal tot het achter de broek aan zitten van medewerkers die hun e-
learning niet hebben doorlopen.

Om die berg aan onterechte verantwoordelijkheid te voorkomen, scheid je drie ‘gebieden’ — een 
soort trias politica:
1. vorm — L&D adviseert over de effectiefste leervorm en eventueel de passendste IT-
infrastructuur
2. inhoud — een ander, bijvoorbeeld een safety-expert, is subject-matter-expert (SME) en 
daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Hij of zij zorgt ervoor dat werkstandaarden kloppen en 
het trainingsmateriaal up-to date is
3. opvolging —het lijnmanagement is, naast de medewerkers zelf, verantwoordelijk om erop toe te
zien dat medewerkers op tijd de verplichte trainingen volgen

Compliance trainingen kunnen soms als een ‘moetje’ aanvoelen, maar ze bieden ook kansen. Je 
kunt waarde toevoegen door het slim en klantvriendelijk te organiseren, kosten te besparen door 
slim in te kopen en de relevantie van het ‘moetje’ zo groot mogelijk te maken. Daarnaast is L&D 
de waakhond om te voorkomen (of verminderen) dat het aantonen dat iemand ‘getraind’ is, een 
doel op zich wordt. 

Scoor op het formulier:

 Hoeveel van jullie tijd gaat nu naar compliance gerateerde werkzaamheden?
 Hoeveel tijd zou je er idealiter mee bezig  zijn?

Tip: Ger Driessen schreef onlangs het gratis e-book Cracking the compliance code.

Functionele vaardigheden

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2460249/How%20learning%20professionals%20can%20crack%20the%20compliance%20training%20code%20by%20Ger%20Driesen.pdf?utm_campaign=Cracking%20the%20Compliance%20Training%20Code&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=76375630&_hsenc=p2ANqtz-8PSrKhBS4Eahu9TXBl3vx4d5KCQ4618waoJJIeMTfYkrLwsDmXLo8YaWMFuSCa2sHybI5Te-Y42TWoxw2qtoNK827Y6A&_hsmi=76375630


Bij sommige beroepen is specifieke vakkennis niet zomaar belangrijk, maar cruciaal. Zonder kan 
je niet goed en/of niet veilig werken. Denk aan een complex softwarepakket of het bedienen van 
een dialyse-apparaat in het ziekenhuis.

In bijvoorbeeld technische en medische branches focust L&D zich grotendeels op het ontwikkelen
van functionele vaardigheden. Soms zijn het verplichte opleidingen voor de basis van je rol, soms 
zijn het mogelijkheden om je te specialiseren of verder te professionaliseren. 

We zien dat we steeds kritischer worden in het inzetten van leervormen zoals trainingen en e-
learingmodules. Er is groeiende aandacht voor en een verschuiving naar werkplek opleiden/ 
werkplekleren om functionele vaardigheden te ontwikkelen.
Onstenk (2010) duidt werkplekleren als leren dat plaatsvindt in de reële werksituatie als 
leeromgeving en met werkelijke problemen uit de beroepspraktijk als leerobject.

Uitgaande van deze definitie verschuift de rol van L&D van het maken van lesmateriaal, naar het 
orkestreren en faciliteren van leermomenten als onderdeel van het werk.

Niet ieder werk en iedere werkplek leent zich goed voor werkplek opleiden. De mate waarin werk 
de medewerker de kans biedt om te leren, hangt af van kenmerken van het werk zelf (taakeisen) 
en de mogelijkheid om als medewerker zelf invloed op het werk uit te oefenen (Taris, 2010).

Scoor op het formulier:

 Hoeveel van jullie tijd gaat nu naar functionele vaardigheden van medewerkers?
 Hoe is de verhouding en het samenspel tussen L&D, SME en lijnmanagement?

Talent, leiderschap en professionele ontwikkeling



Gaat het om een kennisintensieve organisatie met relatief veel hoogopgeleide medewerkers? Dan 
ligt de focus van L&D vaak op het ontwikkelen van meer generieke vaardigheden van 
leidinggevenden en professionals.

Het doel? Medewerkers ontwikkelmogelijkheden bieden met het idee dat de organisatie daar als 
geheel door verbetert. Ontwikkelmogelijkheden worden steeds meer een secundaire 
arbeidsvoorwaarde. Het aantrekken en binden van talent is voor veel organisaties een grote 
uitdaging in de huidde economie. Uit het 2018 Workplace Learning Report van LinkedIn blijkt dat 
manager het binden en boeien van medewerkers zien als de belangrijkste succesfactor van L&D 
programma’s.

In de huidige ‘war on talent’ is een sterk employer brand cruciaal geworden, waarin professionele 
ontwikkeling een belangrijk ingrediënt is.
Vooral jongere generaties hechten hier veel waarde aan bij het kiezen voor een werkgever:

Zet dit L&D in een ander perspectief dan het traditionele leren en opleiden? Wellicht. Marketing en
communicatie zijn een steeds belangrijker onderdeel van L&D als ze significant bijdragen aan het 
aantrekken en behouden van talent.

Scoor op het formulier:

 Hoeveel van jullie tijd gaat nu naar meer generieke professionele ontwikkeling van 
medewerkers?

 Naast tijd, staat de hoeveel budget en aandacht in verhouding met de ambities van de 
organisatie?

Performance improvement

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf


Hét nieuwe ‘buzzword’ in opleidingsland. L&D biedt niet alleen goede opleidingen aan — we 
dragen ook bij aan organisatieresultaten. 

L&D’ers die bijdragen aan het verbeteren van prestaties werken fundamenteel anders: ze praten 
en denken niet in termen van leerdoelen, maar in prestaties en uitdagingen.
Het (h)erkennen van je eigen opleidingsreflex is hierin cruciaal, maar het vergt ook een ander soort
samenwerking met de klant.

Veel vakgenoten hebben de ambitie om uit de rol van order taker te stappen (Arets, 2019)

Waarbij gewerkt wordt in multidisciplinaire verbeterteams, waarbij het probleem (en niet de 
leeroplossing) centraal staat en waarbij het meten van bedrijfsresultaten (en niet leerdoelen) wordt 
nagestreefd. 

Lezers die mij kennen weten dat dit mijn stokpaardje is, dus leef je vooral uit op deze twee 
aanvullende artikelen: ‘Een interessante beweging binnen learning & development’ en ‘Van 
opleiden naar oplossen: hoe doe je dat nou?’.

Scoor op het formulier:

 In verhouding met de andere vijf velden, hoeveel tijd gaat er naar projecten waarbij 
performance improvement centraal staat?

 Hoe is de beeldvorming rondom L&D, weet de interne klant jullie ook te vinden bij prestatie
vraagstukken?

Change, cultuur, strategie

Vooral bij organisaties met een lange-termijnfocus zien we steeds vaker dat L&D als strategisch 
businesspartner een bijdrage levert aan complexe veranderambities.

https://www.linkedin.com/pulse/van-opleiden-naar-oplossen-hoe-doe-je-dat-nou-guus-van-deelen/
https://www.linkedin.com/pulse/van-opleiden-naar-oplossen-hoe-doe-je-dat-nou-guus-van-deelen/
https://www.linkedin.com/pulse/een-interessante-beweging-binnen-learning-development-guus-van-deelen/


Helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Verandervraagstukken en cultuurveranderingen zijn thema’s die meerdere vakgebieden binnen 
organisaties raken. Multidisciplinair werken is een must om hier vanuit L&D aan bij te dragen. De 
kunst is om deze samenwerking proactief te organiseren zodat je niet pas aanhaakt als de 
(leer)oplossing al is verzonnen.

De geijkte onderwijskundige analysemodellen zoals ADDIE en het 8 velden model (Kessels, 2008) 
richten zich op voornamelijk op vraagstukken in het hier en nu. Ze zijn minder bruikbaar voor dit 
soort vraagstukken.
Een relatief onbekend model dat ons beter helpt, is de impactmap van Brinkerhoff (2008). Dit 
model helpt je om vanuit de strategie terug te redeneren naar de implicaties voor benodigde 
kennis en kunde.

Het is ook mogelijk om juist andersom te redeneren: vanuit de leeroplossing die wordt 
aangedragen checken in hoeverre dit in lijn is met organisatieambities. Het model helpt je om te 
toetsen in welke mate de voorgestelde leeroplossing ook echt bijdraagt aan de strategische 
doelen van de organisatie.

 Scoor op het formulier:
 Hoeveel tijd besteden we aan vraagstukken rondom change, cultuur, strategie?

Leercultuur

Leren binnen organisaties wordt sterk beïnvloed door de organisatiecultuur. De wens voor een 
‘leercultuur’ is een steeds vaker gehoorde ambitie.

Uiteraard een multi-interpretabel begrip, maar voor nu hanteren we: een organisatiecultuur waarin 
de kans dat medewerkers leren van en tijdens het werk optimaal is. Het de kunst om de 
werksituatie zo te beïnvloeden dat de kans optimaal is dat mensen leren, experimenten, kennis 
delen, etc.

Want zeg nou eerlijk, hoe is het bij jullie georganiseerd?



 In welke mate is geborgd dat er na een project gereflecteerd en geleerd wordt van de 
manier waarop gewerkt is?

 Hoe vaak worden medewerkers verleid om best practices (of leerzame fouten) met elkaar 
te delen zodat anderen daarvan profiteren?

 In welke mate worden leidinggevenden ook echt verantwoordelijk gehouden en 
ondersteund in de professionele ontwikkeling van teamleden en het team als geheel?

Mijn ervaring, opgedaan in zeer uiteenlopende organisaties, is dat er nog veel winst te boeken valt
op dit vlak.

Gelukkig wordt er onbewust en onbedoeld enorm veel geleerd als toevallige bijvangst van het 
werk. We benutten het alleen nog niet altijd optimaal! L&D kan enorm veel waarde toevoegen door
deze toevallige bijvangst van het werk te vergroten en deze meer expliciet te maken. 



Huidige situatie: verdeel 10 punten                                  Gewenste situatie: verdeel 10 punten 
       

Huidige situatie: verdeel 10 punten                                  Gewenste situatie: verdeel 10 punten 



Invulvoorbeeld:                         huidig:                   gewenst:

                   

Hulpvragen:
 In welke vorm kunnen we nog meer waarde toevoegen?
 Wat gaan we meer en minder doen het komende jaar?
 Waar en hoe willen we zijn in 2025?

Hulpvragen:
 Waar geven we te veel tijd aan uit?

o Waar komt dat door?
 Wat is ondervertegenwoordigd in onze werkwijze?
 Waar voegen wij echt waarde toe voor de organisatie?



  Huidige situatie: verdeel 10 punten                                  Gewenste situatie: verdeel 10 punten 

 

Invulvoorbeeld:

 In welke vorm kunnen we nog meer waarde 
toevoegen?

 Wat gaan we meer en minder doen het komende 
jaar?

 Waar en hoe willen we zijn in 2025?

 Waar geven we te veel tijd aan uit?
o Waar komt dat door?

 Wat is ondervertegenwoordigd in onze werkwijze?
 Waar voegen wij echt waarde toe voor de 

organisatie?


