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Opleiden met rendement voor de 
organisatie 
Algemeen erkennen directeuren en bestuurders het belang van opleiding en 
ontwikkeling voor de toekomst van hun organisatie. Kritische kanttekeningen 
worden –vaak terecht- geplaatst bij het rendement van al die 
opleidingsactiviteiten. Dit artikel geeft hoe organisaties hun prestaties 
aantoonbaar kunnen verbeteren door te investeren in opleidings- en 
ontwikkelingsactiviteiten. 

Reguliere opleidingsprogramma’s 

eze benadering gaat men ervan uit dat kennis en kunde ‘één 
op één’ overdraagbaar zijn en dat medewerkers deze nieuwe kennis en kunde 
ook gaan gebruiken om beter te functioneren. Maar, 
  

je kunt een paard wel naar het water brengen, 
maar niet laten drinken 

Moderne opleidingsprogramma’s 
Moderne opleidingsprogramma’s erkennen dat je mensen wel iets nieuws kunt 
leren, maar dat ze zelf bepalen wat ze daarmee doen. Het individu bepaalt 
uiteindelijk zelf zijn leerproces. Zij bepalen welke nieuwe kennis en kunde ze 
aanleren en hoe ze dit gebruiken. Hoe zij leren is afhankelijk van: 

• hun eerdere ervaringen  
• hun persoonlijke intenties en 
• van de wereld om hen heen.  

Deze benadering richt zich op: bewustwording van je eigen doen en laten en  
bewustwording van de omgeving om je heen en de invloed daarvan met als doel 
het bewust kunnen hanteren van je eigen werkelijkheid, je eigen 
waarden/normen, je eigen intenties, je eigen vermogen (capaciteiten en durf) en 
je eigen omgeving.  
Als mensen een vrije keuze hebben om al dan niet deel te nemen aan deze 
programma’s is het rendement vaak aanmerkelijk beter dan van de traditionele 
programma’s. 
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Mensen leren zaken die ze graag willen leren, waardoor de kans dat de nieuwe 
kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast groter is. Nadeel blijft dat dit nog niet 
automatisch betekent dat ook de prestaties van de organisatie zullen verbeteren.  

Geïntegreerde leer/werkprogramma’s 
Geïntegreerde leer/werkprogramma’s bieden wel de mogelijkheid om de 
investeringen in leren te laten renderen voor de organisatie. 
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 De kip met de gouden eieren 

 

Talent-Ontwikkelings-Programma 

Met onze in-company 
Talent-Ontwikkelings-Programma’s gaan organisatieontwikkeling en 
persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Met deze programma’s bereikt u binnen 
6 maanden aantoonbaar betere resultaten. 


