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In	de	literatuur	en	uit	de	praktijk	komt	naar	voren	dat	organisaties,	naast	de	traditionele	wijze	waarbij	HR	praktijken	
intern	ontwikkeld	en	uitgevoerd	worden	en	een	organisatie	zelf	de	verantwoordelijkheid	behoudt	voor	het	ontwerp	en	
de	levering	van	de	activiteit,	steeds	vaker	over	gaan	tot	het	uitbesteden	van	HR	praktijken.	In	dit	onderzoek	staat	het	
uitbesteden	van	opleidingsprocessen	centraal,	een	thema	dat	anno	2007	op	verschillende	niveaus	een	belangrijke	rol	
speelt.	Naast	ontwikkelingen	op	macro	niveau,	beïnvloeden	ook	de	aantrekkende	economie,	de	groei	van	bedrijven	en	de	
arbeidskrapte	de	wijze	waarop	bedrijven	met	het	opleiden	van	medewerkers	bezig	willen	zijn.	Aangezien	er	geen	sprake	
is van een rijke onderzoekstraditie rondom het uitbesteden van HR processen en meer specifiek rondom het uitbesteden 
van	opleidingsprocessen,	wordt	dit	onderzoek	gekenmerkt	door	een	exploratief	karakter	waarin	de	volgende	hoofdvraag	
centraal	staat:

Door	 middel	 van	 een	 literatuurstudie	 zijn	 de	 factoren	 in	 kaart	 gebracht	 die	 mogelijkerwijs	 van	 invloed	 kunnen	 zijn	
op	de	keuze	van	organisaties	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	De	inzichten	die	aan	de	hand	van	
deze	studie	verkregen	zijn,	zijn	vertaald	naar	een	digitale	vragenlijst	die	is	ingevuld	door	ruim	honderd	organisaties	in		
Nederland.	Met	betrekking	tot	het	centrale	onderzoeksthema	laten	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	zien	dat	18	procent	
van	de	organisaties	die	hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek,	op	dit	moment	één	of	meerdere	opleidingsproces(sen)	
hebben	uitbesteed	aan	een	externe	partij.	Het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	en	ICT	rondom	de	opleidingsfunc-
tie	worden	door	deze	groep	het	meest	frequent	uitbesteed.	Hoewel	een	klein	deel	van	de	respondenten	aangeeft	in	de	
toekomst	van	plan	te	zijn	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan,	toont	dit	onderzoek	ook	aan	dat	bijna	een	derde	van	de	or-
ganisaties	aangeeft	dit	in	overweging	te	nemen.	De	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	komt,	in	vergelijking	met	de	overige	
opleidingsprocessen,	het	meest	in	aanmerking	voor	uitbesteding	in	de	toekomst.	
Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	een	derde	van	de	organisaties	niet	op	de	hoogte	is	van	het	feit	dat	er	in	Nederland	organi-
saties	bestaan	die	de	opleidingsprocessen	van	organisaties	uit	handen	kunnen	nemen.	Van	de	groep	die	aangeeft	in	de	
toekomst	geen	plannen	tot	uitbesteding	te	hebben,	is	zelfs	ruim	de	helft	niet	op	de	hoogte	van	het	bestaan	van	deze	
organisaties.	
In	dit	onderzoek	is	er	gekeken	naar	de	invloed	van	de	grootte	van	een	organisatie	en	de	sector	waarin	een	organisatie	
actief	is.	Ook	is	er	aandacht	besteed	aan	de	invloed	van	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie,	eerdere	ervaring	met	
uitbesteding	van	bedrijfsprocessen	en	opleidingsprocessen	en	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	
kernactiviteiten.	Hoewel	er	verschillen	zijn	aangetoond,	zijn	de	verschillen	niet	dusdanig	groot	dat	marktpartijen	zich	
specifiek dienen te richten op een specifieke potentiële doelgroep. Relevanter zijn echter de verschillen die aangetoond 
zijn	met	betrekking	tot	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	de	voordelen	en	de	belemmeringen	van	uitbesteding.	
Uit	de	resultaten	blijkt	dat	de	respondenten	het	verhogen	van	het	innoverend	vermogen	het	meest	van	belang	achten	
bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden.	Dit	wordt	op	de	voet	gevolgd	door	de	kwaliteitsver-
betering	door	de	toegang	tot	externe	expertise	die	uitbesteding	biedt	en	de	besparing	van	kosten	die	het	met	zich	mee	
brengt.	In	tegenstelling	tot	de	veelal	rationele	voordelen,	is	de	terughoudendheid	van	organisaties	veelal	gelegen	op	
het	‘emotionele’	vlak.	Uit	het	onderzoek	komt	naar	voren	dat	het	gebrek	aan	inzichten	rondom	de	bewezen	meerwaarde	
(succesverhalen)	en	het	verlies	van	kennis	en	expertise	als	grootste	belemmeringen	gezien	worden.	Er	heerst	dus	nog	
veel	onzekerheid	over	de	vraag	of	uitbesteding	daadwerkelijk	loont.	De	uitkomsten	van	dit	exploratieve	onderzoek	bie-
den	een	eerste	inzicht	in	de	stand	van	zaken	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	in	Nederland	en	
biedt	een	bijdrage	aan	de	tot	op	heden	schaarse	inzichten	rondom	deze	thematiek.	Marktpartijen	die	zich	bezig	houden	
met het uit handen nemen van opleidingsprocessen kunnen hun voordeel doen met de door het onderzoek gecreëerde 
inzichten.	De	verkregen	inzichten	met	betrekking	tot	dit	thema	kunnen	organisaties	die	het	uitbesteden	van	opleidings-
processen	in	overweging	nemen,	aanzetten	tot	het	verder	uitwerken	van	gedachten	hieromtrent.
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Inleiding



1.1 Inleiding op de onderzoeksvraag 
Er	is	anno	2007	een	enorme	verscheidenheid	waarneembaar	als	men	kijkt	naar	de	wijze	waarop	bedrijven	hun	perso-
neelsmanagement	vormgeven.	Er	zijn	verschillen	waarneembaar	in	de	mate	waarin	bedrijven	gebruik	maken	van	infor-
matietechnologie	om	hun	personeelsmanagement	vorm	te	geven	of	de	plaats	van	de	afdeling	Human	Resources	(HR)	in	
de	organisatie,	die	centraal	of	decentraal	georganiseerd	kan	zijn.	Een	ander	verschil	is	waar	te	nemen	in	de	mate	waarin	
bedrijven	hun	HR	activiteiten	vormgeven	(Lourens	&	Brughmans,	2006).	Organisaties	staan,	bij	het	ontwikkelen	van	
hun	HR	beleid,	voor	de	keuze	of	zij	deze	activiteiten	intern	ontwikkelen,	beheren	en	uitvoeren,	het	zogenoemde	insour-	
cing	van	praktijken,	of	een	beroep	doen	op	een	externe	organisatie	voor	het	leveren	van	HR	praktijken.	In	dit	kader	kan	
er	gesproken	worden	van	outsourcing	(Lepak	&	Snell,	1998).	Het	uitbesteden	van	HR	activiteiten,	met	bijvoorbeeld	als	
doel	de	service	en	productkwaliteit	te	verbeteren,	kosten	te	verlagen,	de	focus	op	kern	competenties	te	vergroten	of	in	
algemene	zin	de	effectiviteit	te	vergroten,	wordt	steeds	gebruikelijker	(Gilley	e.a.,	2002;	Beardwell	e.a.,	2004).	Uit	ver-
schillende	onderzoeken	komt	naar	voren	dat	HR,	na	ICT,	de	bedrijfsactiviteit	is	die	het	meest	frequent	wordt	uitbesteed	
(Delmotte	&	Sells,	2004).
Outsourcing	op	de	personeelsafdeling	begon	twintig	jaar	geleden	met	het	uitbesteden	van	administratieve	en	transac-
tionele	taken,	zoals	pensioenplannen	en	de	salarisadministratie	(Van	Engelen,	2005).	De	laatste	jaren	is	er	echter	een	
trend	waarneembaar	waarbinnen	ook	taken	die	verband	houden	met	meer	strategische	aspecten	zoals	werving,	selectie	
en	opleidingsprocessen	uitbesteed	worden.	Verschillende	onderzoeken	wijzen	uit	dat	89	tot	96	procent	van	de	bedrijven	
één	of	meerdere	HR	taken	of	programma’s	uitbesteedt	(Cook,	1999;	Delmotte	&	Sells,	2005).	
Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	tendens,	waarin	bedrijven	steeds	meer	overgaan	tot	het	uitbesteden	van	diverse	HR	
activiteiten,	kan	er	teruggegrepen	worden	op	een	drietal	structurele	veranderingsprocessen	die	een	mogelijke	verklaring	
kunnen	bieden.	Een	eerste	veranderingsproces	is	waarneembaar	in	de	(kritische)	houding	en	het	verwachtingspatroon	
ten	aanzien	van	de	HR	afdeling	van	medewerkers	en	het	management	van	organisaties.	De	HR	afdeling	dient,	net	als	
andere	serviceverleners,	kwaliteit	en	toegevoegde	waarde	te	leveren.	Een	gevolg	hiervan	is	dat	het	management	van	
organisaties	zich	steeds	meer	gaat	richten	op	de	prijskwaliteit	verhouding	van	de	eigen	HR	afdeling	en	de	mogelijkheden	
om	in	zee	te	gaan	met	externe	aanbieders	in	overweging	neemt.	Een	veranderende	visie	op	de	HR	functie,	betreft	het	
tweede	structurele	veranderingsproces.	Bedrijven	hebben	te	maken	met	een	snelveranderde	omgeving	en	een	steeds	
competitiever	wordende	economie,	waarbinnen	de	HR	afdeling	een	(strategische)	bijdrage	moet	leveren	aan	de	winst-
gevendheid	van	de	organisatie.	De	HR	afdeling	wordt	steeds	meer	gezien	als	een	normale	bedrijfsfunctie	waarbinnen	
concepten	als	effectiviteit,	standaardisering,	automatisering	en	outsourcing	meespelen.	De	ontwikkelingen	die	zich	af-
spelen	bij	aanbieders	van	HR	diensten,	kan	als	een	derde	veranderingsproces	gezien	worden.	Deze	richten	zich,	om	in	te	
spelen	op	de	toenemende	bereidheid	van	organisaties	om	HR	taken	uit	te	besteden,	op	middelen	om	kostenreductie	aan	
te	bieden	en	op	de	innovatie	van	producten	en	diensten	(Lourens	&	Brughmans,	2006).	
De HR afdeling moet zowel strategisch, klantgericht, flexibel en efficiënt werken. Uitbesteding kan door organisaties 
gezien worden als instrument om tegemoet te komen aan deze conflicterende eisen. Het kan ruimte creëren voor een 
meer	proactieve	of	strategische	rol	op	het	moment	dat	perifere	of	juist	zeer	specialistische	HR	activiteiten	worden	uit-
besteed	(Delmotte	&	Sells,	2005).	
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1.2 Opleiding 
Bedrijfsopleidingen kunnen worden gedefinieerd als een geheel van voorzieningen, passend binnen het (ondernemings) 
beleid,	om	bij	bepaalde	(groepen)	personeelsleden	doelgerichte	leerprocessen	te	realiseren	als	conditie	voor	het	functio-
neren van een organisatie (Simons e.a., 1991). Deze opleidingen kunnen specifiek gericht zijn op organisatiespecifieke 
productie-	en	dienstverleningsprocessen	of	meer	algemeen	van	aard	zijn.	In	dit	kader	kan	er	gedacht	worden	aan	op-
leidingen	die	gericht	zijn	op	persoonlijke	vaardigheden	en	competenties	zoals	mondelinge-	en	schriftelijke	communicatie	
en	persoonlijke	effectiviteit.	De	termen	training,	education	en	development	worden	in	de	literatuur	besproken	als	drie	
verschillende	soorten	van	opleiding	(Nadler,	1982	in	Simons	e.a.,	1991).	Er	is	sprake	van	training	als	de	opleiding	wordt	
ingezet voor specifieke problemen in de huidige functie van een werknemer. Het gaat hier om het aanleren van concrete 
kennis	en	vaardigheden	die	onmiddellijk	ingezet	kunnen	worden.	Op	het	moment	dat	er	sprake	is	van	het	verkennen	
van	een	taakgebied	spreekt	men	van	education.	Deze	kennis	is	breder	gericht.	Er	is	sprake	van	development	als	er	een	
verkenning	plaatsvindt	op	carrièremogelijkheden	op	langere	termijn.	Om	verwarring	te	voorkomen	zal	er	in	dit	onder-
zoek	gebruik	worden	gemaakt	van	het	begrip	opleiden.	
In	dit	onderzoek	staat	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	centraal.	Opleiding	speelt	anno	2007	op	verschillende	
niveaus	een	belangrijke	rol.	In	Lissabon	is	in	2000	tijdens	de	Europese	Raad	een	aantal	doelstellingen	vastgesteld	die	
allen	gericht	zijn	op	het	tot	stand	komen	van	een	concurrerende	en	sociaal	hechte	kennissamenleving.	Europa	heeft	als	
doel	om	de	meest	competitieve	economische	speler	in	de	wereld	te	worden,	waarbij	diverse	instrumenten	ingezet	dienen	
te	worden	om	dit	te	ondersteunen.	De	rol	van	HR	is	hierin	ook	van	essentieel	belang	(Nijhof,	2005).

The conclusion of the Lissabon European Council confirms that the move towards lifelong learning must accompany  
a successful transition to a knowledge-based economy and society. Therefore, Europe’s education and training systems 
are at the heart of the coming changes. They too must adapt. (A	memorandum	on	lifelong	learning	in	Nijhof,	2005:3).

In	het	kader	van	dit	onderzoek	is	het	van	belang	om	te	vermelden	dat	er	in	Lissabon	afgesproken	is	dat	in	2010,	12.5	
procent	van	de	25	tot	64	jarige	deel	moet	nemen	aan	onderwijs-	en	trainingsactiviteiten.	De	Nederlandse	doelstelling	is	
hierbij	gesteld	op	twintig	procent.	Naar	aanleiding	van	de	opgestelde	doelen	heeft	de	overheid	besloten	om	nauw	samen	
te	gaan	werken	met	relevante	partijen.	Zij	ziet	dit	als	wenselijk	maar	ook	in	sociaal	en	economisch	opzicht	noodzakelijk.	
De	overheid	ziet	een	voorwaardenscheppende	rol	voor	zich	weggelegd	die	erop	gericht	 is	om	de	kenniseconomie	 te	
ondersteunen.	Het	uitgangspunt	van	de	overheid	is	dat	de	verantwoordelijkheid	voor	scholing	zowel	bij	de	werknemer	
als	de	werkgever	ligt	en	zij	samen	investeren	in	opleiding.
Naast	ontwikkelingen	op	macro	niveau	zijn	ook	op	meso	niveau	diverse	ontwikkelingen	van	belang.	De	aantrekkende	
economie,	de	groei	van	bedrijven	en	de	arbeidskrapte	beïnvloeden	de	manier	waarop	bedrijven	met	opleiding	en	het	
opleiden	van	medewerkers	bezig	willen	zijn.	
Organisaties	kunnen	verschillende	redenen	hebben	om	hun	medewerkers	te	scholen.	De	opleidingsmogelijkheden	binnen	
een	organisatie	worden	vaak	genoemd	als	één	van	de	redenen	van	werknemers	om	bij	een	organisatie	in	dienst	te	treden	
(Nijhoff	e.a.,	2002). Naast	het	opleiden	van	nieuwe	medewerkers	is	het	voor	organisaties	van	groot	belang	om	ook	te	
investeren	in	de	opleiding	van	haar	bestaande	personeel	dat	gedurende	hun	loopbaan	te	maken	krijgt	met	veranderende	
taken	of	functies.	Daarnaast	kan	het	opleiden	van	medewerkers	en	managers	een	bijdrage	leveren	aan	betere	prestaties	
en	 kan	het	 ingezet	worden	om	aan	 te	 sluiten	bij	 veranderende	 interesses,	 en	 vaardigheden	van	medewerkers.	Om	
flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de toekomst en omgeving kunnen bedrijven besluiten om (een aantal 
van) haar medewerkers toe te rusten met flexibele vaardigheden (Beardwell e.a.,2004). Ook wordt aangedragen dat het 
investeren	in	kennis	noodzakelijk	is	omdat	de	wereld	constant	in	beweging	is,	technische	ontwikkelingen	elkaar	opvolgen	
en	werkzaamheden	veranderen.	Het	opleiden	van	medewerkers	kan	ervoor	zorgen	dat	bedrijven	de	(internationale)	
concurrentie	voorblijven.	Daarnaast		draagt	het	bij	aan	de	motivatie	van	medewerkers	(waardoor	productiviteit	stijgt	en	
ziekteverzuim	daalt)	en	leidt	het	tot		beter-	en	langer	inzetbare	werknemers.	Opleiding	staat	in	deze	situaties	nauw	in	
verbinding	met	het	strategisch	beleid	van	de	organisatie.	
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1.3 Leveringsopties van HR activiteiten
Organisaties	hebben	de	mogelijkheid	om	hun	HR	activiteiten	op	verschillende	manieren	vorm	te	geven.	Lepak	&	Snell	
(1998)	onderscheiden	drie	vormen.	Ten	eerste	kunnen	organisaties	hun	HR	praktijken	intern	ontwikkelen	en	uitvoeren.	
Het	gaat	hierbij	om	de	meest	traditionele	vorm	van	levering,	waarbinnen	de	HR	afdeling	de	verantwoordelijkheid	be-
houdt	voor	het	ontwerp	en	de	levering	van	de	activiteit.	Voor	bijvoorbeeld	de	opleidingsfunctie	geldt	in	dit	verband	dat	
medewerkers	van	de	afdeling	aangetrokken	moeten	worden	en	hun	kennis	op	peil	moeten	houden,	ook	op	momenten	
dat de vraag naar opleiding afneemt. Daarnaast betekent het voor een bedrijf dat de technologieën met betrekking tot 
opleiding	constant	verbetert	dienen	te	worden	en	dat	men	nieuwe	ontwikkelingen,	zoals	e-learning,	moet	bijhouden.	
Naast	deze	 traditionele	vorm,	kunnen	organisaties	ook	externe	bedrijven	 inzetten.	Hierbinnen	kunnen	 twee	vormen	
onderscheiden	worden,	die	lopen	van	strikte	contractuele	overeenkomsten	tot	vergaande	partnerships.	Op	het	moment	
dat	een	organisatie	een	enkele	taak	of	activiteit	uitbesteed	aan	een	externe	partij,	is	er	sprake	van	een	contractuele	
regeling. Het gaat hier vaak om goed gedefinieerde, gestandaardiseerde applicaties, waarover aanbieders expertise 
hebben	en	die	voor	een	korte	periode	ingezet	worden.	Diverse	auteurs	spreken,	op	het	moment	dat	delen	van	de	functie	
worden	uitbesteed,	van	selectieve	uitbesteding	(Mylott	(1995);	Pearlson	(2001)	in	Delmotte	&	Sells	(2005).	Het	andere	
uiterste	dat	Lepak	&	Snell	(1998)		onderscheiden	is	te	vinden	in	de	vorm	van	een	partnership,	waarbinnen	een	externe	
aanbieder	de	verantwoordelijkheid	en	controle	over	een	geselecteerd	proces,	activiteit	of	een	geheel	domein	verkrijgt,	
voor	een	langere	periode.	Op	het	moment	dat	er	sprake	is	van	het	uitbesteden	van	een	gehele,	afgeronde	functie,	wordt	
er	gesproken	over	Business	Process	Outsourcing	(BPO).	
Naast	de	vormen	die	Lepak	&	Snell	(1998)	onderscheiden,	kan	de	vormgeving	ook	aan	de	hand	van	een	cijfermatige	
indeling	aangeduid	worden.	In	dit	kader	kan	er	gesproken	worden	van	totale	insourcing	op	het	moment	dat	tenminste	
80%	van	het	budget	(activa,	personeel	en	management)	onder	de	directe	verantwoordelijkheid	van	de	eigen	organisatie	
valt.	Er	is	sprake	van	totale	outsourcing	als	tenminste	80	procent	van	het	budget	onder	directe	verantwoordelijkheid	van	
een	externe	partij	valt.	Men	spreekt	van	selectieve	outsourcing	als	minimaal	20	procent	en	maximaal	80	procent	van	het	
totale	budget	gespendeerd	wordt	aan	de	externe	partij(en)	(Willcocks	&	Lacity	(1998).

Uitbesteding; de gehanteerde definitie
Bedrijven	maken	in	toenemende	mate	gebruik	van	externe	bedrijven	om	in	hun	opleidingsvraag	te	voorzien	(Gainey	&	
Klaas,	2002).	Naast	het	uitbesteden	van	het	ontwikkelen	van	trainingen	en	opleidingen,	geldt	dit	ook	voor	andere	oplei-
dingsprocessen	zoals	het	opleidingsadvies,	de	administratie	rondom	opleiding,	de	inkoop	van	opleiding	en	ICT	processen	
rondom	opleiding	en	training	uitbesteden.
Er komen in de literatuur verschillende definities naar voren met betrekking tot het begrip HR outsourcing. Deze zijn in 
te delen in ‘open definities’ en meer ‘restrictieve definities’ (Delmotte & Sells, 2005). Binnen de open definitie van het 
begrip	gaat	het	om	het	inschakelen van een extern bedrijf bij het uitvoeren, beheren en/of ondersteunen van bepaalde 
activiteiten (Delmotte & Sells, 2005:11.) Het gaat hier om een definitie die suggereert dat het bij uitbesteding simpel-
weg	gaat	om	de	aankoop	van	goederen	of	diensten	bij	een	externe	onderneming.	Opgemerkt	dient	te	worden	dat	deze	
definities veel ruimte over laten voor eigen interpretatie (Delmotte & Sells, 2005). De restrictieve benadering is ontleend 
aan	Gilley	&	Rasheed	(2000).	Zij	menen	dat	het	uitbesteden	van	activiteiten	complexer	 is	dan	de	eerder	besproken	
open definitie, aangezien er ook een strategisch component een rol speelt in het geheel. In dit verband kan uitbesteding 
gezien	worden	als	een	strategische	keuze	waarbinnen	er	bewust	afstand	gedaan	wordt	van	een	bedrijfsactiviteit.	Binnen	
deze	meer	restrictieve	benadering	maken	zij	onderscheid	tussen	twee	varianten.	Op	de	eerste	plaats	kan	er	gesproken	
worden	van	substitution-based	outsourcing.	Hiermee	wordt	het	vervangen	van	interne	activiteiten	door	externe	activi-
teiten bedoelt, waarbij de uitvoering van de activiteit in eigen beheer beëindigd wordt en activiteiten op de markt worden 
ingekocht	(Delmotte	&	Sells,	2005;	Gilley	&	Rasheed,	2000).	Op	de	tweede	plaats	kan	er	sprake	zijn	van	abstention-
based	outsourcing.	Hiervan	is	sprake	op	het	moment	dat	organisaties	goederen	of	diensten	extern	aankopen	zonder	
dat	de	organisatie	de	betreffende	diensten	of	goederen	in	het	verleden	zelf	uitvoerde.	Hier	is	dus	geen	sprake	van	het	
overgaan	van	interne-	naar	externe	activiteiten.	In	dit	verband	moet	opgemerkt	worden	dat,	om	te	kunnen	spreken	van	
uitbesteding,	het	om	activiteiten	dient	te	gaan	waarvoor	de	organisatie	wel	de	capaciteiten	in	huis	heeft	om	de	activiteit	
zelf	uit	te	voeren.	Als	dit	niet	het	geval	is,	door	bijvoorbeeld	een	tekort	aan	kapitaal	of	expertise,	en	de	organisatie	geen	
keuze	heeft	tussen	het	zelf	uitvoeren	of	uitbesteden,	kan	er	slechts	gesproken	worden	van	een	aankoop	en	niet	van	
uitbesteding,	aldus	Gilley	&	Rasheed	(2000).	Daar	niet	alle	organisaties	die	betrokken	worden	in	dit	onderzoek	aan	de	
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gestelde	criteria	volgens	de	restrictieve	benadering	kunnen	voldoen,	zal	in	dit	onderzoek	de	open	benadering	van	uit-
besteding ingezet worden. De open definitie van Lacity & Hirschheim (1993) die uitbesteding beschrijven als “het geheel 
of gedeeltelijk laten uitvoeren van één of meer bedrijfsactiviteiten door een externe organisatie”, zal	in	dit	onderzoek	
gehanteerd	worden.

1.4  Probleemformulering
Naar	voren	is	gekomen	dat	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	HR	afdeling	aan	verandering	onderhevig	zijn.	Het	uit-
besteden	van	voornamelijk	administratieve	HR	activiteiten	gebeurt	al	tientallen	jaren	maar	de	laatste	jaren	is	er	pas	een	
trend	waarneembaar	waarbinnen	bedrijven	ook	overgaan	tot	of	zich	bezinnen	op	het	uitbesteden	van	andere	HR	activi-
teiten,	zoals	haar	opleidingsprocessen.	Organisaties	hechten	veel	belang	aan	het	opleiden	van	haar	medewerkers.	Uit	de	
praktijk	blijkt	echter	dat	er	bij	organisaties	veelal	sprake	is	van	een	versnippering	van	opleidingsvragen.	Veelal	zetten	
organisaties	verschillende	trainingsbureaus	in	en	wordt	er	weinig	inkoopvoordeel	behaald.	Ook	is	het	opleidingsaanbod	
niet	altijd	transparant,	ontbreekt	er	een	goed	systeem	waarbinnen	rapportages,	opleidingsinformatie	en	opleidingsbe-
steding	opgenomen	zijn	en	 is	er	weinig	kennis	van	de	opleidingsmarkt.	 In	veel	organisaties	staan	opleidingsprofes-	
sionals	voor	een	moeilijk	pakket.	Enerzijds	moeten	zij	 in	kunnen	spelen	op	de	complexe	en	constante	veranderende	
vraag	van	de	organisatie,	anderzijds	wordt	van	hen	verwacht	dat	zij,	met	steeds	minder	middelen,	effectieve	oplossingen	
op	het	gebied	van	opleiding	aanbieden	(Lesser,	2005).	Deze	zaken	kunnen	een	aanleiding	voor	organisaties	vormen	om	
zich	te	bezinnen	op	het	vormgeven	van	HR	activiteiten	en	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	te	overwegen.	Voor	
marktorganisaties	die	willen	inspelen	op	deze	behoefte	bestaan	er	echter,	vanuit	de	literatuur,	nauwelijks	inzichten	met	
betrekking	tot	dit	thema.	Het	doel	van	dit	onderzoek	is	inzicht	te	verkrijgen	in	factoren	die	organisaties	mee	laten	wegen	
bij	de	keuze	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	De	vraagstelling	van	dit	onderzoek	luidt	
als	volgt:

Deelvragen
Om	bovenstaande	vraagstelling	te	beantwoorden	zijn	er	zes	deelvragen	geformuleerd.	Deze	deelvragen	zijn	voortgeko-
men	uit	een	grondige	literatuurstudie,	die	centraal	staat	in	hoofdstuk	twee.	De	deelvragen	zijn	gericht	op	factoren	die	
mogelijk	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	
besteden.	

1.	 Is	er	verschil	tussen	de	grootte	van	organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	
	 besteden?
2.	 Is	er	verschil	tussen	de	sectoren	waarin	organisaties	actief	zijn	(privaat/(semi)	publiek)	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
3.	 Is	er	verschil	tussen	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	binnen	organisaties	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
4.	 Is	er	verschil	tussen	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	betrekking	tot	de	uitbesteding	van	(opleidings)		 	
	 processen	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
5.	 Is	er	verschil	tussen	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	door	
	 organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
6.	 Is	er	verschil	tussen	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	en	belemmeringen	en	hun	
	 keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?

Welke factoren zijn van invloed op de keuze van organisaties om (delen van)  

opleidingsprocessen, al dan niet, uit te besteden?
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1.5 Relevantie van het onderzoek
Hoewel	er	veel	geschreven	is	over	outsourcing	als	algemeen	thema,	geven	diverse	auteurs	aan	dat	er	nog	geen	sprake	is	
van	een	rijke	onderzoekstraditie	op	het	gebied	van	HR	outsourcing	(Delmotte	&	Sells,	2005;	Stroh	e.a.,	2003)	en	meer	
specifiek rondom het uitbesteden van het ontwikkelen en verzorgen van bedrijfsopleidingen (Gainey e.a., 2002). De li-
teratuur	die	is	gericht	op	het	uitbesteden	van	opleiding	is	alleen	gericht	op	het	uitbesteden	van	opleiding	aan	een	gespe-
cialiseerd	opleidingsbureau.	Rondom	de	andere	processen	die	samenvallen	met	deze	functie,	zoals	het	opleidingsadvies,	
de inkoop van opleidingen en back office activiteiten is weinig bekend. Wel zijn er rondom dit thema diverse fieldnotes 
beschikbaar,	die	gebaseerd	zijn	op	onderzoek	dat	uitgevoerd	is	door	bedrijven	in	de	Verenigde	Staten.	Omdat	er	nog	
weinig	gefundeerd	onderzoek	is	gedaan,	is	het	theoretisch	gezien	relevant	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	factoren,	die	
in	Nederlands	gevestigde	organisaties	mee	laten	wegen	bij	de	keuze	om	(delen	van)	deze	processen,	al	dan	niet,	uit	te	
besteden.	Dit	onderzoek	beoogt	een	bijdrage	te	leveren	aan	de,	tot	op	heden	schaarse,	inzichten	rondom	dit	thema.
Naast	deze	theoretische	relevantie	 is	de	onderzoeksvraag	ook	tot	een	praktische	relevantie	 terug	te	voeren.	De	op-
drachtgever	Conclusion	Learning	Centers,	adviseert	organisaties	op	strategisch	niveau	en	neemt	operationele	processen	
rondom	opleiding	uit	handen.	Aangezien	er	tot	op	heden	nog	weinig	bekend	is	met	betrekking	tot	dit	thema	is	het	voor	
de	organisatie	vanuit	commercieel	oogpunt	zeer	relevant	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	behoeften	van	organisaties	op	
dit	gebied.	Dit	onderzoek	zal	de	opdrachtgever	meer	inzicht	kunnen	bieden	in	de	huidige	stand	van	zaken	in	Nederland	
met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	de	opleidingsfunctie	en	zal	uitmonden	in	een	aantal	praktische	aanbevelingen.	
Naast	het	feit	dat	de	verkregen	inzichten	zeer	relevant	zijn	voor	de	opdrachtgever,	heeft	dit	onderzoek	ook	een	ander	
nut.	Hoewel	het	belang	en	de	toegevoegde	waarde	van	opleiding	door	veel	organisaties	wordt	benadrukt	en	het	daar-
naast ook een essentiële publieke functie heeft, is de opleidingsfunctie niet in alle organisaties professioneel en efficiënt 
ingericht.	Organisaties	kunnen	de	professionalisering	van	de	opleidingsfunctie,	door	middel	van	uitbesteding,	zien	als	
middel	om	tegemoet	te	komen	aan	de	toenemende	eisen	die	aan	hen	gesteld	worden.	Uit	de	praktijk	blijkt	dat	diverse	
organisaties	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	in	overweging	nemen.	Dit	onderzoek	kan	hen	inzicht	bieden	in	de	
huidige	situatie	met	betrekking	tot	dit	thema	en	hen	aanzetten	tot	het	verder	uitwerken	van	gedachten	hieromtrent.

1.6 Leeswijzer
Dit	rapport	zal	van	start	gaan	met	een	theoretische	verkenning	rondom	het	uitbesteden	van	HR	activiteiten	en	meer	
specifiek het uitbesteden van opleidingsprocessen (hoofdstuk twee). In een volgend hoofdstuk zal de onderzoeksopzet 
uiteengezet en verantwoord worden (hoofdstuk drie). Zowel de wetenschappelijke theorie, aangevuld met fieldnotes als 
de	aspecten	die	uit	de	praktijk	naar	voren	komen,	zijn	ingezet	om	een	vragenlijst	te	ontwikkelen	om	tot	de	beantwoord-
ing	van	de	hoofdvraag	te	komen.	In	hoofdstuk	vier	staat	de	analyse	van	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	centraal.	In	
het	 laatste	hoofdstuk	wordt	de	conclusie	en	discussie	van	het	onderzoek	gepresenteerd	en	zullen	er	suggesties	voor	
verder	onderzoek	gedaan	worden.	Het	rapport	wordt	afgesloten	met	een	aantal	aanbevelingen	ten	gunste	van	de	op-
drachtgever	(hoofdstuk	vijf).
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2.1 Inleiding
Uit	een	uitvoerig	literatuuronderzoek	blijkt	dat	wetenschappelijk	onderzoek	zich	voornamelijk	richt	op	outsourcing	als	
algemeen	concept.	Zoals	al	eerder	naar	voren	is	gekomen	zijn	diverse	auteurs	van	mening	dat	er	niet	gesproken	kan	
worden	van	een	rijke	onderzoekstraditie	op	het	gebied	van	HR	outsourcing	(Delmotte	&	Sells,	2005;	Stroh	e.a.,	2003),	
en	het	uitbesteden	van	het	ontwikkelen	en	verzorgen	van	opleidingen	(Gainey	e.a.,	2002).	Literatuur	met	betrekking	tot	
dit	laatste	thema	richt	zich	bijna	uitsluitend	op	het	uitbesteden	van	bedrijfsopleidingen	aan	een	externe	partij.	Rondom	
het	uitbesteden	van	andere	(faciliterende)	opleidingsprocessen	die	samenvallen	met	deze	functie,	is	weinig	bekend.	In	
dit	onderzoek	worden	met	opleidinsgprocessen	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	(hieronder	valt	ook	het	geven	
van	opleiding),	de	administratie,	het	opleidingsadvies,	de	inkoop	van	opleiding	en	training	en	ICT	(hosting	en	beheer	van	
een	opleidingscatalogus,	e-	learning,	webbased	tools)	bedoeld.	Deze	opsomming	is	opgesteld	op	basis	van	interviews	
en fieldnotes.
Om	inzicht	te	verkrijgen	in	de	factoren	die	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	oplei-
dingsprocessen, al dan niet, uit te besteden, zal bij gebrek aan specifieke literatuur rondom dit thema, de literatuur 
rondom	HR	outsourcing	en	het	uitbesteden	van	opleiding	als	leidraad	dienen.	Bovendien	zal	het	bovenstaande,	om	een	
adequaat overzicht te verkrijgen, waar nodig aangevuld worden met diverse onderzoeken en fieldnotes afkomstig van 
bedrijven	uit	de	Verenigde	Staten	die	zich	bezig	houden	met	het	uit	handen	nemen	van	(delen	van)	opleidingsprocessen.	
Dit zal bij gebruik echter specifiek vermeld worden.
Dit	hoofdstuk	biedt	een	overzicht	van	factoren	die	in	de	literatuur	naar	voren	komen	en	mogelijkerwijs	van	invloed	zijn	
op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	De	grootte	van	de	or-
ganisatie	(2.2),	de	sector	waartoe	een	organisatie	behoort	(2.3),	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	(2.4)	en	eerdere	
ervaring	met	het	uitbesteden	van	(opleidings)	processen	(2.5)	zullen	besproken	worden.	Ook	zal	er	stilgestaan	worden	
bij	de	categorisatie	van	processen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	(2.6)	en	zal	er	aandacht	besteed	worden	aan	de	mo-
tieven	(beweegreden	en	belemmeringen)	die	organisaties	mogelijkerwijs	mee	nemen	in	hun	besluitvorming	rondom	het	
vormgeven	van	hun	opleidingsprocessen	(2.7).	
Een	aantal	opmerkingen	zijn	op	zijn	plaats.	Allereerst	dient	opgemerkt	te	worden	dat	de	factoren	die	uit	de	literatuur	zijn	
afgeleid niet specifiek gelden voor het uitbesteden van opleidingsprocessen maar veelal van toepassing zijn op het uit-
besteden	van	HR	instrumenten	in	het	algemeen.	Mijns	inziens	kunnen	deze	algemene	kenmerken	in	deze	hoedanigheid	
besproken	en	toegepast	worden.	Op	de	tweede	plaats	wordt	in	de	literatuur	veelal	niet	duidelijk	in	welke	mate	de	facto-
ren	van	invloed	zijn	en	bestaat	de	mogelijkheid	dat	de	factoren	onderling	een	bepaalde	invloed	op	elkaar	uitoefenen.	Ten	
slotte	betreft	het	een	opsomming	van	factoren	die	in	de	literatuur	naar	voren	komen,	waarvan	verwacht	wordt	dat	zij	
van	invloed	zijn	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	Voordat	
de	factoren	besproken	zullen	worden	zal	er	in	paragraaf	2.1.2	kort	stilgestaan	worden	bij	de	fasen	die	in	een	uitbeste-
dingsproces	onderscheiden	kunnen	worden.
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2.1.2 Fasen van het uitbestedingsproces
In	de	literatuur	komen	diverse	modellen	naar	voren	waarin	de	stappen	van	het	uitbestedingsproces	beschreven	worden.	
Het	model	van	Greer	e.a.	zal	in	dit	kader	kort	uiteengezet	worden.
Greer	e.a.	(1999)	onderscheiden	vijf	fasen	binnen	het	uitbestedingsproces.	Binnen	de	eerste	fase	staat	de	beslissing	
om	uit	te	besteden	centraal.	Hierin	richt	men	zich	op	de	analyse	van	de	doelstellingen,	de	drijfveren	en	de	mogelijke	
negatieve	neveneffecten	die	gepaard	gaan	met	uitbesteding.	Daarnaast	richt	men	zich	in	deze	fase	op	de	afbakening	
van	de	uitbestedingsactiviteiten;	wat	wordt	er	uitbesteed	en	in	welke	vorm?	Met	dit	laatste	worden	de	eerder	besproken	
selectieve	versus	volledige	uitbesteding	bedoelt.	In	de	tweede	fase	draait	het	om	de	selectie	van	 leveranciers	en	de	
onderhandelingen	met	deze	partijen.	In	de	derde	fase	staat	de	transitie	van	het	zelf	doen	naar	het	laten	doen	centraal.	
Het	onderhouden	van	de	relaties	met	de	externe	aanbieder(s)	plaatsen	Greer	et	al	(1999)	in	de	vierde	fase.	De	evaluatie	
van	de	samenwerking	staat	ten	slotte	centraal	in	de	vijfde	en	laatste	fase.	In	dit	onderzoek	staat	de	eerste,	door	Greer	
e.a. (1999) beschreven fase, centraal. Delmotte & Sells (2005) hebben de fasen van Greer e.a. (1999) in een figuur 
geplaatst die weergegeven is in figuur 2.1. 
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Figuur	2.1:	Fasen	in	het	uitbestedingsproces	(Delmotte	&	Sells	(2005),	ontleent	aan	Greer	e.a.	(1999).



2.2 Grootte van de organisatie
Rondom	de	vraag	of	de	grootte	van	een	organisatie	invloed	heeft	op	de	mate	van	uitbesteding,	verschillen	de	opvatting-
en	in	de	literatuur.		Vanuit	onderzoek	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training,	
wordt	gesuggereerd	dat	het	uitbesteden	van	deze	activiteit	door	kleine	organisaties,	leidt	tot	lagere	kosten	dan	wan-
neer	deze	intern	worden	aangeboden.	Ook	zijn	diverse	auteurs	van	mening	dat	de	beperkte	mogelijkheden	van	kleine	
organisaties	het	noodzakelijk	maken	om	de	middelen	van	andere	organisaties	te	gebruiken	(Hadjimanlos,	2000	in	Gilley	
e.a., 2004). Daarnaast vraagt het ontwikkelen van sommige soorten opleiding veel gespecialiseerde kennis en financiële 
middelen,	waarover	kleine	organisaties	vaak	niet	beschikken.	Eén	van	de	besproken	voordelen	van	uitbesteding	is	dat	
bedrijven	gebruik	kunnen	maken	van	expertise	en	capaciteit	die	niet	in	de	organisatie	aanwezig	is.	Aangezien	kleine	
organisaties,	vergeleken	met	grote	organisaties,	beperkter	zijn	in	hun	capaciteit,	hebben	zij	vaak	gebrek	aan	een	ge-
specialiseerde	staff	en	benodigd	budget	om	kwalitatief	hoge	opleiding	aan	te	bieden.	Vergeleken	met	grotere	bedrijven	
is	de	opleidingsfunctie	minder	gespecialiseerd,	heeft	minder	capaciteit,	is	minder	formeel	en	systematisch	en	wordt	in	
mindere	mate	aan	evaluatie	onderworpen	(Gilley	e.a.,	2004).		Grote	organisaties	hebben	vaak	de	benodigde	middelen	
om	opleidingsactiviteiten	intern	te	implementeren.	
Uit	onderzoek	van	Delmotte	&	Sells	(2005)	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	HR	activiteiten,	blijkt	daarentegen	
dat	juist	grote	organisaties	meer	HR	activiteiten	uitbesteden	in	vergelijking	met	kleinere	organisaties.	Onderzoek	wijst	
uit	dat	de	graad	van	uitbesteding	van	HR	activiteiten	varieert	naar	grootteklasse;	hoe	groter	de	vestiging,	hoe	hoger	
de	gemiddelde	graad	van	uitbesteding	(het	aantal	activiteiten	dat	wordt	uitbesteed).	Onderzoek	van	Klaas	et	al	(2001)	
bevestigd	deze	uitkomst.
Naast	de	tegengestelde	opvattingen	van	Hadjimanlos	(2000)	ten	opzichte	van	Delmotte	&	Sells	(2005)	en	Klaas	e.a.	
(2001), blijkt uit onderzoek van Stroh e.a. (2003) echter dat er geen significante verschillen zijn in de grootte van or-
ganisaties	en	de	mate	waarin	zij	het	ontwikkelen	en	verzorgen	van	opleiding	uitbesteden.	Op	een	schaal	van	1	(niets	
uitbesteed)	tot	6	(alles	uitbesteed)	komen	scores	van	2.5	(minder	dan	100	werknemers),	2.75	(101	tot	500	werkne-
mers) en 2.37 (meer dan 500 werknemers). Ook uit onderzoek van Gainey e.a. (2002) wordt er geen significant ver-
schil	aangetoond	in	de	grootte	van	de	organisatie	en	de	uitkomsten	van	het	uitbesteden	van	opleiding.	Bovenstaande	
onderzoeken	zijn	allen	gericht	op	het	uitbesteden	van	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	of	het	uitbesteden	van	
HR	activiteiten.	Ondanks	dat	kleine	organisaties	vermoedelijk	over	beperktere	mogelijkheden	beschikken,	bestaat	het	
vermoeden	dat	zij	niet	over	het	benodigde	budget	beschikken	om	opleidingsprocessen	uit	te	besteden	aan	een	externe	
partij.	Daarnaast	wordt	verwacht	dat	het	gezien	de	afname	en	het	rendement,	dat	door	de	beperkte	omvang	pas	op	veel	
langere	termijn	behaald	wordt,	voor	kleine	organisaties	niet	rendabel	is	om	onderdelen	van	hun	opleidingsfunctie	uit	te	
besteden.	Dit	leidt	tot	onderstaande	hypothese:

Hypothese 1:  
Grotere organisaties zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan kleinere organisaties.

2.3 Sector
Onderzoek	van	Klaas	e.a.	(2001)	toont	aan	dat	er	verschillen	zijn	tussen	de	graad	van	uitbesteding	van	HR	activiteiten	
en	de	bedrijfstak.	Onderzoek	van	Delmotte	&	Sells	(2005)	onder	1264	Vlaamse	organisaties	bevestigt	dit.		Uit	dit	onder-
zoek	blijkt	dat	de	graad	van	uitbesteding	van	HR	activiteiten	in	de	bedrijfstakken	chemie,	voeding	en	energie	(3.41),	
metaal	en	elektronica	(3.08)	en	overige	industrie	(2.91)	hoog	is.	De	bedrijfstakken	handel,	distributie	en	horeca	(2.54),	
financiële en zakelijke dienstverlening en overige diensten (2.75) scoren rond het gemiddelde. Het openbaar bestuur en 
gemeenschapsvoorziening	(2.06)	en	de	gezondheidszorg	(2.14)	hebben,	vergeleken	met	de	overige	bedrijfstakken,	een	
lage	graad	van	uitbesteding.	
Uit	het	onderzoek	komt	zodoende	naar	voren	dat	bedrijfstakken	uit	de	private	sectoren,	in	vergelijking	met	het	door	
Delmotte	&	Sells	 (2005)	onderscheiden	openbaar	bestuur	en	gemeenschapsvoorziening	en	de	gezondheidszorg,	een	
hogere	graad	van	uitbesteding	van	HR	activiteiten	kennen.	Of	de	sector	waarin	een	organisatie	actief	is	invloed	heeft	op	
het	uitbesteden	van	alle	processen	binnen	de	opleidingsfunctie,	laat	het	onderzoek	in	het	midden.	Verwacht	wordt	echter	
dat	de	beschreven	tendens	ook	voor	deze	processen	opgaat.
Het	onderzoek	van	Delmotte	&	Sells	(2005)	en	Klaas	e.a.	(2001)	biedt	geen	verklaring	voor	de	gevonden	verschillen	tus-
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sen	private	en	publieke	organisaties.	Het	vermoeden	bestaat	dat	private	organisaties	zich	meer	dan	publieke	organisa-
ties richten op efficiëntie en het genereren van winst. Om deze reden zullen zij eerder op zoek gaan naar mogelijkheden 
om	deze	doelen	 te	behalen,	bijvoorbeeld	door	het	uitbesteden	van	activiteiten.	Mijns	 inziens	 is	het	 in	dit	kader	ook	
van	belang	om	terug	te	grijpen	op	de	ontwikkelingen	rondom	het	New	Public	Management,	dat	zich	aan	het	eind	van	
de	twintigste	eeuw	heeft	gemanifesteerd.	Binnen	het	New	Public	Management	wordt	het	management	in	het	publieke	
domein	als	het	bedrijfsmatig	runnen	van	organisaties	voorgesteld	(Noordegraaf,	2004)	en	worden	publieke	organisaties	
net als bedrijven, gedwongen om naar buiten te kijken. Verwacht wordt dat publieke organisaties efficiënt, effectief en 
prestatiegericht	te	werk	gaan.	Daarnaast	dienen	ze	kwaliteitsbewust	en	innovatief	te	opereren	(Noordegraaf,	2004).	Net	
als	private	organisaties	hebben	publieke	organisaties	te	maken	met	maatschappelijke	vraagstukken,	zoals	krapte	op	de	
arbeidsmarkt,	waardoor	ook	zij	middelen	in	dienen	te	zetten	om	werknemers	aan	te	trekken	en	te	behouden.	Door	de	
toenemende	eisen	zullen	ook	publieke	organisaties	zich	gedwongen	voelen	zich	te	bezinnen	op	de	vormgeving	van	de	
HR	afdeling	en	de	mogelijkheden	om	effectiever	te	opereren,	bijvoorbeeld	door	het	professionaliseren	van	de	opleidings-
functie.	Hoewel	uit	de	praktijk	blijkt	dat	zowel	private	als	publieke	organisaties	overgaan	tot	het	centraliseren	van	hun	
opleidingsactiviteiten	of	het	uitbesteden	hiervan,	bestaat	het	vermoeden	dat	publieke	organisaties	desondanks	(nog)	
achterlopen	op	dit	gebied.	Op	basis	hiervan	is	de	volgende	hypothese	opgesteld:

Hypothese 2:  
Organisaties uit de private sector zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties uit 
de (semi) publieke sector

2.4 Inrichting van de opleidingsfunctie
Opleidingsprocessen	kunnen	op	verschillende	plaatsen	in	organisaties	worden	ondergebracht.	
Op	de	eerste	plaats	kan	dat	decentraal	of	per	divisie.	Thijssen	(1998)	meent	dat	een	decentraal	georganiseerde	oplei-
dingsfunctie	veelal	met	zich	meebrengt	dat	het	geheel	van	off	the	job	opleiding	uit	handen	gegeven	wordt	aan	een	derde	
partij,	dan	wel	naar	boven	aan	een	staforgaan	op	concernniveau,	om	schaalvoordeel	te	kunnen	behalen.	De	auteur	merkt	
op	dat	er	binnen	eenzelfde	concern,	tussen	bijvoorbeeld	zelfstandige	organisatieonderdelen,	verschillen	waarneembaar	
zijn,	als	er	gekeken	wordt	naar	de	aard	en	omvang	van	opleidingsactiviteiten	(Thijssen,	1997).	
Ten	tweede	kunnen	bedrijven	opleidingsactiviteiten	centraal	onderbrengen.	Hiervan	is	sprake	op	het	moment	dat	regie	
en	uitvoering	centraal	worden	belegd	(Lourens	&	Brughmans,	2006).	
Ook	kunnen	processen	zowel	centraal	als	decentraal	worden	vormgegeven	in	een	organisatie.	Hiervan	kan	sprake	zijn	
op	het	moment	dat	enkel	de	uitvoering	aan	een	gemeenschappelijke	organisatie	gedelegeerd	wordt	en	de	decentrale		
business unit/divisie de finale controle behoudt (Lourens et al, 2006). Ten slotte kunnen organisaties activiteiten uit-
besteed	hebben.	In	deze	situatie	worden	de	processen	geheel	of	gedeeltelijk	uitgevoerd	door	een	externe	organisatie.	
De	mogelijkheid	bestaat	dat	een	decentrale	opleidingsfunctie,	omdat	de	regie	niet	centraal	belegd	is,	gekenmerkt	wordt	
door	een	versnippering	van	opleidingsprocessen.	Deze	versnippering	kan	leiden	tot	inconsistentie	en	het	dubbel	inzetten	
van programma’s en technologieën. Daarnaast gaat het in tegen het delen van best practices binnen organisaties en 
maakt	deze	versnippering	het	bijna	onmogelijk	om	kosten	te	meten	of	te	controleren.	
Mijn	 verwachting	 is	 dat	 deze	versnippering	voor	 organisaties	 een	 reden	kan	 zijn	 om	opleidingsprocessen	 te	profes-	
sionaliseren,	door	uitbesteding	van	processen	of	centralisatie	van	haar	processen.	Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothese:

Hypothese 3:  
Organisaties die (onderdelen van) hun opleidingsproces decentraal georganiseerd hebben zijn eerder geneigd tot uit-
besteding van deze onderdelen dan organisaties die (onderdelen van) van hun opleidingsproces centraal georganiseerd 
hebben.
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2.5 Eerdere ervaringen met uitbesteding van (opleidings) processen 
Lever	(1997)	stelt	dat	eerdere	ervaringen	met	uitbesteding	van	bedrijfsonderdelen	van	de	organisatie	de	keuze	van	be-
drijven	om	tot	uitbesteding	van	andere	activiteiten	over	te	gaan,	kan	beïnvloeden.	Uit	het	door	hem	uitgevoerde	onder-
zoek	naar	de	motivatie	achter	het	uitbesteden	van	HR	activiteiten	bleek	dat	eerdere	ervaringen	met	uitbesteding	binnen	
andere	bedrijfsonderdelen	in	de	organisatie	de	mate	van	uitbesteding	van	opleiding	kon	voorspellen.	Op	basis	van	de	
uitkomsten	van	dit	onderzoek	wordt	verwacht	dat	organisaties	die	ervaring	hebben	met	het	uitbesteden	van	bedrijfspro-
cessen	eerder	geneigd	zullen	zijn	tot	uitbesteding	van	opleidingsprocessen.	Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothese:

Hypothese 4:  
Organisaties met ervaring op het gebied van uitbesteding van (andere) bedrijfsprocessen zijn eerder geneigd tot 
uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier geen of minder ervaring mee hebben.

Op	grond	van	bovenstaande	verwachting,	leeft	ook	de	verwachting	dat	organisaties	die	momenteel	al	onderdelen	van	
hun	opleidingsproces	uitbesteden	in	de	toekomst,	vergeleken	met	bedrijven	die	hier	geen	ervaring	mee	hebben,	eerder	
geneigd	zullen	zijn	tot	uitbesteding	van	andere	opleidingsprocessen.	Geluiden	uit	de	praktijk	versterken	dit	vermoeden.	
Uit	de	praktijk	komt	naar	voren	dat	organisaties	die	het	uitbesteden	van	hun	opleidingsafdeling	overwegen,	geneigd	zijn	
klein	te	beginnen	door	het	uitbesteden	van	slechts	een	aantal	activiteiten,	en	dit	vervolgens	uitbreiden	door	meerdere	
activiteiten	uit	te	besteden. Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothese:	

Hypothese 5: 
Organisaties met ervaring op het gebied van uitbesteding van delen van opleidingsprocessen zijn eerder geneigd tot 
uitbesteding van meerdere opleidingsprocessen dan organisaties die hier geen ervaring mee hebben.

2.6 Categorisatie van opleidingsprocessen: kern- en niet kernactiviteiten
Het	begrip	kernactiviteit	wordt	 in	de	 literatuur	op	verschillende	manieren	omschreven.	Het	wordt	onder	andere	be-
schreven	als	een	activiteit	die	een	blijvend	competitief	voordeel	oplevert	(Insinga	&	Werle,	2000)	of	een	activiteit	die	erg	
waardevol	en	uniek	voor	een	organisatie	is	en	daardoor	moeilijker	te	vervangen	of	na	te	bootsen	is	(Lepak	&	Snell	1998	
in	Delmotte	&	Sells,	2005).	Gilley	&	Rasheed	(2000)	menen	dat	het	uitbesteden	van	niet-kernactiviteiten	van	invloed	kan	
zijn	op	de	bedrijfsprestaties	omdat	het	er	voor	kan	zorgen	dat	organisaties	zich	kunnen	focussen	op	taken	die	strategisch	
van	belang	zijn.	Daarnaast	kan	het	volgens	hen	zorgen	voor	een	verbetering	van	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening,	een	
vermindering	van	kosten	en	het	versterken	van	de	competitieve	positie	van	een	organisatie.	
Naast diverse definities van het begrip komen er in de in de literatuur ook verscheidene indelingen om HR activiteiten 
te	categoriseren	naar	voren.	Ook	zijn	er	diverse	opvattingen	bekend	rondom	de	vraag	of	bepaalde	activiteiten	wel	of	
niet	 tot	kernactiviteiten	van	de	organisatie	gerekend	kunnen	worden	om	hiermee	te	bepalen	welke	activiteiten	voor	
uitbesteding in aanmerking komen. In dit verband zullen de typologieën van Carrig (1997) en Insinga & Werle (2000) 
besproken	worden.
Carrig	(1997)	hanteert	een	indeling	waarbij	hij	onderscheid	maakt	tussen	transactionele,	traditionele	en	transformatio-
nele	HR	activiteiten.	De	direct	aan	de	administratieve	en	transactionele	gerelateerde	HR	praktijken	vallen	onder	de	door	
Carrig	(1997)	beschreven	transactionale	praktijken.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	salaris-	en	de	personeelsadministratie	
van	een	organisatie.	Traditionele	HR	praktijken,	zoals	werving	en	selectie,	beoordeling,	beloning	en	opleiding	worden	
ingezet	om	werknemers	en	de	werkcontext	te	managen	en	spelen	een	ondersteunende	rol.	Transformationele	activiteiten	
ten slotte, hebben betrekking op de strategische bijdragen die toegevoegde waarden kunnen creëren voor een organisa-
tie.	Het	gaat	hierbij	om	bijvoorbeeld	strategische	planning.	Lepak	e.a.	(2005)	geven	aan	dat	de	transactionele	praktijken	
gestandaardiseerd	en	routinematig	zijn	en	weinig	bijdragen	aan	het	onderscheidende	vermogen	van	een	organisatie.	
Op	het	moment	dat	deze	niet	kernactiviteiten	uitbesteed	worden	aan	derden	kan	dit	volgens	de	auteurs	wel	leiden	tot	
kostenreductie,	doelmatigheid	en	kwaliteitsverbetering.	Gezien	het	gegeven	dat	deze	praktijken	weinig	waarde	toevoeg-
en,	niet	uniek	van	aard	zijn	en	er	volop	mogelijkheden	van	externe	bronnen	voorhanden	zijn,	is	er	volgens	de	auteurs	
weinig	stimulans	voor	organisaties	om	deze	taken	te	behouden.	De	transformationele	activiteiten	hebben	daarentegen	
een	groter	waarde	potentieel	en	een	groter	onderscheidend	vermogen.	Om	deze	reden	zijn	organisaties,	volgens	Lepak	



e.a.	(2005),	eerder	geneigd	om	deze	activiteiten	intern	te	behouden.	Er	wordt	echter	opgemerkt	dat	dit	niet	betekend	
dat	deze	activiteiten	niet	uitbesteed	(kunnen)	worden,	maar	dat	de	aard	van	deze	activiteiten	met	zich	mee	brengt	dat	
een	complete	uitbesteding	kostbaar	is	en	het	risico	van	het	verlies	in	kwaliteit	met	zich	mee	brengt.	
Insinga & Werle (2000) hebben een typologie ontwikkeld waarin classificaties van activiteiten, op basis van de poten-
tiële bijdrage aan de opbouw van concurrentievoordeel, centraal staan. De eerste categorie betreft ‘key activities’. Deze 
leveren	een	blijvend	competitief	voordeel	op.	Een	tweede	categorie	betreft	‘emerging	activities’.	Deze	activiteiten	hebben	
het	potentieel	om	een	duurzaam	competitief	voordeel	op	te	leveren.	‘Basic	activities’	een	derde	categorie	die	de	auteurs	
onderscheiden,	zijn	noodzakelijk	voor	een	goede	werking	van	de	organisatie,	maar	leveren	geen	duidelijk	competitief	
voordeel.	Ten	slotte	onderscheiden	Insinga	&	Werle	(2000)	‘commodity	activities’	die	onmiddellijk	beschikbaar	zijn	op	de	
markt	en	om	die	reden	niet	als	bron	van	competitief	voordeel	valt.	Insinga	&	Werle	(2000)	stellen	dat	de	‘key	activities’	
intern	gehouden	moeten	worden	en	dat	de	overige	activiteiten	in	aanmerking	komen	voor	uitbesteding.	Hierbij	merken	
ze	op	dat	niet	kernactiviteiten	niet	gelijk	staan	aan	activiteiten	die	niet	van	belang	zijn	(Insinga	&	Werle,	2000	in	Del-
motte	&	Sells,	2005).
Als men specifiek kijkt naar het ontwikkelen van opleiding en training, dan blijken de meningen uiteen te lopen of dit 
proces	als	kernproces	beschouwd	kan	worden.	Diverse	auteurs	zijn	van	mening	dat	het	opleiden	van	personeel	sterk	
verband	houdt	met	de	inspanningen	die	gedaan	worden	om	competitief	voordeel	te	behalen	en	te	behouden	(Bassi	&	
van	Buuren,	(1999)	in	Gainey	e.a.,	2003;	Gainey	e.a.	(2002).	Stroh	e.a.	(2003)	daarentegen	zien	het	opleiden	van	per-
soneel,	als	activiteit	die	niet	tot	de	kerntaken	behoort.
Hoewel	er	in	de	literatuur	diverse	indelingen	naar	voren	komen	is	het	naar	mijn	mening,	in	navolging	van	Delmotte	&	
Sells (2005), van belang om op te merken dat er met de definities en indelingen geen inzicht gegeven wordt in welke 
processen	er	als	kernactiviteit	beschouwd	kunnen	worden.	Lepak	e.a.	(2005)	geven	aan	dat	het	van	belang	is	om	te	
kijken naar het doel van een HR activiteit, in plaats van de activiteit op zich, om een bruikbaar perspectief te creëren om 
inzicht te krijgen in de levering van HR activiteiten. ““Focusing on the purpose of an HR practice, rather than the practice 
per se, may provide a useful perspective for understanding the delivery of HR practices”	(	Lepak	e.a.,	2005:	142).	DeDe	
auteurs	veronderstellen	dat	de	mate	waarin	HR	praktijken	tot	de	kern	of	niet	kern	gerekend	worden,	beïnvloeden	of	
activiteiten	intern	aangepakt	worden	of	uitbesteed	worden,	maar	geven	aan	dat	het	moeilijk	is	om	te	bepalen	welke	HR	
activiteiten	wel	en	niet	tot	de	kern	behoren.	Reden	hiervoor	is	dat	kernactiviteiten	voor	elke	organisatie	anders	zijn.	Ook	
geven	zij	aan	dat	het	per	bedrijf	verschilt,	welke	activiteiten	het	beste	intern	ontwikkeld	en	uitgevoerd	kunnen	worden	
en	welke	er	het	beste	uitbesteed	kunnen	worden.	In	navolging	van	Lepak	e.a.	(2005)	ben	ik	van	mening	dat	het	van	
belang	is	om	te	kijken	naar	het	doel	dat	een	organisatie	heeft	met	de	inzet	van	een	proces.	Dit	resulteert	in	verschillende	
opvattingen	van	organisaties	of	opleidingsprocessen	wel	of	niet	tot	een	kernactiviteit	gerekend	kunnen	worden.	Op	basis	
van	de	literatuur	wordt	verwacht	dat	organisaties	die	hun	opleidingsprocessen	als	kernactiviteit	beschouwen	minder	snel	
geneigd	zullen	zijn	om	hun	processen	uit	te	besteden.	Dit	resulteert	in	onderstaande	hypothese:

Hypothese 6:  
Organisaties die (onderdelen van) hun opleidingsproces niet als kern activiteit beschouwen, zijn eerder geneigd tot 
uitbesteding van deze onderdelen dan organisaties die (onderdelen van) hun opleidingsproces wel als kernactiviteit 
beschouwen

2.7 Motieven
Het	besluit	voor	organisaties	om	over	te	gaan	tot	het	uitbesteden	van	taken	is	doorgaans	moeizaam	omdat	er	enerzijds	
grote voordelen te behalen zijn maar er anderzijds ook significante risico’s zijn aan te wijzen (Cook, 1999). Deze para-
graaf	is	gericht	op	de	percepties	van	voordelen	en	risico’s	die	organisaties	mee	kunnen	laten	wegen	bij	hun	keuzeproces.	
Deze	doen	zich	voor	in	de	eerste	fase	van	het	uitbestedingsproces	(Greer,	1999)	zoals	beschreven	in	paragraaf	2.1.2.	In	
deze	fase	staat	de	beslissing	om	al	dan	niet	uit	te	besteden	centraal	en	richt	men	zich	op	de	analyse	van	drijfveren	en	
belemmeringen	die	gepaard	gaan	met	het	besluit	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan.	
De	voordelen	en	nadelen	zijn	gecategoriseerd	in	economische-,	operationele-,	strategische-	en	emotionele	motieven.	
Deze	categorisering	is	deels	gebaseerd	op	de	indeling	van	Van	der	Zee	(1997).	Hoewel	de	indeling	van	Van	der	Zee	
(1997)	betrekking	heeft	op	de	voordelen	van	de	uitbesteding	van	ICT	is	bovengenoemde	indeling	ook	bruikbaar	in	dit	
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verband.	De	voordelen	die	uit	de	literatuur	naar	voren	komen	en	betrekking	hebben	op	het	uitbesteden	van	opleidings-
processen, zijn naar eigen inzicht ingedeeld in de door hem gehanteerde categorieën. Waar van der Zee (1997) de indel-
ing	alleen	gebruikt	om	de	voordelen	van	het	uitbesteden	van	ICT	aan	te	tonen,	richt	ik	mij	ook	op	de	uit	de	literatuur	
afkomstige	belemmeringen.	Er	 is	getracht	deze	belemmeringen	 in	de	categorisatie	van	Van	de	Zee	(1997)	onder	 te	
brengen.	Opgemerkt	dient	te	worden	dat	er	in	de	literatuur	een	veelvoud	aan	belemmeringen	naar	voren	komt.	In	dit	
kader	zullen	alleen	de	mogelijke	belemmeringen	behandeld	worden	die	mee	kunnen	spelen	in	de	eerste	fase	die	Greer	
(1999)	onderscheid.	

2.7.1 Economische motieven
Een	eerste	economische	voordeel	dat	organisaties	mee	kunnen	laten	wegen,	is	gelegen	bij	een	verlaging	van	de	op-
erationele	kosten.	Verschillende	auteurs	geven	aan	dat	kostenbesparing	de	grootse	reden	voor	bedrijven	is	om	over	te	
gaan	tot	het	uitbesteden	van	opleidingsactiviteiten	(Stroh	e.a.	,	2003:	Gilley	e.a.,	2004).	HR	afdelingen	zien	zich,	zoals	
in	de	inleiding	naar	voren	kwam,	genoodzaakt	om	meer	kwaliteit	tegen	lagere	kosten	te	leveren.	Organisaties	kunnen	
hun	kosten	verlagen	door	middel	van	schaalvoordeel	dat	verkregen	wordt	bij	het	uitbesteden	van	processen.	Er	is	in	
Nederland	sprake	van	een	breed	aanbod	van	opleidingsaanbieders	op	de	markt,	waardoor	het	voor	bedrijven	moeizaam	
kan	zijn	om	overzicht	te	houden	op	deze	markt.	Sommige	bedrijven	zetten	veelal	verschillende	opleidingsaanbieders	in	
en	maken	geen	gebruik	van	schaalvoordeel.	In	situaties	waar	aanbieders	gelijke	opleidingsprogramma’s	aanbieden	aan	
verschillende	klanten,	kan	er	schaalvoordeel	gerealiseerd	worden,	die	men	kan	doorberekenen	aan	de	klant	(Gainey	
e.a.,	2002).	Uit	onderzoek	van	Gainey	e.a.	(2002)	komt	naar	voren	dat	slechts	twaalf	procent	van	de	bedrijven	uit	de	
Verenigde	Staten	één	of	twee	opleidingsaanbieders	inzet.	44	Procent	maakt	gebruik	van	de	diensten	van	meer	dan	zes	
aanbieders,	waarvan	drie	procent	zelfs	meer	dan	dertig	aanbieders	inschakelde.	Doordat	leveranciers	naast	de	inkoop	
van	opleiding	ook	andere	processen	zoals	de	opleidingsadministratie	voor	meerdere	klanten	kunnen	organiseren	kan	ook	
hier schaalvoordeel aan de klant doorberekend worden. Daarnaast creëert het uitbesteden van opleiding een middel om 
de	vaste	kosten	die	besteed	worden	aan	in	dienst	zijnde	trainers	te	verminderen	(Gilley	e.a.,	2004).	Deze	werknemers	
kunnen	worden	afgestoten	of	ergens	anders	worden	ingezet.	Hier	is	naar	mijn	mening	ook	sprake	van	op	het	moment	
dat	er	andere	opleidingsprocessen	worden	uitbesteed.	
Een	tweede	economisch	voordeel	dat	in	de	literatuur	naar	voren	komt	is	gelegen	bij	het	beheersen	van	kosten.	Door	
het	uitbesteden	van	HR	activiteiten	worden	kosten	voorspelbaar,	aangezien	zij	in	contractuele	regelingen	worden	inge-
schat, vastgelegd en gespecificeerd (Gilley e.a., 2004). Hetzelfde geldt mijns inziens voor het uitbesteden van andere 
opleidingsactiviteiten. De kosten hiervan worden immers ook van te voren contractueel en gespecificeerd per handeling 
vastgelegd	door	de	externe	partij.	Hierdoor	krijgt	men	een	helder	beeld	van	de	uitgave	die	gemoeid	zijn	bij	de	uitvoering	
van	een	proces	en	worden	kosten	beter	beheersbaar	voor	organisaties.
Een	derde	voordeel	is	gelegen	in	het	verhogen	van	de	meetbaarheid	van	processen.	Bedrijven	zijn	veel	geld	kwijt	aan	het	
opleiden	van	haar	medewerkers	en	HR	managers	voelen	de	druk	dat	investering	een	in	opleiding	iets	moeten	opleveren	
(Gilley	e.a.,	2004).	De	toenemende	vraag	naar	HR	accountability	zorgt	voor	een	toenemende	behoefte	aan	evaluatie.	
Bedrijven	moeten	in	staat	zijn	om	het	effect	van	opleiding	met	steeds	meer	precisie	te	kunnen	meten.	In	de	literatuur	
komt	naar	voren	dat	uitbestedingsaanbieders	veelal	de	mogelijkheid	bieden	van	betere	methoden	voor	de	meting	van	
effectiviteit en evaluatie van de opleiding (Stroh e.a. (2003). Ook in fieldnotes wordt veelvuldig ingegaan op de behoefte 
van	organisaties	om	inzicht	te	krijgen	in	de	resultaten	en	uitgaven	die	gepaard	gaan	met	het	opleiden	van	medewerkers	
(Sugrue	&,De	Viney,	2004).	
Een vierde economisch voordeel is gelegen in de flexibiliteit in de afname van diensten. In veel organisaties wordt de 
opleidingsafdeling	of	HR	afdeling	bemand	door	een	aantal	vaste	medewerkers.	Deze	kosten,	opgeteld	bij	de	kosten	die	
gemoeid zijn met faciliteiten en technologieën kunnen gezien worden als vaste kosten voor de organisatie, ongeacht 
de	vraag	die	er	(bijvoorbeeld	afhankelijk	van	de	economische	situatie)	op	een	bepaald	moment	aanwezig	is.	Door	uit-
besteding worden vaste kosten vervangen door variabele kosten, hetgeen leidt tot een meer flexibele kostenstructuur. 
Hierdoor is een organisatie beter in staat om flexibel in te spelen op veranderingen in de vraag (Bragg, 1998).
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Naast	de	genoemde	economische	voordelen,	wordt	er	uit	 in	 literatuur	ook	op	een	economisch	risico	gewezen.	Zoals	
vermeld	kan	uitbesteding	leiden	tot	een	verlaging	van	de	kosten.	Het	uitbesteden	van	HR	activiteiten	kan	echter	ook	
in	sommige	gevallen	leiden	tot	een	stijging	van	de	kosten	en	kunnen	er	uitgaven	over	het	hoofd	worden	gezien	(Dom-
berger	(1998)	in	Delmotte	&	Sells	(2005);	Stroh	e.a.	(2003).	Er	zijn	verschillende	verborgen	kosten	te	onderscheiden.	
Er	zijn	de	zogenoemde	zoek-	en	contractkosten	die	ontstaan	door	het	zoeken	van	een	leverancier	en	het	schrijven	van	
een	uitbestedingcontract	op	het	moment	dat	bedrijven	besluiten	om	over	te	gaan	tot	uitbesteding.		Bovendien	hebben	
de	organisaties	 te	maken	met	overgangskosten	en	kosten	die	komen	kijken	bij	het	managen	van	de	relatie	met	de	
leverancier	zoals	het	monitoren	van	de	overeenkomst	en	de	onderhandelingen	die	met	de	aanbieder	gevoerd	moeten	
worden	(Barthélemy,	2001	in	Delmotte	&	Sells,	2005).	Een	bedrijf	moet	in	staat	zijn	om	de	uitbestedingsaanbieder	op	
een	effectieve	manier	aan	te	sturen	om	zodoende	de	controle	niet	te	verliezen.	

2.7.2 Operationele motieven
Een	operationeel	voordeel	 is	gelegen	 in	een	verbetering	van	de	kwaliteit	van	opleidingsprocessen	door	de	 inzet	van	
externe	expertise.	Een	reden	om	over	te	gaan	op	het	uitbesteden	van	HR	activiteiten	en	opleiding	in	het	bijzonder,	is	
de	mogelijkheid	om	gebruik	te	maken	van	de	expertise	en	bekwaamheden	van	de	aanbieder,	waardoor	de	kwaliteit	van	
opleidingsprocessen	verhoogd	kan	worden	(Gilley	e.a.,2004;	Stroh	e.a.,2003;	Lever,	1997).	Externe	aanbieders	leggen	
zich	vaak	toe	op	een	beperkt	aantal	activiteiten	waardoor	zij	unieke	kennis	kunnen	opbouwen	(Greer	1999;	Erridge,	
1995 in Delmotte & Sells) en beschikken over specifieke vaardigheden, competenties, capaciteit en ervaring. Deze kun-
nen	gericht	zijn	op	zowel	vaktechnische	kennis	als	marktkennis.	Organisaties	kunnen	te	maken	hebben	met	gebrek	aan	
interne	expertise.	Ook	kunnen	er	situaties	ontstaan	waarin	intern	personeel	niet	toe	komt	aan	bepaalde	taken.	Organi-
saties	kunnen	op	dit	moment	de	keuze	maken	om	een	persoon	in	dienst	te	nemen,	op	te	leiden,	of	om	het	proces	uit	
te	besteden.	Door	snel	veranderende	technologie	en	wetgeving	zijn	veel	HR	afdelingen	niet	in	staat	om	op	de	hoogte	
te	blijven	van	de	onophoudelijke	veranderingen	 in	de	externe	omgeving.	Het	gebruik	maken	van	een	externe	partij	
verzekert	organisaties	dat	zij	up	to	date	blijven	(Gainey	e.a.,	2002).		Naast	vaktechnische	kennis	is	het	voor	sommige	
organisaties	moeizaam	om	op	de	hoogte	te	blijven	van	bijvoorbeeld	het	aanbod	van	opleidingsaanbieders	op	de	markt.	
Bovendien	is	het	overzicht	op	het	gebied	van	prijs	en	kwaliteit	niet	altijd	aanwezig	en	daarbij	beschikken	organisaties	niet	
altijd	over	voldoende	tijd	om	de	markt	te	verkennen.	Dit	kan	voor	bedrijven	een	reden	zijn	om	bijvoorbeeld	de	inkoop	
van	opleidingen	uit	te	besteden	aan	een	partij	die	wel	over	deze	kennis	beschikt.

Naast	de	genoemde	voordelen	op	operationeel	vlak,	komen	er	in	de	literatuur	ook	diverse	belemmeringen	op	dit	gebied	
naar	voren.	Een	eerste	operationele	belemmering	is	gelegen	in	de	onzekerheid	die	er	binnen	organisaties	leeft	rondom	
de	kwaliteit	van	uitgevoerde	of	aangeleverde	diensten	(Gainey	&	Klaas,	2002).	Fieldnotes	bevestigen	dit.	Uit	een	onder-
zoek	van	ASTD/IBM	is	gebleken	dat	zestig	procent	van	de	respondenten	aangaf	niet	genoeg	vertrouwen	te	hebben	of	de	
aanbieder	in	staat	zou	zijn	om	tegemoet	te	komen	aan	de	eisen	van	de	organisatie	(DeViney	&	Sugrue,	2004).	
Een	tweede	belemmering	is	gelegen	in	de	onomkeerbaarheid	van	het	proces(	Embleton	&	Wrught,	1998;	Fink,	1994	in	
Delmotte	&	Sells,	2005). Op	het	moment	dat	organisaties	over	gaan	tot	uitbesteding	is	het	voor	hen	moeilijk	om	het	
proces	te	keren	en	de	uitbestede	activiteiten	weer	zelf	uit	te	voeren.	Oorzaken	zijn	gelegen	in	het	verlies	van	het	leerver-
mogen	(Hendry,	1995	in	Delmotte	&	Sells,	2005)	en	het	verlies	van	vaardigheden	(Quinn	&	Hilmer,	1994	in	Delmotte	&	
Sells,	2005)	die	gepaard	gaan	met	uitbesteding.	Door	het	gebrek	aan	aanwezige	kennis	kunnen	er	problemen	ontstaan	
op	het	moment	dat	een	organisatie	bepaalde	activiteiten	opnieuw	intern	wil	gaan	uitvoeren	(Quinn	&	Hilmer,	1994	in	
Delmotte	&	Sells,	2005).	Daarnaast	is	het	een	zeer	kostbaar	proces.	
Een	derde	belemmering	die	in	de	literatuur	naar	voren	komt	heeft	te	maken	met	de	achteruitgang	van	kennis	en	ex-
pertise.	Verschillende	auteurs	wijzen	op	het	verlies	van	 interne	expertise	bij	uitbesteding	van	HR	activiteiten	 (Stroh	
e.a.,2003;	Gainey	&	Klaas	(2002).	Op	het	moment	dat	HR	activiteiten	uitbesteed	worden	is	er	weinig	ruimte	meer	voor	
organisaties	om	deze	vaardigheden	en	expertise	intern	te	ontwikkelen.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	medewerkers	minder	
mogelijkheden	geboden	wordt	om	brede	HR	competenties	te	ontplooien.	Daarnaast	is	de	kans	aanwezig	dat	organisa-
ties	het	contact	met	nieuwe	expertise	verliezen	(Gilley	&	Rasheed,	2000;	Lacity	&	Hirschheim,	1993	in	Delmotte	&	Sells,	
2005).	
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2.7.3 Strategische motieven
Opleidingsexperts	worden	steeds	vaker	geacht	te	functioneren	als	een	volwaardig	business	partner.	Er	wordt	van	hen	
verwacht dat zij strategieën implementeren, veranderingen versnellen en talent ontwikkelen en binden. Vanuit stra-	
tegisch	oogpunt	kan	uitbesteding	er	toe	leiden	dat	men	zich	meer	kan	toespitsen	op	kernactiviteiten,	zoals	besproken	
in	paragraaf	2.6.	Diverse	auteurs	(Lepak	e.a.,	2005	Gilley	&	Rasheed,	2000;	Giley	e.a.,	2004;	Stroh	e.a.,	2003)	zijn	van	
mening	dat	HR	afdelingen	de	activiteiten	die	behoren	tot	de	kern	het	beste	intern	kunnen	leveren	en	de	activiteiten	die	
niet	tot	de	kern	behoren	beter	kunnen	uitbesteden.	Een	eerste	strategisch	voordeel	is	dus	gelegen	in	een	sterkere	focus	
op	de	kernprocessen	van	de	organisatie.	
Een	tweede	strategisch	voordeel	hangt	samen	met	het	verhogen	van	het	 innoverend	vermogen	van	een	organisatie.	
Door	uitbesteding	kunnen	organisaties	toegang	krijgen	tot	bepaalde	expertise,	zowel	op	het	gebied	van	kennis	als	tech-
nologie.	Het	inzetten	van	externe	expertise	kan	leiden	tot	een	verhoogde	kwaliteit	maar	ook	tot	een	verhoging	van	de	
innovativiteit	van	een	organisatie.	Op	het	moment	dat	organisaties	hun	processen	willen	innoveren,	kunnen	zij	enerzijds	
overgaan	tot	het	zelf	verzamelen	van	kennis	en	anderzijds	deze	kennis	inkopen	bij	een	externe	leverancier	die	de	betref-
fende	kennis	in	huis	heeft. Er	worden	door	medewerkers	toenemende	eisen	gesteld	aan	de	vormgeving	en	het	aanbod	
van bedrijfsopleidingen. Niet alle organisaties beschikken echter over de middelen om het proces op efficiënte wijze te 
laten	verlopen.	Het	inzetten	van	nieuwe	processen	en	activiteiten	vraagt	veelal	grote	investeringen	in	tijd	en	middelen.	
Opleidingsaanbieders kunnen meer geraffineerde opleidingsprogramma’s aanbieden, waardoor bedrijven toegang kun-
nen	verkrijgen	tot	de	laatste	ontwikkelingen	binnen	opleiding,	zonder	zelf	onderzoek	uit	te	voeren,	systemen	aan	te	
schaffen	en	te	 implementeren	(Greer	e.a.,	1999	in	Stroh	e.a.,2003).	Zij	kunnen	op	deze	manier	gebruik	maken	van	
investeringen	en	innovaties	van	de	externe	aanbieder.	

Een	mogelijke	belemmering	op	strategisch	vlak	is	gelegen	in	het	verlies	van	controle	en	de	afhankelijkheid	van	de	aan-
bieder.	Op	het	moment	dat	de	leverancier	op	basis	van	contractbasis	werkt	en	niet	onder	de	directe	supervisie	van	het	
management	werkt,	kunnen	bedrijven	de	directe	controle	verliezen	over	de	HR	activiteit	die	uitbesteed	wordt	(Delmotte	
&	Sells,	2005).	Kakabadse	&	Kakabadse	(2005) gaan	in	op	het	risico	dat	organisaties,	op	het	moment	dat	zij	overgaan	
tot	het	uitbesteden	van	activiteiten,	op	de	lange	termijn	niet	meer	zelf	over	de	kennis	beschikken	om	de	activiteiten	van	
de	externe	partij	te	controleren,	te	analyseren	en	te	begrijpen	(Kakabadse	&	Kakabadse	in	Delmotte	&	Sells,	2005). Het	
maakt	een	organisatie	op	deze	manier	vatbaar	op	het	gebied	van	haar	kennis	en	vaardigheden	(Gainey	&	Klaas	(2002).	
Bedrijven	kunnen,	doordat	kritieke	vaardigheden	verloren	gaan	en	men	zelf	niet	meer	over	de	kennis	en	vaardigheden	
beschikt,	te	afhankelijk	worden	van	de	aanbieder	(Quelin	&	Duhamel	(2003). Delmotte	en	Sells	(2005)	wijzen	op	het	
gegeven	dat	het	uitbesteden	in	een	markt	met	een	beperkt	aantal	aanbieders,	de	kwetsbaarheid	van	de	uitbesteder	
vergroot; “Hoe minder alternatieve leveranciers er zijn, hoe afhankelijker men dreigt te worden” (Delmotte	&	Sells,	
2005;27).

2.7.4 Emotionele motieven
Delmotte	&	Sells	(2005)	zijn	van	mening	dat	organisaties	veelal	gaan	uitbesteden	op	het	moment	dat	concurrenten	dat	
ook	doen.	Ook	in	Nederland	kan	het	zijn	dat	organisaties	tot	uitbesteding	over	gaan	omdat	andere	bedrijven	hier	ook	
voor	kiezen.	In	deze	situatie	komt	de	beslissing	voort	uit	imitatiedrang	of	een	hype	(Bragg,	1998).	Lacity	&	Hirschheim	
(1993)	spreken	in	dit	verband	over	het	bandwagon effect	dat	zich	voordoet	op	het	moment	dat	organisaties	overgaan	
tot	het	uitbesteden	van	processen	nadat	concurrenten	dit	ook	doen.
Hoewel	de	aspecten	die	in	de	literatuur	naar	voren	komen	mijns	inziens	niet	bij	mogelijke	emotionele	voordelen	onderge-
bracht	kunnen	worden,	zijn	er	in	de	literatuur	wel	een	viertal	emotionele	belemmeringen	beschreven.
Op	de	eerste	plaats	kan	het	verlies	van	de	bestaande	bedrijfscultuur	door	organisaties	gezien	worden	als	een	mogelijke	
belemmering	om	de	uitbestedingsrelatie	aan	te	gaan	(Delmotte	&	Sells,	2005).
De	mogelijke	negatieve	invloed	op	de	werknemers,	kan	opgevat	worden	als	een	tweede	nadeel.	Uitbesteding	van	activi-
teiten	kan	men	zien	als	een	veranderingstraject	binnen	een	organisatie	waarbij	onzekerheid	en	weerstand	van	personeel	
kan	komen	kijken	(Alexander	en	Young	1996	in	Delmotte	en	Sells).	Medewerkers	van	de	HR-	of	opleidingsafdeling	kun-
nen	zich	bedreigd	voelen	in	hun	baanzekerheid	op	het	moment	dat	er	afspraken	worden	gemaakt	met	een	externe	aan-
bieder.	Eén	van	de	mogelijk	negatieve	effecten	van	uitbesteding	is	dan	ook	dat	er	arbeidsplaatsen	moeten	verdwijnen.	
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Een	derde	belemmering	is	gelegen	in	een	gebrek	aan	succesverhalen	of	de	bewezen	meerwaarde	van	uitbesteding.	Uit	
fieldnotes komt naar voren dat ongeveer veertig procent van de bedrijven die mee hebben gewerkt aan het onderzoek 
van	AST/IBM	aangegeven	hebben	dat	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	een	nieuwe	markt	betreft	waarbij	de	
kosten/baten	verhouding	nog	niet	helemaal	duidelijk	is	(DeViney	&	Sugrue,	2004).	
Ten	slotte	kunnen	organisaties	een	belemmering	zien	in	het	gegeven	dat	een	externe	aanbieder	niet	in	staat	is	om	de	
organisatiecultuur	van	een	bedrijf	goed	genoeg	te	begrijpen	om	effectieve	opleidingen	tot	stand	te	brengen.	 In	een	
organisatie	is	doorgaans	veel	kennis	aanwezig	en	zijn	veel	vaardigheden	‘tacit’.	Het	vraagt	om	veel	investering	in	tijd	
en	middelen	van	beide	partijen	om	deze	kennis	over	te	brengen	aan	de	externe	partij	(Gainey	&	Klaas	(2002).	Naar	
mijn	mening	kan	het	bovenstaande	ook	toegepast	worden	op	andere	processen,	zoals	het	geven	van	opleidingsadvies	
of	de	inkoop	van	opleidingen.	(Bedrijfs)	culturele	verschillen	tussen	de	organisaties	wordt	door	veel	auteurs	gezien	als	
een	belangrijke	factor	die	bepalend	kan	zijn	voor	het	mislukken	van	een	uitbestedingsproces	(Lam	&	Ham,	1995;	Power	
e.a.,2004,	in	Delmotte	&	Sells,	2005).

In	deze	paragraaf	is	een	overzicht	gegeven	van	de	percepties	van	voordelen	en	de	mogelijke	belemmeringen	die	gepaard	
gaan met de uitbesteding van HR activiteiten en meer specifiek opleidingsprocessen. Deze vallen samen met de door 
Greer	e.a.		(1999)	genoemde	eerste	fase	waar	de	beslissing	om,	al	dan	niet,	uit	te	besteden	centraal	staat.	Hoewel	er	
logischerwijs	verondersteld	mag	worden	dat	organisaties	de	voordelen	en	belemmeringen	tegen	elkaar	afwegen	bij	hun	
keuze,	wil	dit	niet	zeggen	dat	organisaties	ondanks	het	belang	dat	zij	hechten	aan	voordelen	ook	daadwerkelijk	plannen	
hebben	om	in	de	toekomst	uit	te	besteden.	Om	deze	reden	zal	de	invloed	van	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	
de	voordelen	en	belemmeringen,	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie,	getoetst	worden.	Verwacht	wordt	
dat	de	mate	waarin	organisaties	genoemde	voordelen	en	belemmeringen	van	belang	achten,	de	keuze	om	(delen	van)	
opleidingsfunctie,	al	dan	niet,	uit	te	besteden	beïnvloedt.	Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothesen:

Hypothese 7:  
Organisaties die meer belang hechten aan (mogelijke) voordelen bij de keuze (om delen van) de opleidingsfunctie  
uit te besteden, zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier minder 
belang aan hechten.

Hypothese 8:  
Organisaties die minder belang hechten aan (mogelijke) belemmeringen bij de keuze (om delen van) de opleidings-
functie uit te besteden, zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier 
meer belang aan hechten.
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3.1 Inleiding
In	dit	hoofdstuk	zal	de	onderzoeksopzet	uiteengezet	en	verantwoord	worden.	Er	zal	aandacht	besteed	worden	aan	de	
onderzoeksmethode,	waarbij	er	 ingegaan	wordt	op	het	gehanteerde	meetinstrument	en	de	operationalisering	van	de	
gebruikte	variabelen.	Vervolgens	zal	er	stilgestaan	worden	bij	de	onderzoekspopulatie	en	de	respons.	Ten	slotte	zal	in	de	
laatste	paragraaf	van	dit	hoofdstuk	de	analyse	van	de	data	verantwoord	worden.	Eerst	zullen	echter	de	onderzoeksvraag,	
de deelvragen en hypothesen nogmaals worden weergegeven en zullen de definities van de begrippen kort aangestipt 
worden.

3.2 De onderzoeksvraag
Het	doel	van	dit	onderzoek	is	inzicht	te	krijgen	in	de	factoren	die	bedrijven	mee	laten	wegen	bij	de	keuze	om	(delen	van)	
opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	De	onderzoeksvraag	die	in	dit	onderzoek	centraal	staat	luidt:

Deelvragen
Uit	de	hoofdvraag	zijn	zes	deelvragen	geformuleerd.	Vanuit	de	literatuur,	die	gepresenteerd	is	 in	hoofdstuk	twee,	en	
eigen	visie	zijn	een	achttal	hypothesen	afgeleid	die	in	het	empirisch	onderzoek	getoetst	zullen	worden.	Ter	volledigheid	
zullen	de	deelvragen	en	bijbehorende	hypothesen	nogmaals	gepresenteerd	worden.

1.	 	Is	er	verschil	tussen	de	grootte	van	organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,		
	 uit	te	besteden?
Hypothese 1:	Grotere	organisaties	zijn	eerder	geneigd	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen		
	 dan	kleinere	organisaties.	

2.	 	Is	er	verschil	tussen	de	sectoren	waarin	organisaties	actief	zijn	(privaat/(semi)	publiek)	en	hun	keuze	om		
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
Hypothese 2:	Organisaties	uit	de	private	sector	zijn	eerder	geneigd	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	
	 organisaties	uit	de	(semi)	publieke	sector.

3.	 	Is	er	verschil	tussen	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	binnen	organisaties	en	hun	keuze	om		
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
Hypothese 3:	Organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsproces	decentraal	georganiseerd	hebben	zijn	eerder	
	 geneigd	tot	uitbesteding	van	deze	onderdelen	dan	organisaties	die	(onderdelen	van)	van	hun	opleidingsproces	
	 centraal	georganiseerd	hebben.

4.	 Is	er	verschil	tussen	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	betrekking	tot	de	uitbesteding	van	(opleidings)	
	 processen	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
Hypothese 4:	Organisaties	met	ervaring	op	het	gebied	van	uitbesteding	van	andere	bedrijfsprocessen	zijn	eerder	
	 geneigd	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	hier	geen	of	minder	ervaring	
	 mee	hebben.
Hypothese 5:	Organisaties	met	ervaring	op	het	gebied	van	uitbesteding	van	delen	van	opleidingsprocessen	zijn	eerder	
	 geneigd	tot	uitbesteding	van	meerdere	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	hier	geen	ervaring	mee	
	 hebben.
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Welke factoren zijn van invloed op de keuze van organisaties om (delen van)  

opleidingsprocessen, al dan niet, uit te besteden?
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5.	 	Is	er	verschil	tussen	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	door	
	 organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
Hypothese 6:	Organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsproces	niet	als	kern	activiteit	beschouwen,	zijn	eerder
	 geneigd	tot	uitbesteding	van	deze	onderdelen	dan	organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsproces	wel	
	 als	kernactiviteit	beschouwen.

6.	 Is	er	verschil	tussen	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	en	belemmeringen	en	
	 hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
Hypothese 7:	Organisaties	die	meer	belang	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	bij	de	keuze	(om	delen	van)	de	
	 opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	zijn	eerder	geneigd	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	
	 organisaties	die	hier	minder	belang	aan	hechten.
Hypothese 8:	Organisaties	die	minder	belang	hechten	aan	(mogelijke)	belemmeringen	bij	de	keuze	(om	delen	van)	de
	 opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	zijn	eerder	geneigd	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan
	 organisaties	die	hier	meer	belang	aan	hechten.

Daar	zowel	het	begrip	uitbesteden	als	het	begrip	opleidingsprocessen onderdeel	zijn	van	de geformuleerde	hoofdvraag	
en de deelvragen, zal hier een definitie van de begrippen aangereikt worden. Uitbesteding van de opleidingsfunctie wordt 
beschreven als “het geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren van één of meer processen op het gebied van leren door een 
externe organisatie”. Deze definitie, die in het onderzoek gehanteerd wordt, is gebaseerd op de definitie van Lacity & 
Hirschheim	(1993).	 In	dit	onderzoek	worden	met	opleidinsgprocessen	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	 training,	de	
administratie,	het	opleidingsadvies,	de	inkoop	van	opleiding	en	training	en	ICT	(hosting	en	beheer	van	een	opleidings-
catalogus, e- learning, webbased tools) bedoeld. Deze indeling is opgesteld op basis van fieldnotes, interviews en eigen 
inzicht.	Hoewel	eerder	het	onderscheid	tussen	training,	education	en	development	is	aangegeven	is	er,	om	verwarring	
van de respondenten te voorkomen, voor gekozen om in de vragenlijst over “opleiding en training” te spreken. Hieronder 
volgen puntsgewijs de gehanteerde definities van de variabelen die genoemd zijn in de hypothesen.

•	 De	grootte	van	een	organisatie	kan	bepaald	worden	naar	productie,	naar	omzet	en	naar	werkzame	personen	
	 (CBS,	2007).	Daar	het	Centraal	Bureau	van	de	Statistiek	(CBS)	de	grootte	van	een	organisatie	meet	aan	de	
	 hand	van	het	aantal	werknemers	in	loondienst	is	dit	criterium	in	het	onderzoek	gehanteerd.	

•	 De definities van de begrippen privaat, publiek en semi- publiek, zoals gehanteerd in de vragenlijst, zijn 
	 afgeleid	uit	het	panel	survey	of	organizations	(2003),	uitgevoerd	door	het	Hoger	Instituut	van	de	Arbeid,	van	de	
	 K.U.	Leuven.	

•	 De	opleidingsfunctie	kan	op	verschillende	plaatsen	in	de	organisatie	zijn	ondergebracht.	Een	centrale	inrichting	
 wordt gedefinieerd als het centraal beleggen van de regie en uitvoering van de opleidingsfunctie in de 
 organisatie. Een decentrale inrichting wordt gedefinieerd als een situatie waarin de regie en uitvoering van de 
	 opleidingsfunctie	ondergebracht	is	per	afdeling	of	divisie.	

•	 Met	bedrijfsprocessen	worden	automatisering/ICT,	salarisadministratie,	HR	processen	(zoals	administratie),	
 inkoop, financiële processen, facilitaire dienstverlening en ondersteunende diensten bedoeld. De opsomming 
	 zoals	weergegeven	in	de	vragenlijst,	is	zowel	gebaseerd	op	diverse	whitepapers	en	managementartikelen,	
	 evenals	gesprekken	met	experts.	

•	 In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat de definities over kernprocessen uiteen lopen. Zoals 
	 aangegeven	sluit	ik	me,	in	navolging	van	Lepak	e.a.	(2005),	aan	bij	de	opvatting	dat	wat	wel	en	niet	tot	de	
	 kern	behoort,	voor	elke	organisatie	verschillend	is	en	afhankelijk	is	van	de	doelen	die	organisaties	op	het	gebied	
	 van	opleiding	nastreven.	
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3.3 Methode van onderzoek

3.3.1 Meetinstrument 
Om	antwoord	te	geven	op	de	vraag	welke	factoren	van	invloed	zijn	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	oplei-
dingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden,	heeft	er	een	kwantitatief	onderzoek	plaatsgevonden.	Voorafgaand	aan	het	
ontwikkelen	van	de	vragenlijst	heeft	er	een	zowel	een	theoretische	verkenning	als	een	uitgebreide	documentenanalyse	
plaatsgevonden.	Ook	zijn	er,	om	de	betrouwbaarheid	en	validiteit	van	het	onderzoek	te	vergroten,	gesprekken	gevoerd	
met	experts	uit	het	werkveld	waarbij	inzichten	uit	de	literatuur	vergeleken	zijn	met	de	praktijksituatie.	Aan	de	hand	van	
de	gesprekken	met	deze	experts	is	de	probleemstelling	aangescherpt,	zijn	hypothesen	bijgesteld	en	is	de	vragenlijst	
aangescherpt.	De	informatie	die	benodigd	is	voor	het	beantwoorden	van	de	hoofdvraag	is	verkregen	via	de	inzet	van	een	
digitale vragenlijst. Hiervoor is het programma NetQuestionnaires gebruikt, waarmee een online vragenlijst gecreëerd 
is.	De	respondenten	zijn	op	19	juni	2007	via	een	mailbericht	uitgenodigd	voor	deelname	aan	het	onderzoek.	In	zowel	
de	uitnodiging	als	de	herinnering	is	een	link	opgenomen	die	respondenten	rechtstreeks	naar	de	vragenlijst	leidde.	Het	
onderzoek	dat	heeft	plaatsgevonden	heeft	een	exploratief	karakter,	waarbij	in	zeer	geringe	mate	een	beroep	gedaan	kon	
worden	op	bestaande	vragenlijsten	en	operationaliseringen.	Omdat	het	een	zelfontwikkeld	instrument	betreft,	is	de	be-
trouwbaarheid	en	validiteit	niet	vanzelfsprekend.	Om	deze	reden	is	er	bij	de	constructie	van	de	vragenlijst	veel	aandacht	
besteed	aan	de	betrouwbaarheid	en	validiteit.	Om	deze	te	vergroten	is	er	aandachtig	gekeken	naar	de	nauwkeurigheid	
waarmee	een	begrip	of	verschijnsel	gemeten	wordt.	Ook	is	er	veel	aandacht	besteed	aan	de	formulering	van-	en	de	
toelichting	bij	de	vragen.	Daarnaast	is	er	veel	aandacht	geschonken	aan	de	praktische	bruikbaarheid	van	het	instru-
ment.	Er	is	een	testpannel	opgezet	die	de	vragenlijst	bekeken	heeft	en	van	opmerkingen	en	suggesties	voorzien	heeft.	
Op basis hiervan is de definitieve versie van de vragenlijst opgesteld. Er is naar gestreefd om, door bestudering van de 
literatuur, interviews met sleutelfiguren en het testen van de vragenlijst, de antwoordcategorieën aan te laten sluiten bij 
de	mogelijke	antwoorden	van	de	respondenten.	

3.3.2 Operationalisering

Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	onderzoeksvraag	zijn	er	in	de	vragenlijst	zowel	vragen	opgenomen	om	de	huidige	
situatie	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	opleidingsactiviteiten	te	bekijken,	als	de	mogelijke	plannen	van	organisa-
ties	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan.	
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	huidige	situatie	rondom	het	uitbesteden	van	(delen	van)	de	opleidingsfunctie,	is	de	respon-
denten	gevraagd	aan	te	geven	welke	opleidingsactiviteiten	er	momenteel	uitbesteed	worden.	Op	basis	van	deze	ant-
woorden	zijn	de	respondenten	ingedeeld	in	een	groep	die	geen	opleidingsprocessen	uitbesteed	en	een	groep	die	op	dit	
moment	één	of	meerdere	opleidingsproces(sen)	uitbesteedt	aan	een	externe	partij.	Op	basis	van	deze	groepen	zijn	de	
analyses	voltrokken.	
Ook	is	de	respondenten	de	vraag	voorgelegd	of	zij	in	de	toekomst	van	plan	zijn	om	opleidingsactiviteiten	uit	te	gaan	
besteden. De specifieke vraag luidde: Is uw organisatie van plan om (delen van) de opleidingsfunctie in de toekomst 
uit te besteden aan een externe partij/partijen? De	analyses	zijn	voltrokken	op	basis	van	de	groepen	die	met	‘ja’,	‘mis-
schien’	en	‘nee’	geantwoord	hebben. De	organisaties	die	alles	al	uitbesteed	hebben	is	de	mogelijkheid	geboden	‘niet	
van	toepassing’	aan	te	kruisen.	Deze	groep	en	de	groep	die	aangaf	geen	weet	te	hebben	van	deze	plannen	zijn	niet	
meegenomen	in	de	analyse.

Factoren
Om	uitspraken	te	kunnen	doen	over	de	grootte	van	een	organisatie,	zijn	de	organisaties,	in	navolging	van	Stroh	e.a.	
(2003), Lever (1997) en Gainey e.a. (2002) ingedeeld in drie categorieën. Er is onderscheid gemaakt tussen kleine or-
ganisaties	(<100),	middelgrote	organisaties	(101-500)	en	grote	organisaties	(>500).
Omdat	verwacht	werd	dat	de	keuze	tussen	de	private-	en	publieke	sector	onduidelijkheid	op	zou	roepen	voor	organisa-
ties	uit	de	semi-publieke	sector,	is	besloten	ook	deze	antwoordmogelijkheid	in	de	vragenlijst	op	te	nemen.	Bij	de	analyse	
van	de	gegevens	zijn	de	organisaties	met	een	publiek	en	semi-publiek	karakter	bij	elkaar	genomen	en	vergeleken	met	
organisaties	met	een	puur	privaat	karakter.	
Door	middel	van	vraag	negen	is	de	vormgeving	van	opleidingsprocessen	gemeten,	net	als	de	ervaring	met	uitbesteden	
van	opleidingsprocessen.	Eerdere	ervaring	met	het	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen	is	gemeten	door	vraag	vijf.	Het	
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aantal	bedrijfsprocessen	dat	uitbesteed	wordt	zal,	in	navolging	van	Demotte	&	Sells	(2005),	uitgedrukt	worden	in	een	
graad	van	uitbesteding.
De	categorisatie	van	kern-	en	niet	kernprocessen	is	gemeten	door	middel	van	vraag	twaalf.	Om	inzicht	te	krijgen	in	de	
categorisatie	van	de	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	en	het,	al	dan	niet,	uitbesteden	van	deze	pro-
cessen	is	de	respondenten	de	vraag	voorgelegd	welke	processen	er	in	aanmerking	komen	voor	uitbesteding.
Ten	slotte	is	het	belang	van	voordelen	en	belemmeringen	gemeten	aan	de	hand	van	de	vragen	vijftien	en	zestien.	Er	
is,	om	de	respondenten	niet	te	belasten	met	een	te	uitgebreide	vragenlijst,	een	zo’n	adequaat	mogelijke	opsomming	
gemaakt	van	de	in	het	theoretisch	kader	geschetste	beweegredenen.	Om	de	betrouwbaarheid	en	homogeniteit	van	deze	
schalen te maten is de homogeniteitscoëfficiënt alpha berekend (Cronbachs’s alpha). Deze kan een waarde hebben van 
0.00	tot	1.00.	Als	de	waarde	0	is,	is	er	totaal	geen	sprake	van	samenhang	tussen	de	vragen.	Als	de	waarde	1.00	is	over-
lappen de vragen elkaar volledig. Om de categorieën tot één schaal om te kunnen vormen is een minimale waarde van 
0.6	vereist.	De	waarde	van	de	voordelen	bedraagt	.	762,	die	van	de	genoemde	belemmeringen	.811.	Het	verwijderen	
van items leverde geen hogere waarde op. Het meten van de homogeniteitscoëfficiënt, evenals de interviews die vooraf-
gaand	aan	het	opstellen	van	de	vragenlijst	gehouden	zijn,	hebben	de	validiteit	en	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	
vergroot.	

3.3.3 Onderzoekspopulatie en respons

Voor	dit	onderzoek	zijn	550	organisaties	in	Nederland	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	het	onderzoek.	Deze	uitnodig-
ingen	zijn	gericht	aan	HR/P&O	medewerkers	en	leidinggevenden	van	deze	afdeling.	Deze	populatie	is	tot	stand	geko-
men	door	de	inzet	van	een	adressenbestand	dat	beschikbaar	is	gesteld	door	Conclusion.	Omdat	het	relatief	eenvoudig	
was	om	een	grote	groep	respondenten	te	betrekken	in	het	onderzoek,	is	besloten	geen	steekproef	te	trekken	maar	de	
gehele	populatie	te	betrekken	in	het	onderzoek.	Daar	er,	een	enkele	uitzondering	daargelaten,	alleen	organisaties	heb-
ben	deelgenomen	die	in	het	verleden	contact	hebben	gehad	met	Conclusion,	zijn	de	resultaten	van	het	onderzoek	niet	
generaliseerbaar	naar	alle	organisaties	in	Nederland.	

Respons
Om	de	betrouwbaarheid	te	vergroten	is	er	gestreefd	naar	een	zo	hoog	mogelijke	respons.	Hiertoe	zijn	een	aantal	maatre-
gelen	genomen.	Op	de	eerste	plaats	is	er	veel	aandacht	besteed	aan	het	opstellen	van	de	uitnodiging	waar	het	doel	van	
het	onderzoek	en	het	belang	van	deelname	benadrukt	is.	Door	de	inzet	van	NetQuestionnaires	is	het	de	respondenten	
relatief	eenvoudig	gemaakt	de	vragenlijst	in	te	vullen.	Daarnaast	is	de	anonimiteit	van	de	respondenten	gewaarborgd	en	
is	er,	om	de	respons	te	verhogen,	tweemaal	een	mail	verstuurd	om	de	respondenten	te	herinneren	aan	het	onderzoek.	
Er	zijn	honderd	organisaties	die	de	vragenlijst	hebben	afgerond.	Er	is	voor	gekozen	om	van	de	gedeeltelijk	ingevulde	
vragenlijsten	alleen	de	 lijsten	mee	te	nemen	 in	de	analyse,	die	verder	dan	alleen	de	achtergrondgegevens	 ingevuld	
zijn.	Door	deze	maatregel	zijn	er	zes	vragenlijsten	toegevoegd	aan	het	totaal	en	heeft	de	analyse	plaatsgevonden	op	
106	vragenlijsten,	wat	neerkomt	op	een	respons	van	circa	19	procent.	Gezien	de	betrouwbaarheid	en	validiteit	van	het	
onderzoek	is	het	in	deze	situatie	van	belang	om	de	oorzaak	van	het	vroegtijdige	onderbreken	te	bekijken.	Uit	een	analyse	
hiervan	komt	niet	naar	voren	dat	een	meerderheid	van	de	respondenten	afhaakt	bij	een	bepaalde	vraag.	In	bijlage	drie	
is	een	lijst	van	deelnemende	organisaties	opgenomen.

3.3.4 Data - analyse 

De	gegevens	zijn	geanalyseerd	in	SPSS	(Statistical	Package	for	Social	Sciences).	Het	aantal	respondenten	waarop	de	
analyses gebaseerd zijn, uitgedrukt in “n”, verschilt. Dit komt omdat sommige analyse voltrokken zijn met een beperkte 
populatie	en,	zoals	vermeld,	niet	alle	 respondenten	de	vragenlijst	volledig	hebben	 ingevuld.	Uit	de	onderzoeksvraag	
zijn	zes	verschilvragen	afgeleid.	Om	deze	te	toetsen	kunnen	er,	afhankelijk	van	het	meetniveau	van	de	vraag,	bepaalde	
toetsen	ingezet	worden.	Voor	de	uitvoer	van	veel	toetsen	geldt	echter	als	voorwaarde	dat	de	groepen	ongeveer	gelijk	
verdeeld	zijn	of	dat	de	groepen	minstens	25	of	30	cases	bevatten.	Er	kan	echter,	door	een	ondervertegenwoordiging	
van	bepaalde	groepen,	niet	te	allen	tijde	aan	deze	vooronderstellingen,	voldaan	worden.	Er	is,	om	een	indicatie	van	de	
resultaten	gegeven,	toch	gekozen	om	de	toetsen	in	te	zetten.	Hier	dient	bij	de	interpretatie	van	de	uitkomsten	rekening	
mee	gehouden	te	worden.
De	variabelen	zijn	gemeten	op	diverse	niveaus.	Variabelen	die	op	nominaal	niveau	gemeten	zijn,	zijn	geanalyseerd	aan	
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de	hand	van	de	Chi	kwadraat	toets,	waarbij	p<.05	is	aangehouden.	Met	de	Chi	kwadraat	toets	kan	worden	nagegaan	of	
er een statistisch significant verschil bestaat tussen twee nominale of geclassificeerde variabelen. Een voorwaarde voor 
het	gebruik	van	deze	maat	is	dat	minimaal	80	procent	van	de	verwachte	celfrequenties	een	verwachte	waarde	moet	heb-
ben	van	minimaal	vijf.	Gezien	de	zeer	scheve	verdeling	van	de	groepen	kan	er	niet	te	allen	tijde	aan	deze	voorwaarde	
voldaan	worden.	In	deze	gevallen	is	de	test	toch	ingezet	en	zullen	de	verschillen	die	zich	in	de	analyse	voordoen	alleen	
beschreven	worden.	Op	het	moment	dat	er	niet	aan	de	voorwaarden	voor	een	Chi	kwadraat	toets	voldaan	is,	is	er	in	het	
geval	van	tabellen	met	twee	rijen	en	twee	kolommen,	gekeken	naar	de	waarde	van	de	Fisher’s	Exact	Test.
Om na te gaan of de gemiddelden van twee groepen, op een (test) variabele significant van elkaar verschillen, is de 
t-toets	ingezet.	Om	na	te	gaan	of	de	gemiddelden	van	meer	dan	twee	groepen	voor	een	variabele	gemeten	op	interval	
of	ratio	niveau	van	elkaar	verschillen,	is	er	gebruik	gemaakt	van	een	enkelvoudige	variantie	analyse	(ANOVA),	waarbij	
p<.05 is aangehouden. Bij een significante F- waarde is, om de uitkomsten van de variantie- analyse (ANOVA) op een 
juiste	manier	te	interpreteren,	een	Bonferroni-	toets	ingezet,	waarmee	alle	groepen	paarsgewijs	met	elkaar	vergeleken	
zijn.	De	betreffende	variabelen	zijn	gemeten	op	een	Likert	schaal	(niet	van	belang	(1),	enigszins	van	belang	(2),	neutraal	
(3),	van	belang	(4),	zeer	van	belang	(5)	en	ja	(1),	misschien	(2),	nee(3).	Bij	de	gehanteerde	Likert	schaal	worden	items	
die	samen	een	begrip	meten	opgeteld	en	gedeeld	door	het	aantal	items.	Op	deze	wijze	wordt	er	een	score	op	de	schaal	
uitgerekend	(van	der	Velde	e.a.,	2000).	Deze	aanpak	vergroot	de	betrouwbaarheid	van	de	meting	omdat	deze	minder	
afhankelijk	is	van	toevallige	invloeden.	Hoewel	de	afstanden	tussen	de	opgenomen	antwoorden	in	de	beleving	van	de	
respondent	niet	even	groot	hoeven	te	zijn,	wordt	deze	schaal	in	de	praktijk	toch	geanalyseerd	als	zijnde	interval	meet-
niveau	(van	der	Velde	e.a.,	2000).	De	respondenten	die	het	antwoord	‘weet	niet’	hebben	aangevinkt	zijn	als	‘missing’	
aangeduid	en	niet	meegenomen	in	het	berekenen	van	een	gemiddelde.	
Daar er niet te allen tijde uitspraken met betrekking tot de significantie gedaan (kunnen) worden, zijn de gevonden ver-
schillen	alleen	van	toepassing	op	de	onderzoekspopulatie.	De	uitkomsten	kunnen	in	dit	geval	niet	verder	gegeneraliseerd	
worden.

Methodologische verantwoording  
uitbesteding in ontwikkeling
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 4.1 Inleiding
In	dit	hoofdstuk	zal	de	analyse	van	de	verkregen	data	gepresenteerd	worden	om	antwoord	te	geven	op	de	onderzoeks-
vraag	die	in	dit	onderzoek	centraal	staat:	

Uit	deze	vraagstelling	zijn	de	onderstaande	deelvragen	geformuleerd.	
1.	 Is	er	verschil	tussen	de	grootte	van	organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	
	 besteden?
2.	 Is	er	verschil	tussen	de	sectoren	waarin	organisaties	actief	zijn	(privaat/(semi)	publiek)	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
3.	 Is	er	verschil	tussen	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	binnen	organisaties	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
4.	 Is	er	verschil	tussen	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	betrekking	tot	de	uitbesteding	van	(opleidings)	
	 processen	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
5.	 Is	er	verschil	tussen	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	door	organisaties	
	 en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
6.	 Is	er	verschil	tussen	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	en	belemmeringen	en	hun	
	 keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?

In	paragraaf	4.2	zal	er	een	beschrijving	plaatsvinden	van	de	organisaties	die	hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	
Vervolgens	zullen	de	uitkomsten	van	de	analyses	die	zijn	uitgevoerd	om	de	hypothesen	te	toetsen	en	de	deelvragen	te	
beantwoorden,	besproken	worden	(paragraaf	4.3).	In	paragraaf	4.4	zullen	de	uitkomsten	van	de	(overige)	vragen	die	
ingezet	zijn	om	de	algemene	inzichten	met	betrekking	tot	het	thema	te	vergroten,	uiteengezet	worden.	
Over	het	algemeen	dient	opgemerkt	te	worden	dat	de	groep	organisaties	die	momenteel	een	één	of	meerdere	oplei-
dingsprocessen	heeft	uitbesteed,	organisaties	met	een	kleine	personeelsomvang	en	organisaties	met	decentraal	geor-
ganiseerde	opleidingsprocessen,	in	het	onderzoek	sterk	ondervertegenwoordigd	zijn.	Dit	heeft	geresulteerd	in	scheve	
verdelingen.	De	consequenties	hiervan	is	dat	de	analyse	van	de	resultaten	grotendeels	beschrijvend	van	aard	zullen	zijn.	
Hoewel de gevonden verschillen in veel gevallen geen significantie vertonen en niet gegeneraliseerd kunnen worden, 
zijn	de	resultaten	desalniettemin	wel	geldig	voor	de	populatie	die	heeft	deelgenomen	aan	dit	onderzoek.	Omdat	niet	alle	
respondenten	de	gehele	vragenlijst	hebben	ingevuld	en	sommige	analyses	bewust	voltrokken	worden	met	een	beperkte	
populatie,	verschilt	het	aantal	respondenten	waarop	de	analyses	gebaseerd	zijn.	De	grootte	van	de	populatie	waarop	de	
betreffende	analyses	voltrokken	zijn,	zijn	vermeld	in	de	presentatie	van	de	uitkomsten.	

Welke factoren zijn van invloed op de keuze van organisaties om (delen van)  

opleidingsprocessen, al dan niet, uit te besteden?
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4.2 Responsanalyse
Voordat	de	analyse	van	de	verzamelde	data	plaatsvindt	en	er	antwoord	gegeven	kan	worden	op	de	hoofdvraag	van	
het	onderzoek,	zal	eerst	een	overzicht	verschaft	worden	van	de	kenmerken	van	de	deelnemende	organisaties.	Circa	
negentien	procent	(106	organisaties)	van	de	aangeschreven	organisaties	heeft	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	De	
meeste	 vragenlijsten,	 namelijk	 48	 procent,	 zijn	 ingevuld	 door	 beleidmedewerkers	 en	 personeelsfunctionarissen.	 De	
overige	enquêtes	zijn	ingevuld	door	HR/MD	managers	(43%),	afdelingshoofden	(5%)	en	directie	(4%).	Circa	de	helft	
van	de	organisaties	heeft	een	personeelsomvang	van	500	medewerkers	of	meer	(52.9	%;	n=55).	Deze	organisaties	zijn	
het	sterkst	vertegenwoordigd,	gevolgd	door	organisaties	met	101	tot	500	medewerkers	in	dienst	(36.5	%;	n=38)	en	
instellingen met minder dan 100 medewerkers in dienst (10.6 %; n=11). De verdeling is weergegeven in figuur 4.1. De 
organisaties	uit	de	private	sector	zijn	relatief	het	sterkst	vertegenwoordigd;	ruim	60	procent	(60.4%)	van	de	organisa-
ties	bevinden	zich	in	deze	sector.	Organisaties	uit	de	semi	–	publieke	sector	zijn	met	14.2	procent	het	zwakst	verteg-
enwoordigd.	Een	kwart	van	de	organisaties	bevinden	zich	in	de	publieke	sector	(25.5%).	Van	de	106	organisaties	die	
hebben deelgenomen is de helft werkzaam in de sector overige dienstverlening en non profit. Tot industrie en nijverheid 
behoort	23	procent	van	de	respondenten	en	de	zakelijke	dienstverlening	is	met	21	procent	vertegenwoordigd.	Handel	en	
transport	is	met	7	procent	de	kleinste	groep.	De	verdeling	van	respondenten	naar	personeelsomvang,	sector	en	branche	
is	weergegeven	in	tabel	4.1.

Om	een	beter	beeld	te	krijgen	van	de	deelnemende	organisaties,	zal	er	kort	inzicht	gegeven	worden	in	de	huidige	in-
richting	van	de	opleidingsfunctie	van	de	respondenten.	Ook	zal	er	aandacht	besteed	worden	aan	het	huidige	gedrag	van	
organisaties	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	en	de	plannen	hieromtrent.	

Sector n % Branche n %

Privaat 64 60,4 Overige dienstverlening en non profit 53 50,0

Publiek 27 25,5 Industrie en nijverheid 24 22,6

Semi-Publiek 15 14,2 Zakelijke dienstverlening 22 20,8

Handel en transport 7 6,6

Tabel	4.1:	Verdeling	van	respondenten	naar	sector	en	branche	(n=	106)

>500

<100

101-500

Figuur	4.1:	Verdeling	van	respondenten	naar	grootte	van	de	organisatie(n=104)
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Inrichting huidige opleidingsfunctie
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	huidige	situatie	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	(delen	van)	de	opleidingsfunctie,	is	
de	respondenten	gevraagd	aan	te	geven	hoe	de	opleidingsprocessen	momenteel	zijn	ingericht.	Tabel	4.2	laat	zien	dat	bij	
37	procent	van	de	organisaties	die	hebben	deelgenomen	aan	dit	onderzoek,	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	
centraal	plaatsvindt.	Bij	een	kleine	35	procent	is	dit	proces	zowel	centraal	als	decentraal	ingericht.	Ruim	11	procent	geeft	
aan	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	uit	te	besteden	en	bij	een	kleine	10	procent	van	de	organisaties	is	de	regie	
en	uitvoering	van	dit	proces	per	afdeling	of	divisie	ondergebracht	(decentraal).	Acht	procent	geeft	aan	dat	het	proces	
niet	plaats	vindt	binnen	de	organisatie.	De	administratie	rondom	opleiding	vindt	bij	het	merendeel	van	de	organisaties	
centraal	plaats	(59%).	Bij	een	kwart	van	de	organisaties	wordt	de	administratie	zowel	centraal	als	decentraal	uitgevoerd	
en	bij	ruim	12	procent	is	de	administratie	op	een	centraal	niveau	belegd.	Een	kleine	vier	procent	heeft	de	administratie	
uitbesteed	aan	een	derde	partij.	Evenals	de	administratie	rondom	opleiding	is	ook	het	opleidingsadvies	bij	de	meeste	
organisaties	centraal	gepositioneerd	(54%).	Ruim	een	kwart	geeft	aan	dat	de	regie	en	uitvoering	van	het	opleidingsad-
vies	zowel	centraal	als	decentraal	belegd	is	en	bij	13	procent	is	dit	proces	geheel	decentraal	vormgegeven.	Een	kleine	
5	procent	geeft	aan	het	opleidingsadvies	uit	te	besteden.	De	inkoop	van	opleiding	en	training	wordt	door	de	meeste 
organisaties	centraal	vormgegeven	(55%).	Ruim	35	procent	koopt	opleiding	en	training	zowel	centraal	als	decentraal	
in,	bij	een	kleine	6	procent	is	de	regie	en	uitvoering	van	dit	proces	per	afdeling	of	divisie	ondergebracht.	Een	kleine	vier	
procent	heeft	de	inkoop	van	opleiding	en	training	uitbesteed	aan	een	derde	partij.	Ten	slotte	komt	uit	het	onderzoek	
naar	voren	dat	de	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	bij	bijna	de	helft	van	de	organisaties	centraal	belegd	is,	dit	bij	ruim	
14	procent	zowel	centraal	als	decentraal	belegd	is	en	dit	proces	bij	9	procent	geheel	decentraal	vormgegeven	is.	Acht	
procent	besteedt	de	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	uit.	22	Procent	geeft	aan	dat	er	binnen	de	organisatie	geen	ICT	
rondom	de	opleidingsfunctie	ingezet	wordt.	

Uit	de	analyse	blijkt	dat	negentien	organisaties	(17.9%;	n=19)	die	hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek	op	dit	mo-
ment	één	of	meerdere	opleidingsproces(sen)	uitbesteedt	heeft	aan	een	externe	partij.	De	grote	meerderheid,	namelijk	
ruim	vier	vijfde	van	de	organisaties	(82.1	%;	n=87)	geeft	aan	momenteel	geen	opleidingsprocessen	uit	te	besteden.	Om	
een meer specifiek beeld te krijgen van de situatie is de respondenten de vraag voorgelegd welke opleidingsprocessen 
zij	momenteel	uitbesteden.	Hoewel	het	een	zeer	kleine	groep	betreft	die	momenteel	uitbesteedt	(n=19),	is	uit	tabel	4.3	
af	te	lezen	dat	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	momenteel	het	meest	uitbesteed	wordt	(12	van	de	105	respon-
denten).	In	mindere	mate	wordt	de	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	(8	van	de	105	respondenten)	het	opleidingsadvies	
(5	van	de	105	respondenten),	de	inkoop	(4	van	de	105	respondenten)	en	de	administratie	(4	van	de	105	respondenten)	
uitbesteed.

Centraal Decentraal
Zowel Decentraal als 

Centraal
Uitbesteed NVT

Het ontwikkelen van 
opleiding en training

37,1 9,5 34,3 11,4 7,6

Administratie 59,0 12,4 24,8 3,8 0

Opleidingsadvies 54,3 13,3 27,6 4,8 0

Inkoop van opleiding  
en training

55,2 5,7 35,2 3,8 0

ICT 47,6 8,6 14,3 7,6 21,9

Tabel	4.2:		Overzicht	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	naar	opleidingsproces	(n=105)
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Mogelijke plannen richting uitbesteding
Daar	er	in	de	huidige	situatie	nog	niet	veel	aan	uitbesteding	op	het	gebied	van	opleidingsprocessen	gedaan	wordt,	is	
het	interessant	om	te	kijken	naar	de	eventuele	plannen	van	organisaties	op	dit	gebied.	De	respondenten	is	de	vraag	
voorgelegd of zij in de toekomst van plan zijn om opleidingsactiviteiten uit te gaan besteden. De specifieke vraag luidde: 
Is uw organisatie van plan om (delen van) de opleidingsfunctie in de toekomst uit te besteden aan een externe partij/
partijen? Tabel	4.4	geeft	een	overzicht	van	de	antwoorden	die	door	de	respondenten	gegeven	zijn.	Slechts	acht	procent	
van	de	organisaties	geeft	aan	van	plan	te	zijn	om	in	de	toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	aan	
een	externe	partij.	Een	groter	deel,	namelijk	dertig	procent,	geeft	aan	dit	te	overwegen	en	41	procent	geeft	aan	dit	niet	
van	plan	te	zijn.	Hiernaast	geeft	13	procent	van	de	respondenten	aan	het	niet	te	weten	en	geeft	een	kleine	negen	procent	
aan	alles	al	uitbesteed	te	hebben.	Opgemerkt	dient	te	worden	dat	het	antwoord	dat	deze	negen	respondenten	gegeven	
hebben,	op	één	uitzondering	na,	inconsequent	is.	Uit	nadere	analyse	van	een	eerdere	vraag	waarbij	organisaties	aan	
konden	geven	hoe	de	opleidingsprocessen	vormgegeven	zijn,	blijkt	dat	slechts	één	respondent	al	haar	opleidingsproces-
sen	heeft	uitbesteed.	Twee	organisaties	hebben	vier	van	de	vijf	processen	uitbesteed	en	geven	aan	een	laatste	proces	
intern	vorm	te	hebben	gegeven.	Eén	respondent	heeft	slechts	één	proces	uitbesteed,	de	rest	heeft	bij	een	eerdere	vraag	
aangegeven	alle	processen	intern	te	hebben	vormgegeven.

In aanmerking
Nu	er	een	overzicht	van	de	antwoorden	van	de	respondenten	betreffende	het	plan	van	organisaties	om	in	de	toekomst	
(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	gegeven	is,	zal	er	kort	een	overzicht	gegeven	worden	van	de	delen	van	
de	opleidingsfunctie	die	(in	de	toekomst)	überhaupt	voor	uitbesteding	in	aanmerking	komen.	Er	hebben	97	respondenten	
antwoord	gegeven	op	de	vraag	welke	opleidingsprocessen	er	in	aanmerking	komen	voor	uitbesteding	binnen	nu	en	twee	
jaar.	Ruim	een	kwart	van	de	respondenten	antwoordt	dat	er	geen	processen	in	aanmerking	komen.	Negen	procent	geeft	

Opleidingsprocessen uitbesteed n %

Het ontwikkelen van opleiding en training          12 11,4

ICT 8 7,6

Opleidingsadvies 5 4,8

Administratie (back-office) 4 3,8

Inkoop van opleiding en training 4 3,8

Geen 87 82,1

Tabel	4.3:	Overzicht	huidige	uitbesteding	per	opleidingsproces	(n=106)	

n %

Ja          8 7,5

Misschien 32 30,2

Nee, bewust niet van plan 43 40,6

Weet niet 14 13,2

Niet van toepassing, de organisatie heeft alles uitbesteed 91 8,5

Tabel	4.4:	Houding	ten	opzichte	van	plan	uitbesteden	opleidingsfunctie	in	toekomst	(n=106)

1	Deze	uitkomst	kan	ter	discussie	gesteld	worden	omdat	acht	van	de	negen	respondenten	de	vraag	inconsequent	beantwoord	hebben.	



aan	dit	niet	te	weten2.	Tabel	4.5	laat	zien	dat	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	voor	38	procent	van	de	deelnemende	
organisaties	in	de	toekomst	in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding.	Een	derde	van	de	onderzochte	organisaties	geeft	
aan	dat	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	in	aanmerking	komt	en	28	procent	geeft	aan	dat	dit	geldt	voor	de	
administratie.	Met	betrekking	tot	de	inkoop	van	opleiding	en	training	geldt	dit	voor	bijna	een	kwart	van	de	organisa-
ties.	Opvallend	is	dat	slechts	10	procent	aangeeft	dat	het	opleidingsadvies	binnen	nu	en	twee	jaar	in	aanmerking	voor	
uitbesteding	komt.	
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4.3 Toetsen van de hypothesen

Inleiding

In	dit	deze	paragraaf	zullen	de	resultaten	van	het	onderzoek	gepresenteerd	worden.	Om	antwoord	te	geven	op	de	vraag	
welke	factoren	van	invloed	zijn	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	
besteden,	zal	de	analyse	plaatsvinden	aan	de	hand	van	een	zestal	factoren	die	voortgekomen	zijn	uit	de	deelvragen.	
Deze	zullen	enerzijds	in	verband	gebracht	zullen	worden	met	de	mate	waarin	organisaties	momenteel	opleidingsproces-
sen	uit	besteden.	Anderzijds	zullen	zij	in	verband	gebracht	worden	met	het	plan	van	organisaties	om	(delen	van)	de	
opleidingsfunctie	uit	te	besteden	aan	een	externe	organisatie.	
In	paragraaf	4.3.1	zal	de	mogelijke	invloed	van	de	personeelsomvang	beschreven	worden.	Vervolgens	zal	de	invloed	van	
de	sector	(4.3.2)	en	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	(4.3.3)	besproken	worden.	In	paragraaf	4.3.4	staat	de	invloed	
van	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	uitbesteding	van	(opleidings)	processen	centraal.	In	een	volgende	paragraaf	
(4.3.5)	zal	er	gekeken	worden	of	de	categorisatie	van	de	genoemde	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactivi-
teiten,	van	invloed	is	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	In	
een	laatste	paragraaf	(4.3.6)	staat	de	mogelijke	invloed	van	het	belang	dat	respondenten	hechten	aan	de	voordelen	en	
belemmeringen	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	centraal.	Voorafgaand	aan	de	analyse	
zal	in	elke	paragraaf	de	bijbehorende	hypothese(n)	nogmaals	gepresenteerd	worden.	Bij	elke	toets	zal	het	aantal	res-
pondenten	waarop	de	analyse	gebaseerd	is	vermeld	worden	(n)	evenals,	indien	van	toepassing,	de	standaarddeviatie	
en	de	gemiddelden.	

2 Een	aantal	opmerkingen	moeten	hierbij	geplaatst	worden.	Op	de	eerste	plaats	is	deze	vraag	niet	voorgelegd	aan	de	organisaties	die	bij	een	eerdere	vraag	te	

kennen gaven dat zij alle processen al uitbesteed heeft (n=9) (8.5%). Ten tweede zijn er twee respondenten die zowel de antwoordcategorie “geen” als “weet 

niet” hebben aangevinkt. Deze zijn voor de analyse gecodeerd tot “geen”. Een laatste opmerking is gericht op respondenten die de vraag inconsequent hebben 

beantwoord.	Hoewel	bij	de	vraag	aangegeven	was	dat	respondenten	de	delen	van	de	opleidingsfunctie	die	al	uitbesteed	worden	niet	aan	dienen	te	vinken,	heeft	

een	zestal	respondenten	bij	een	bepaald	proces	zowel	aangegeven	dit	proces	uit	te	besteden,	alsmede	aangegeven	dat	het	betreffende	proces	in	de	toekomst	

voor	uitbesteding	in	aanmerking	komt.	Het	antwoord	op	de	vraag	of	de	processen	die	in	aanmerking	voor	uitbesteding	komen	zijn	in	deze	zes	situaties	niet	

meegenomen.

Opleidingsproces in aanmerking voor uitbesteding n %

ICT (hosting en beheer opleidingscatalogus, e-learning, webbased tools)          37 38,1

Het ontwikkelen van opleiding en training 32 33,0

Administratie (back-office) 27 27,8

Inkoop van opleiding en training 23 23,7

Opleidingsadvies 10 10,3

Niets in aanmerking 25 25,8

Weet niet 9 9,3

Tabel	4.5:	Overzicht	van	delen	van	de	opleidingsfunctie	die	in	de	toekomst	voor	uitbesteding	in	aanmerking	komen	(n=97)
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4.3.1 Grootte van de organisatie

Hypothese 1: 
Grotere organisaties zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan kleinere organisaties. 

Huidige situatie 
Figuur 4.1 (p.32) geeft een overzicht van de personeelsomvang van de deelnemende organisaties en de categorieën die 
in	dit	onderzoek	gehanteerd	zijn3. Er is gekeken of er een significant verschil bestaat tussen de grootte van een organisa-
tie	en	het	wel	of	niet	uitbesteden	van	opleidingsprocessen.	Uit	tabel	4.6	is	af	te	lezen	dat	36	procent	van	de	organisaties	
met	minder	dan	100	werknemers	in	dienst,	op	dit	moment	één	of	meerdere	opleidinsgprocessen	uitbesteedt.	Ruim	twin-
tig	procent	van	de	organisaties	met	101	tot	500	medewerkers	besteedt	momenteel	één	of	meerdere	opleidinsgprocessen	
uit	en	van	de	organisaties	met	meer	dan	500	medewerkers	in	dienst	geeft	slechts	11	procent	aan	iets	uit	te	besteden.	
Uit	deze	beschrijving	blijkt	dat	kleine	organisaties	relatief	meer	uitbesteden	dan	grotere	organisaties4.	

Plannen 
Tabel	4.7	 laat	zien	dat	geen	van	de	kleine	organisaties	(<100	medewerkers)	aan	heeft	gegeven	in	de	toekomst	van	
plan	is	om	opleidingsprocessen	uit	te	besteden.	Drie	van	de	31	middelgrote	organisaties	geeft	aan	dit	wel	van	plan	te	
zijn	(9.7%),	evenals	vier	van	de	45	grote	organisaties	(8.9%).	Een	groter	deel	van	de	organisaties	geven	aan	in	de	
toekomst	misschien	van	plan	te	zijn	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan.	Eén	van	de	vijf	kleine	organisaties	geeft	dit	aan	
(20%)	evenals	elf	van	de	31	middelgrote	organisaties	(35.5%)	en	negentien	van	de	45	grote	organisaties	(42.2%).	Het	
grootste	deel	van	de	organisaties	blijkt	in	de	toekomst	geen	plannen	te	hebben	tot	uitbesteding	te	hebben.	Vier	van	de	
vijf	kleine	organisaties	(80%),	zeventien	van	de	31	middelgrote	organisaties	(54.8%)	en	22	van	de	45	grote	organisaties	
(48.9%)	geeft	dit	aan5.	
Uit	een	analyse	blijkt	dat	respondenten	die	 in	een	grote	organisatie	werkzaam	zijn,	relatief	het	meest	positief	staan	
ten	opzichte	het	plan	om	in	de	toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(gemiddeld	2,40;	sd	0.654).	
Kleine	organisaties	zijn	hiertoe	gemiddeld	het	minst	geneigd	(gemiddeld	2.80;	sd	0.447).	Organisaties	waar	101-500	
medewerkers	werkzaam	zijn	nemen	een	tussenpositie	 in	(gemiddeld	2.45	sd	0.675).	Op	basis	van	een	enkelvoudige	
variantieanalyse	kan	er	geconstateerd	worden	dat	de	verschillen	tussen	kleine	organisaties	(n=5),	middelgrote	organisa-
ties (n=31) en grote organisaties (n=45) niet significant zijn (F=.847; p=.433) . 

3	Bij	de	interpretatie	van	de	beschrijvingen	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	het	feit	dat	de	groep	organisaties	met	minder	dan	100	medewerkers	sterk	

ondervertegenwoordigd	is	in	deze	analyse	(n=11).	

4	Het	was	technisch	gezien	niet	mogelijk	om	Chi²	toets	uit	te	voeren.	De	verschillen	die	gevonden	zijn	gelden	alleen	voor	de	organisaties	die	hebben	deelgeno-

men	aan	het	onderzoek	en	kunnen	niet	gegeneraliseerd	worden	naar	een	grotere	populatie.	

5	Zoals	vermeld	zijn	de	respondenten	die	hebben	aangegeven	alles	al	uitbesteed	hebben	of	geen	weet	te	hebben	van	de	plannen	in	de	toekomst	niet	meege-

nomen	in	de	analyse.

Tabel	4.6	 Huidige	situatie	rondom	uitbesteding	naar	grootte	van	de	organisatie	(n=104)

<100 101-500 >500

n % n % n %

Geen opleidingsprocessen uitbesteed 7 63,6 30 78,9 49 89,1

Wel opleidingsprocessen uitbesteed 4 36,4 8 21,1 6 10,9

Totaal 11 100 38 100 55 100
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Geconcludeerd	kan	worden	dat	kleine	organisaties	momenteel	relatief	meer	uitbesteden	dan	grotere	organisaties.	En	dat	
het	juist	de	middelgrote	en	grote	organisaties	zijn	die	het	meest	positief	ten	opzichte	het	plan	om	in	de	toekomst	uit	te	
besteden.	Er	dient	bij	de	interpretatie	van	deze	uitkomsten	rekening	gehouden	te	worden	met	de	ondervertegenwoor-
diging	van	de	groep	kleine	organisaties	en	de	groep	organisaties	die	van	plan	zijn	om	in	de	toekomst	tot	uitbesteding	
over te gaan. Er zijn geen significante verschillen aan te wijzen tussen de grootte van de organisatie en hun keuze om 
opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden,	waardoor	hypothese	1	niet	bevestigd	kan	worden.

4.3.2 Sector 

 Hypothese 2: 
Organisaties uit de private sector zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties uit 
de (semi) publieke sector.

Huidige situatie 
Uit	de	analyse	(tabel	4.8)	komt	naar	voren	dat	er	nauwelijks	verschil	op	te	merken	is	tussen	de	private	en	publieke	
sector.	Binnen	elke	sector	besteedt	ongeveer	80	procent	geen	opleidingsprocessen	uit	en	geeft	20	procent	aan	dit	wel	
te doen. Vastgesteld kan worden dat er geen significant verschil tussen de sector van een organisatie wat betreft het 
uitbesteden	van	opleidingsprocessen	in	de	huidige	situatie	bestaat	(chi²=.060;	df=1;	p=.807).

Plan naar sector
Tabel	4.9	laat	zien	dat	slechts	vier	van	de	53	organisaties	met	een	privaat	karakter	aangeven	in	de	toekomst	van	plan	
te	zijn	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan	(7.5%).	Dit	geldt	ook	voor	vier	van	de	30	organisaties	met	een	(semi)	publiek	
karakter	(13.3%).	Ook	rondom	het	plan	misschien	uit	te	besteden	en	niet	uit	te	besteden,	zijn	er	nauwelijks	verschillen	
aan	te	wijzen.	
Respondenten	die	in	een	(semi)publieke	organisatie	werkzaam	zijn	staan,	hoewel	de	verschillen	miniem	zijn,	relatief	het	
meest	positief	ten	opzichte	het	plan	om	in	de	toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(gemiddeld	2,37;	
sd	0.718).	Private	organisaties	zijn	hiertoe	gemiddeld	het	minst	geneigd	(gemiddeld	2,45;	sd	0.637).	Op	basis	van	een	
enkelvoudige variantieanalyse kan er logischerwijs geconstateerd worden dat er geen significant verschil in het plan om 
in	de	toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	bestaat	tussen	private	organisaties	(n=53)	en	(semi)	
publieke	organisaties	(n=30)	(F=.319;	p=.574).	

<100 101-500 >500

n % n % n %

Ja 0 0 3 9,7 4 8,9

Misschien 1 20 11 35,5 19 42,2

Nee 4 80 17 54,8 22 48,9

Totaal 5 100 31 100 45 100

Tabel	4.7:	Houding	ten	opzichte	van	plan	uitbesteden	toekomst	naar	grootte	van	de	organisatie	(n=81)

Privaat (Semi)Publiek

n % n %

Geen opleidingsprocessen uitbesteed 53 82,8 34 81,0

Wel opleidingsprocessen uitbesteed 11 17,2 8 19,0

Totaal 64 100 42 100

Tabel	4.8:	Huidige	situatie	rondom	uitbesteding	naar	sector	(n=106).
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Op	basis	van	de	beschrijvingen	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	de	verschillen	tussen	private	en	(semi)	publieke	organi-
saties	in	de	huidige	situatie	niet	noemenswaardig	zijn.	Ook	blijkt	dat,	hoewel	de	verschillen	minimaal	zijn,	organisaties	
die	in	een	(semi)	publieke	organisatie	werkzaam	zijn,	relatief	het	meest	positief	staan	ten	opzichte	het	plan	om	in	de	
toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	in	vergelijking	met	private	organisaties.	Daar	de	gevonden	
verschillen niet significant zijn kan hypothese twee niet aangenomen worden. De gevonden verschillen zijn desalniette-
min	wel	geldig	voor	de	populatie	die	heeft	deelgenomen	aan	het	onderzoek.

4.3.3  Inrichting van de opleidingsfunctie 

Hypothese 3: 
Organisaties die (onderdelen van) hun opleidingsproces decentraal georganiseerd hebben zijn eerder geneigd tot uit-
besteding van deze onderdelen dan organisaties die (onderdelen van) van hun opleidingsproces centraal georganiseerd 
hebben.

In	tabel	4.2	(p.33)	is	een	overzicht	geschetst	van	de	huidige	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	van	de	organisaties	die	
hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	Verwacht	wordt	dat	de	processen	die	decentraal	zijn	vormgegeven	eerder	voor	
uitbesteding	in	aanmerking	komen	dan	processen	die	centraal	zijn	vormgegeven6.	Omdat,	zoals	in	tabel	4.2	af	te	lezen	
is,	de	groep	organisaties	haar	opleidingsprocessen	decentraal	georganiseerd	heeft	zeer	klein	is,	is	het	niet	mogelijk	om	
de	verwachting	te	toetsen	dat	organisaties	met	een	decentraal	opleidingproces	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	
het	opleidingsproces	dan	organisaties	met	een	centraal	georganiseerd	opleidingsproces.	Om	deze	reden	kan	hypothese	
drie	nog	verworpen,	nog	bevestigd	worden.	Wel	kunnen	de	kruistabellen	zoals	weergegeven	op	pagina	39	en	40,	kort	
be-schreven	worden.

Uit	tabel	4.10	komt	naar	voren	dat	ongeveer	de	helft	van	de	organisaties	die	aangeeft	dat	het	ontwikkelen	van	opleiding	
en	training	decentraal	vormgegeven	is,	aangeeft	dat	het	proces	in	de	toekomst	voor	uitbesteding	in	aanmerking	komt	
(44.4%).	Dit	geldt	voor	38	procent	van	de	organisaties	met	zowel	centraal	als	decentrale	inrichting	en	voor	bijna	37	
procent	van	de	organisaties	met	een	centrale	inrichting	van	de	functie.	Tabel	4.11	laat	zien	dat	voor	38	procent	van	de	
organisaties	met	een	zowel	centraal	als	decentraal	gepositioneerde	administratie,	het	proces	in	aanmerking	komt	voor	
uitbesteding	in	de	toekomst.	Dit	gaat	op	voor	een	derde	van	de	organisaties	waar	de	functie	decentraal	gepositioneerd	is	
en	voor	23	procent	van	de	organisaties	met	een	centrale	administratie.	Zoals	al	eerder	opgemerkt	komt	het	opleidings-
advies,	in	vergelijking	met	de	overige	processen,	in	mindere	mate	in	aanmerking.	Van	de	organisaties	die	dit	proces	
zowel	centraal	als	decentraal	hebben	vormgegeven	geeft	14	procent	aan	dat	dit	proces	voor	uitbesteding	in	aanmerking	
komt.	Dit	geldt	voor	11	procent	van	de	organisaties	waarbij	dit	centraal	vormgegeven	is.	Geen	van	de	veertien	organisa-
ties	met	een	decentraal	ingerichte	opleidingsfunctie	deelt	deze	mening	(tabel	4.12).	Drie	van	de	zes	organisaties	die	de	
inkoop	decentraal	georganiseerd	heeft	geeft	te	kennen	dat	dit	proces	in	de	toekomst	in	aanmerking	komt	voor	uitbeste-
ding.	Hier	denken	dertien	van	de	41	organisaties	met	een	centrale	organisatie	hetzelfde	over	(24.1%).	Slechts	zeven	van	
de	29	organisaties	met	een	zowel	centrale	als	decentrale	inkoop	heeft	deze	opvatting	(19.4%)	(tabel	4.13).	Ten	slotte	

Privaat (Semi)Publiek

n % n %

Ja 4 7,5 4 13,3

Misschien 21 39,6 11 36,7

Nee 28 52,8 15 50,0

Totaal 53 100 30 100

Tabel	4.9:	Houding	ten	opzichte	van	plan	uitbesteden	toekomst	naar	sector	(n=83)

6	De	organisaties	die	een	betreffend	proces	hebben	uitbesteed	of	aangegeven	hebben	dat	het	proces	niet	plaats	vindt	binnen	de	organisatie	(niet	van	toepas-

sing)	zijn	bij	de	analyse	buiten	beschouwing	gelaten.	Om	deze	reden	verschillen	de	aantallen	respondenten	waarop	de	analyse	gebaseerd	is.	Onder	elke	tabel	is	

weergegeven	op	hoeveel	respondenten	de	analyse	gebaseerd	is	(n).



kan	over	ICT	vermeld	worden	dat	vijf	van	de	acht	organisaties	met	een	decentraal	ingerichte	ICT	functie	aangeeft	dat	
dit	proces	in	de	toekomst	in	aanmerking	komt	(62.5%).	Ditzelfde	geldt	voor	ruim	de	helft	van	de	organisaties	waarbij	dit	
proces	zowel	centraal	als	decentraal	is	ingericht	(53.3%).	Een	kleine	40%	van	de	organisaties	met	een	centrale	organi-
satie	kan	zich	hierin	vinden	(tabel	4.14).
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Ontwikkelen van opleiding en training Centraal Decentraal
Zowel 

als
centraal 
decentraal

n % n % n %

Niet in aanmerking uitbesteding 27 63,2 5 55,6 21 61,8

Wel in aanmerking uitbesteding 14 36,8 4 44,4 13 38,2

Totaal 38 100 9 100 34 100

Tabel	4.10:	Het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training		(n=81)

Administratie Centraal Decentraal
Zowel 

als
centraal 
decentraal

n % n % n %

Niet in aanmerking uitbesteding 46 76,7 8 66,7 15 62,5

Wel in aanmerking uitbesteding 14 23,3 4 33,3 9 37,5

Totaal 60 100 12 100 24 100

Tabel	4.11:	Administratie			(n=96)

Opleidingsadvies Centraal Decentraal
Zowel 

als
centraal 
decentraal

n % n % n %

Niet in aanmerking uitbesteding 47 88,7 14 100 24 85,7

Wel in aanmerking uitbesteding 6 11,3 0 0 4 14,3

Totaal 53 100 14 100 28 100

Tabel	4.12:	Opleidingsadvies		(n=95)

Inkoop Centraal Decentraal
Zowel 

als
centraal 
decentraal

n % n % n %

Niet in aanmerking uitbesteding 41 75,9 3 50 29 80,6

Wel in aanmerking uitbesteding 13 24,1 3 50 7 19,4

Totaal 54 100 6 100 36 100

Tabel	4.13:	Inkoop	van	opleiding	en	training	(n=96)
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4.3.4 Eerdere ervaringen met uitbesteding van (opleidings) processen 

De	verwachting	bestaat	dat	organisaties	met	ervaring	op	het	gebied	van	uitbesteding	van	bedrijfsprocessen	of		delen	van	
opleidingsprocessen,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	hier	geen	
ervaring	mee	hebben.	Er	zal	in	het	eerste	deel	van	deze	paragraaf	gekeken	worden	naar	de	ervaring	van	organisaties	
met	het	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen.	Daarnaast	zal	er	gekeken	worden	of	eerdere	ervaring	met	het	uitbesteden	
van	opleidingsprocessen	(in	de	huidige	situatie)	verband	houdt	met	de	houding	van	organisaties	ten	opzichte	van	plan-
nen	in	de	toekomst.

4.3.4.1 Bedrijfsprocessen

Hypothese 4: 
Organisaties met ervaring op het gebied van uitbesteding van (andere) bedrijfsprocessen zijn eerder geneigd tot uit-
besteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier geen of minder ervaring mee hebben.

De	respondenten	is	gevraagd	om	aan	te	geven	welke	bedrijfsprocessen	momenteel	structureel	uitbesteed	worden	aan	
externe	partijen.	 Een	derde	van	de	organisaties	 geeft	 aan	momenteel	 geen	bedrijfsprocessen	 structureel	 uit	 te	 be-	
steden	aan	een	derde	partij	(33%,	n=35).	Twee	derde	van	de	organisaties		besteedt	één	of	meerdere	processen	uit.		Van	
deze	groep	geven 35	organisaties	aan	de	salarisadministratie	uit	te	besteden.	Hierop	volgen	facilitaire	dienstverlening	
(n=34),	de	processen	rondom	automatisering	/	ICT	(n=29),	HR	processen	(n=12)	en	ondersteunende	diensten	(n=12),	
financiële processen (n=10) en inkoop (n=2). Naast de antwoordmogelijkheden is de respondenten ook de mogelijkheid 
geboden	om	andere	processen	aan	te	geven	die	zij	momenteel	structureel	uitbesteden.	Genoemd	worden	bijvoorbeeld	
bewaking,	advisering	op	juridisch	gebied,	ingenieursdiensten	en	technische	diensten.	Daar	deze	slechts	een	enkele	keer	
genoemd	zijn,	is	hier	geen	aparte	antwoordcategorie	voor	opgesteld	en	worden	ze	in	de	analyse	gecategoriseerd	als	
‘anders’	(tabel	4.15).	

ICT Centraal Decentraal
Zowel 

als
centraal 
decentraal

n % n % n %

Niet in aanmerking uitbesteding 28 60,9 3 37,5 7 46,7

Wel in aanmerking uitbesteding 18 39,1 5 62,5 8 53,3

Totaal 46 100 8 100 15 100

Tabel	4.14:	ICT	(n=69)

Bedrijsproces structueel uitbesteed n %

Salarisadministratie 35 33,0

Facilitaire dienstverlening 34 32,1

Automatisering/ICT 29 27,4

HR processen (zoals administratie e.d.) 12 11,3

Ondersteunende diensten (zoals callcenters e.d.) 12 11,3

Financiële processen (accounting) 10 9,4

Inkoop (procurement) 2 1,9

Anders 4 3,8

Geen bedrijfsprocessen uitbesteed 35 33,0

Tabel	4.15:	Overzicht	bedrijfsprocessen	die	uitbesteed	worden	(n=106)
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Huidige situatie
Om	te	onderzoeken	of	er	een	verschil	bestaat	tussen	ervaring	met	het	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen	en	het	wel	
of	niet	uitbesteden	van	opleidingsprocessen,	is	er	gekeken	naar	de	gemiddelde	uitbestedingsgraad	van	bedrijfsproces-
sen.	In	tabel	4.16	is	een	overzicht	opgenomen.	De	gemiddelde	uitbestedingsgraad	is	1.30,	met	een	minimum	van	0	en	
een	maximum	van	6.	De	verschillen	in	uitbestedingsgraad	van	bedrijfsprocessen	van	organisaties	die	één	of	meerdere	
opleidingsprocessen	uitbesteden	verschilt	bijna	niet	van	organisaties	die	momenteel	geen	opleidingsprocessen	uitbes-
teden.	Gemiddeld	genomen	besteden	organisaties	die	één	of	meerdere	opleidingsprocessen	uitbesteden	(gemiddelde	
uitbestedingsgraad	1.32,	spreiding	1.376)	iets	meer	bedrijfsprocessen	uit	dan	organisaties	die	momenteel	geen	oplei-
dingsprocessen	uitbesteden	(gemiddelde	uitbestedingsgraad	1.30,	spreiding	1.390).	Dit	is	verschil	is	logischerwijs	niet	
significant (p=.962).

	

Plan 
Ook	is	er	gekeken	of	er	een	verband	bestaat	tussen	het	wel	of	niet	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen	en	het	plan	om	in	
de	toekomst	delen	van	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden.	Uit	tabel	4.17	is	af	te	lezen	dat	twee	van	de	27	organisa-
ties	die	geen	bedrijfsprocessen	uitbesteden,	positief	staan	ten	aanzien	van	het	plan	om	in	de	toekomst	delen	van	de	
opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(7.4%).	Tien	van	de	27	organisaties	geeft	aan	dit	misschien	van	plan	te	zijn	(37.0%)	
en	het	merendeel,	namelijk	vijftien	van	de	27	organisaties	(55.6%)	geeft	aan	dit	in	de	toekomst	niet	van	plan	te	zijn.	
Van	de	groep	organisaties	die	één	bedrijfsproces	uitbesteedt	geeft	drie	van	de	33	aan	van	plan	te	zijn	in	de	toekomst	
tot	uitbesteding	over	te	gaan	(9.1%).	Twaalf	van	de	33		geeft	aan	misschien	(36.4%)	en	achttien	van	de	33	is	dit	niet	
van	plan	(54.5%).	Ten	slotte	geeft	drie	van	de	23	organisaties	die	twee	of	meer	bedrijfsprocessen	uitbesteed	aan	in	de	
toekomst plannen te hebben voor uitbesteding (13.0%). De antwoordcategorieën ‘misschien’ en ‘nee’ zijn elk door tien 
organisaties	aangekruist	(43.5%).
Uit	 een	 analyse	 blijkt	 dat	 respondenten	 die	 twee	 of	 meer	 bedrijfsprocessen	 hebben	 uitbesteed	 (gemiddeld	 2,30;	
sd	0.703	)	relatief	het	meest	positief	staan	ten	aanzien	van	het	plan	om	in	de	toekomst	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	
uit	te	besteden.	Hierop	volgen	organisaties	die	één	bedrijfsproces	hebben	uitbesteed	(gemiddelde	2,45;sd	0.666)	en	
organisaties	die	geen	bedrijfsprocessen	hebben	uitbesteed	(gemiddeld	2,48;sd	0.643	).	Uit	een	enkelvoudige	varian-
tie-analyse	blijkt	dat	de	verschillen	tussen	organisaties	die	geen	bedrijfsprocessen	hebben	uitbesteed	(n=27),	één	be-	
drijfsproces hebben uitbesteed (n=33) en twee of meer bedrijfsprocessen hebben uitbesteed (n=23) niet significant zijn 
(F=.502;	p=.607).	

Aantal n %

0 35 33,0

1 37 34,9

2 16 15,1

3 8 7,5

4 6 5,7

5 3 2,8

6 1 0,9

7 0 0

Tabel	4.16:	Overzicht	aantal	bedrijfsprocessen	dat	structureel	uitbesteed	wordt	(n=106)
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Samenvattend	kan	worden	gesteld	dat	er	geen	noemenswaardige	verschillen	zijn	tussen	de	ervaring	met	uitbesteding	
van	bedrijfsprocessen	en	de	huidige	uitbesteding	van	opleidingsprocessen.	Wat	betreft	de	plannen	voor	uitbesteding	kan	
er	gesteld	worden	dat	hoe	meer	bedrijfsprocessen	organisaties	hebben	uitbesteed,	hoe	meer	positief	zij	staan	ten	aan-
zien van dit plan. Daar de verschillen niet significant zijn kan de verwachting dat organisaties die ervaring hebben met 
het	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisa-
ties	die	geen	of	minder	ervaring	hebben	met	het	uitbesteden	van	bedrijfsprocessen	niet	worden	aangenomen.

4.3.4.2  Opleidingsprocessen

Hypothese 5: 
Organisaties met ervaring op het gebied van uitbesteding van delen van opleidingsprocessen zijn eerder geneigd tot 
uitbesteding van meerdere opleidingsprocessen dan organisaties die hier geen ervaring mee hebben.

Tabel	4.18	laat	zien	dat	zes	van	de	70	organisaties	die	geen	opleidingsprocessen	uitbesteed,	positief	staan	ten	opzichte	
van	het	plan	om	in	de	toekomst	delen	van	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(8.6%).	26	Organisaties	geven	aan	dit	
misschien	van	plan	te	zijn	(37.1%)	en	het	merendeel	(54.3)	geeft	aan	dit	niet	van	plan	te	zijn.	Van	de	groep	organisa-
ties	die	aangeeft	al	één	of	meerdere	opleidingsprocessen	uit	te	besteden,	geven	twee	van	de	dertien	organisaties	aan	
positief	te	staan	ten	opzichte	van	het	plan	om	in	de	toekomst	delen	van	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(15.4%),	zes	
organisaties	zeggen	misschien	(46.2%)	en	vijf	organisaties	geven	aan	dit	niet	van	plan	te	zijn	in	de	toekomst	(38.5%).
Uit	de	analyse	blijkt	dat	respondenten	die	ervaring	hebben	met	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	iets	positiever	
ten	opzichte	van	plannen	om	in	de	toekomst	uit	te	besteden	staan	(gemiddeld	2,23;	sd	0.725)	dan	organisaties	die	
geen	opleidingsprocessen	uitbesteden	(gemiddeld	2,46;	sd	0.652).	Uit	een	enkelvoudige	variantieanalyse	blijkt	dat	de	
verschillen	tussen	organisaties	die	geen	opleidingsprocessen	uitbesteden	(n=	70)	en	organisaties	die	al	een	of	meerdere	
opleidingsprocessen uitbesteden niet significant zijn (n=13 ) (F= 1.276: p=.262.).	

Hoewel	blijkt	dat	respondenten	die	al	ervaring	hebben	met	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	iets	positiever	staan	
ten	opzichte	van	plannen	om	in	de	toekomst	uit	te	besteden,	dan	organisaties	die	geen	opleidingsprocessen	uitbesteden,	
zijn	de	verschillen	niet	te	generaliseren	naar	een	bredere	populatie.	Hypothese	5	kan	dus	niet	worden	aangenomen.

Geen bedrijfsprocessen
uitbesteed

1 bedrijfsproces
uitbesteed

2 of meer bedrijfs-
processen uitbesteed

n % n % n %

Ja 2 7,4 3 9,1 3 13,0

Misschien 10 37,0 12 36,4 10 43,5

Nee 15 55,6 18 54,5 10 43,5

Totaal 27 100 33 100 23 100

Tabel	4.17;		Houding	ten	opzichte	van	plan	uitbesteden	toekomst	naar	aantal	uitbestede	bedrijfsprocessen	(n=83)	

Geen opleidingsprocessen uitbesteed 1 of meer opleidingsprocessen uitbesteed

n % n %

Ja 6 8,6 2 15,4

Misschien 26 37,1 6 46,2

Nee 38 54,3 5 38,5

Totaal 70 100 13 100

Tabel	4.18:	Houding	ten	opzichte	van	plan	uitbesteden	toekomst	naar	wel/niet	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	(n=83)
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4.3.5 Categorisatie van opleidingsprocessen: kern en niet kern activiteiten

Hypothese 6: 
Organisaties die een onderdeel van hun opleidingsfunctie niet als kern activiteit beschouwen, zijn eerder geneigd tot 
uitbesteding van dit onderdeel dan organisaties die het wel als kernactiviteit beschouwen.

In	deze	paragraaf	zal	er	gekeken	worden	of	de	categorisatie	van	de	genoemde	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kern-
activiteiten,	van	invloed	is	op	de	keuze	van	organisaties	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	
De	deelnemende	organisaties	 zijn	gevraagd	aan	 te	geven	welke	delen	van	de	opleidingsfunctie	 zij	 als	 kernactiviteit	
beschouwen.	Uit	tabel	4.19	is	af	te	lezen	dat	slechts	drie	procent	aangeeft	dat	geen	van	de	genoemde	opleidingsproces-
sen	als	kernactiviteit	beschouwd	wordt.	Een	zeer	groot	percentage	van	de	organisaties	geeft	aan	het	opleidingsadvies	
als	kernactiviteit	te	beschouwen	(71.4%).	Ruim	de	helft	ziet	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	als	kernactiviteit	
(54.3%)	en	de	inkoop	van	opleiding	en	training	wordt	door	41	procent	als	kernactiviteit	beschouwd.	De	administratieve	
activiteiten	worden	door	21	procent	van	de	in	het	onderzoek	betrokken	organisaties	beschouwd	als	kernproces	en	ICT	
processen	door	een	kleine	10	procent.

Huidige situatie
Gekeken is of er significant verschil bestaat tussen het wel of niet uitbesteden van een opleidingsproces en de categorisa-
tie van organisaties van de genoemde opleidingsprocessen in kern- en niet kernactiviteiten. Er blijkt een significant ver-
schil	tussen	organisaties	die	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	als	kernactiviteit	beschouwen	en	organisaties	die	
het	niet	als	kernproces	beschouwen	wat	betreft	de	inrichting	van	het	proces.	Organisaties	die	het	ontwikkelen	van	oplei-
ding	en	training	als	kernactiviteit	beschouwen	hebben	vaker	dan	organisaties	die	het	als	niet	kern	activiteit	beschouw-	
en,	het	proces	 intern	vormgegeven.	Organisaties	die	het	als	niet	kernactiviteit	 zien	hebben	daarentegen	het	proces	
vaker	uitbesteed	dan	organisaties	die	het	proces	als	kernactiviteit	beschouwen	(Chi2=4.682;	df=1;	p<0.05).	Er	is	geen	
significantie aangetoond rondom de processen administratie (p=.616), opleidingsadvies (p=.556), inkoop(p=.186) en 
ICT	(p=.564).	Voor	een	overzicht	van	de	bijbehorende	tabellen	verwijs	ik	u	naar	bijlage	twee.	

In aanmerking
Ook	is	er	gekeken	of	er	een	verband	bestaat	tussen	de	categorisatie	van	de	genoemde	opleidingsprocessen	in	kern-	en	
niet kernactiviteiten en het wel of niet in aanmerking komen van de processen voor uitbesteding. Er blijkt een significant 
verschil	tussen	organisaties	die	het	opleidingsadvies	als	kernactiviteit	beschouwen	en	organisaties	die	het	niet	als	kern-
activiteit	beschouwen	met	betrekking	tot	hun	opvatting	of	het	proces	in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding.	Organisa-
ties	die	het	opleidingsadvies	als	kernactiviteit	beschouwen	geven	vaker	dan	organisaties	die	het	als	niet	kern	activiteit	
beschouwen,	aan	dat	het	proces	niet	in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding.	Organisaties	die	het	opleidingsadvies	als	
niet	kernactiviteit	beschouwen	geven	vaker	aan	dat	het	proces	voor	uitbesteding	in	aanmerking	komt	dan	organisaties	
die	het	proces	als	kernactiviteit	beschouwen	(chi²=9.009;	df=1;	p<0.05).	Er blijkt geen sprake van een significant ver-
schil	voor	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	(p=.971),	administratie	(p=.182),	inkoop	(p=.254)	en	ICT	(p=.073)	
(bijlage	twee).

Opleidingsproces als kernactiviteit n %

Opleidingsadvies 75 71,4

Het ontwikkelen van opleiding en training 57 54,3

Inkoop van opleiding en training 43 41,0

Administratie (back-office) 22 21,0

ICT (hosting en beheer opleidingscatalogus, e-learning, webbased tools) 10 9,5

Geen 3 2,9

Tabel	4.19	Opleidingsprocessen	beschouwd	als	kernactiviteit	(n=105)
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Geconcludeerd	kan	worden	dat	de	hypothese	dat	organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsfunctie	niet	als	kern	
activiteit	beschouwen,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	deze	onderdelen	dan	organisaties	die	(onderdelen	van)	
hun	opleidingsproces	wel	als	kernactiviteit	beschouwen,	alleen	voor	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	 training	 in	de	
huidige situatie kan worden aangenomen. Ook is er een significant verband aangetoond tussen de categorisatie van 
het	opleidingsadvies	en	het	in	aanmerking	komen	voor	uitbesteding	van	dit	proces.	De	overige	analyses	vertonen	geen	
significantie. Hypothese zes kan dus gedeeltelijk worden aangenomen.

4.3.6 Motieven

In	deze	paragraaf	zal	het	belang	dat	respondenten	hechten	aan	de	voordelen	(4.3.6.1)	en	de	belemmeringen	(4.3.6.2)	
bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	gepresenteerd	worden.

4.3.6.1 Voordelen

Hypothese 7:
Organisaties die meer belang hechten aan (mogelijke) voordelen bij de keuze (om delen van) de opleidingsfunctie uit 
te besteden, zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier minder 
belang aan hechten.

De	respondenten	is	gevraagd	bij	een	vijftal	voorgelegde	voordelen	op	een	schaal	van	1	tot	5	aan	te	geven	in	hoeverre	ze	
deze van belang achten bij de keuze om (delen van) de opleidingsfunctie uit te besteden. In figuur 4.2 komen de gemid-
delde	scores	naar	voren.	Hieruit	blijkt	dat	het	verhogen	van	het	 innoverend	vermogen	de	hoogste	gemiddelde	score	
heeft	(4.03;sd	0.913;	n=98))	en	door	de	respondenten	het	meest	van	belang	word	geacht.	Hierop	volgen	de	kwaliteits-
verbetering door toegang externe expertise (3.98;sd 0.990;n=99), kostenbesparing (3.95;sd=1.101;n=99), flexibiliteit 
in	afname	van	diensten	(3.79;sd	1.040;n=97)	en	sterkere	focus	op	de	kerntaken	(3.61;sd	1.308;n=99).

Verhogen van het 
innoverend vermogen

Kwaliteitsverbetering door 
toegang externe expertise

Kostenbesparing cq 
efficiencyverbetering

Flexibiliteit in afname 
van diensten

Sterkere focus op de kern-
taken van mijn organisatie

0 1 2 3 4 5

3,98

4,03

3,79

3,95

3,61

Figuur	4.2:	Gemiddelde	score	op	belang	van	voordelen	



Huidige situatie
Om	te	kijken	in	hoeverre	de	genoemde	voordelen	van	belang	worden	geacht	bij	de	(mogelijke)	keuze	bij	uitbesteding	en	
de	verwachting	te	toetsen	dat	organisaties	die	meer	belang	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	bij	de	keuze	(om	delen	
van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organi-
saties	die	hier	minder	belang	aan	hechten,	is	er	gekeken	naar	het	belang	dat	deze	groepen	hechten	aan	de	genoem-
de	voordelen.	Er	is	een	gering	verschil	waar	te	nemen	tussen	de	groepen.	Gemiddeld	genomen	hechten	organisaties	
die	opleidingsprocessen	uitbesteden	(gemiddelde	belang	3.90,	spreiding	0.66752)	iets	meer	belang	aan	de	genoemde	
voordelen	dan	organisaties	die	niets	uitbesteden	(gemiddelde	belang	3.85,	spreiding	0.79709).	Dit	verschil	is	echter	te	
verwaarlozen en niet significant (t=-.209;df=94;p=0.835).

Plan
Vervolgens	is	er	gekeken	of	er	een	verband	bestaat	tussen	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	de	voordelen	en	
hun	plan	om	in	de	toekomst	opleidingsprocessen	uit	te	besteden.	Op	basis	van	een	enkelvoudige	variantieanalyse	kan	
er geconstateerd worden dat er een significant verschil in het plan om opleidingsprocessen in de toekomst wel (n=8), 
misschien	(n=32)	of	niet	(n=39)	uit	te	besteden	en	het	belang	dat	zij	hechten	aan	de	genoemde	voordelen	bestaat	
(F=5.573;	p<0.05).	Organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	van	plan	te	zijn	tot	uitbesteding	over	te	gaan	vinden	de	
genoemde	voordelen	gemiddeld	genomen	het	meest	van	belang	(gemiddelde	4.23,	sd	0.44641).	Degenen	die	misschien	
hebben	geantwoord	nemen	een	tussenpositie	in	(gemiddeld	4.16,	sd	0.51164).	De	groep	die	aangeeft	in	de	toekomst	
niet	uit	te	gaan	besteden	hechten	gemiddeld	het	minst	belang	aan	de	voordelen	(gemiddeld	3.63	sd	0.90749).	Uit	de	
post-hocvergelijkingen	(Bonferroni)	blijkt	dat	het	gemiddelde	belang	dat	gehecht	wordt	aan	voordelen	van	organisa-
ties	die	aangeven	in	de	toekomst	misschien	processen	uit	te	besteden	en	de	groep	die	aangeeft	geen	processen	in	de	
toekomst uit te besteden, significant van elkaar verschillen (p<0.05). Van de verschillen in het plan om opleidingspro-
cessen	uit	te	besteden,	kan	13	procent	verklaard	worden	door	het	gemiddeld	belang	dat	organisaties	hechten	aan	de	
genoemde	voordelen		(n²=0.13).

Vervolgens is er ook specifieker gekeken naar de verschillen tussen de groepen. Uit tabel 4.20 is af te lezen dat de 
organisaties	die	positief	staan	ten	opzichte	van	het	plan	om	in	de	toekomst	opleidingsprocessen	uit	te	besteden,	het	
meest belang hechten aan kostenbesparing en efficiencyverbetering (4.63;n=8). De organisaties die aangeven dit mis-
schien	van	plan	te	zijn	hechten	hier	ook	het	meest	belang	aan	(4.41;	n=32).	Organisaties	die	aangeven	niet	van	plan	
zijn	om	in	de	toekomst	te	gaan	uitbesteden	hechten	het	meest	belang	aan	het	verhogen	van	het	innoverend	vermogen	
(3.97;n=39/40).	

Geconcludeerd	kan	worden	dat	er	geen	noemenswaardig	verschil	is	aangetoond	in	het	belang	dat	organisaties	hechten	
aan	de	genoemde	voordelen	tussen	organisaties	die	wel	of	geen	opleidingsprocessen	uitbesteed	hebben.	Uit	de	ana-
lyse is wel naar voren gekomen dat er sprake is van significante verschillen kijkende naar de plannen van organisaties 
om	in	de	toekomst	opleidingsprocessen	uit	te	besteden	en	het	belang	dat	zij	hechten	aan	de	genoemde	voordelen.	De	
verwachting	dat	de	beoogde	voordelen	die	organisaties	mee	(hebben)	laten	wegen	het,	al	dan	niet,	uitbesteden	van	
opleidingsprocessen	beïnvloed,	kan	dus	gedeeltelijk	worden	aangenomen.
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Ja (n=8)
Misschien 
(n=32)

Nee 
(n=39/40)

Verhogen van het innoverend vermogen 4,13 4,03 3,97

Kwaliteitsverbetering door toegang externe expertise 4,50 4,22 3,75

Kostenbesparing cq efficiencyverbetering 4,63 4,41 3,55

Flexibiliteit in afname van diensten (variabele kostenstructuur) 4,38 4,31 3,38

Sterkere focus op de kerntaken van mijn organisatie 3,50 3,84 3,60

Tabel	4.20	:	Belang	van	voordelen	naar	houding	plan	uitbesteden	toekomst



4.3.6.2 Belemmeringen

Hypothese 8:  
Organisaties die minder belang hechten aan (mogelijke) belemmeringen bij de keuze (om delen van) de opleidings-
functie uit te besteden, zijn eerder geneigd tot uitbesteding van hun opleidingsprocessen dan organisaties die hier 
meer belang aan hechten.

De	respondenten	is	gevraagd	bij	negen	voorgelegde	mogelijke	belemmeringen	aan	te	geven	in	hoeverre	ze	deze	van	
belang achten bij de keuze om (delen van) de opleidingsfunctie uit te besteden. In figuur 4.3 komen de gemiddelde 
scores	naar	voren.	Hieruit	blijkt	dat	het	gebrek	aan	inzichten	rondom	bewezen	meerwaarde	(succesverhalen)	de	hoogste	
gemiddelde	score	heeft	(3.61;sd	1.123;n=95)	en	dat	de	respondenten	deze	belemmering	het	meest	van	belang	achten	
bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	 te	besteden.	Hierop	volgen	het	verlies	van	kennis	en	expertise	
(3.58;sd	1.179;n=99),	het	verlies	van	controle/afhankelijkheid	van	de	aanbieder	(3.49;sd	1.176;n=100),	de	bedrijfs-
cultuur	van	de	externe	partij	sluit	niet	aan	(3.48;	sd	1.279;n=92	),	de	onzekerheid	rondom	resultaten,	kwaliteit	en	
kosten	(3.47;sd	1.128;n=99),	het	gebrek	aan	intern	draagvlak	(interne	cultuur	sluit	niet	aan	bij	uitbesteding)	(3.33;sd	
1.309;n=99	),	de	interne	organisatie-inrichting	(structuur)	(3.16;sd	1.119;n=98).	De	personele	en/	of	juridische	ob-
stakels	en	de	onomkeerbaarheid	van	het	proces	blijken	het	minst	van	belang	bij	deze	keuze	(respectievelijk	2.76;sd	
1.230;n=99	en	2.66;sd	1.145;n=97).
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Figuur	4.3:	Gemiddelde	score	op	belang	van	belemmeringen	



Huidige situatie
Om	te	kijken	 in	hoeverre	de	genoemde	belemmeringen	van	belang	worden	geacht	bij	de	 (mogelijke)	keuze	bij	uit-
besteding	en	de	verwachting	te	toetsen	dat	organisaties	die	minder	belang	hechten	aan	(mogelijke)	belemmeringen	
bij	de	keuze	(om	delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	oplei-
dingsprocessen	dan	organisaties		die	hier	meer	belang	aan	hechten,	is	er	gekeken	naar	het	gemiddeld	belang	dat	deze	
groepen	hechten	aan	de	genoemde	belemmeringen.	Gemiddeld	genomen	hechten	organisaties	die	opleidingsprocessen	
hebben	 uitbesteed	 (gemiddelde	 belang	 2.92,	 spreiding	 0.86045)	 minder	 belang	 aan	 belemmeringen	 dan	 organisa-
ties die geen opleidingsprocessen uitbesteden (gemiddelde belang 3.34, spreiding 0.71022). Dit verschil is significant 
(t=2.086;df=87;	p<0.05).	

Plan 
Op basis van een enkelvoudige variantieanalyse kan er geconstateerd worden dat er een significant verschil in het plan 
om	opleidingsprocessen	in	de	toekomst	wel	(n=8),	misschien	(n=29)	of	niet	(n=37)	uit	te	besteden	en	het	belang	dat	
zij	hechten	aan	de	genoemde	belemmeringen	bestaat	(F=9.413;p=.000).	Organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	van	
plan	te	zijn	tot	uitbesteding	over	te	gaan	vinden	de	genoemde	belemmeringen	gemiddeld	genomen	het	minst	van	belang	
(gemiddeld	2.71,	sd	0.71006)	Degenen	die	misschien	hebben	geantwoord	nemen	een	tussenpositie	in	(gemiddeld	3.07,	
sd	0.63100).	De	groep	die	aangeeft	in	de	toekomst	niet	uit	te	gaan	besteden	hechten	gemiddeld	het	meest	belang	aan	
de	genoemde	belemmeringen	(gemiddeld	3.60,sd	0.62373).	Uit	de	post-hocvergelijkingen	(Bonferroni)	blijkt	dat	het	
gemiddelde	belang	van	belemmeringen	van	organisaties	die	aangeven	opleidingsprocessen	wel	en	niet	uit	te	besteden	
(p<0.05) en misschien en niet uit te besteden (p<0.05)) significant van elkaar verschillen. Van	de	verschillen	in	het	plan	
om	opleidingsprocessen	uit	te	besteden,	kan	21	procent	verklaard	worden	door	het	gemiddeld	belang	dat	organisaties	
hechten	aan	de	genoemde	belemmeringen	(n²=0.21).	

Vervolgens is er ook specifieker gekeken naar de verschillen tussen de groepen. Uit tabel 4.21 is af te lezen dat de organi-	
saties	die	positief	staan	ten	opzichte	van	het	plan	om	in	de	toekomst	opleidingsprocessen	uit	te	besteden,	aan	de	onze-
kerheid	rondom	resultaten,	kwaliteit	en	kosten	het	meeste	belang	hechten	(3.75;n=8).	De	organisaties	die	aangeven	
dit	misschien	van	plan	te	zijn	hechten	de	meeste	waarde	aan	het	gebrek	aan	inzichten	rondom	de	bewezen	meerwaarde	
van	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	(3.71;	n=31/32).	Organisaties	die	aangeven	niet	van	plan	zijn	om	in	de	
toekomst	te	gaan	uitbesteden	hechten	het	meest	belang	aan	het	verlies	van	kennis	en	expertise	(3.98;n=38/41).
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Ja (n=8)
Misschien 
(n=31/32)

Nee 
(n=38-41)

Het gebrek aan inzichten rondom bewezen meerwaarde 2,38 3,71 3,85

Verlies van kennis en expertise 2,88 3,34 3,98

Verlies van controle/afhankelijk van de aanbieder 3,38 3,28 3,83

De bedrijfscultuur van de externe partij sluit niet aan 2,63 3,16 3,87

Onzekerheid rondom resultaten, kwaliteit en kosten 3,75 3,10 3,80

Het gebrek aan intern draagvlak 2,25 3,09 3,70

Interne organisatie-inrichting (structuur) 3,25 2,94 3,43

Personele en/of juridische obstakels 1,75 2,56 3,05

De onomkeerbaarheid van het proces 2,13 2,53 2,92

Tabel	4.21:	Belang	van	belemmeringen	naar	houding	plan	uitbesteden	toekomst



De	verwachting	dat	de	beoogde	belemmeringen	die	organisaties	mee	(hebben)	laten	wegen	het,	al	dan	niet,	uitbes-
teden	van	opleidingsprocessen	beïnvloed,	kan	worden	aangenomen.	Organisaties	die	opleidingsprocessen	hebben	uit-
besteed hechten significant minder belang aan belemmeringen dan organisaties die geen opleidingsprocessen hebben 
uitbesteed.	Organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	van	plan	te	zijn	tot	uitbesteding	over	te	gaan	vinden	de	genoemde	
belemmeringen	gemiddeld	genomen	het	minst	van	belang,	organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	niet	uit	te	gaan	
besteden	hechten	gemiddeld	het	meest	belang	aan	de	genoemde	belemmeringen.

4.4 Overige analyses
Om	de	deelvragen	en	daarbij	opgestelde	hypothesen	te	toetsen	zijn	de	respondenten	diverse	vragen	voorgelegd.	Daar-
naast	zijn	er	een	tweetal	vragen	die,	op	verzoek	van	de	op	opdrachtgever,	gesteld	zijn	om	het	inzicht	rondom	uitbeste-
ding	van	de	opleidingsfunctie	te	vergroten.	In	het	eerste	deel	van	deze	paragraaf	zullen	de	uitkomsten	van	deze	vragen	
gepresenteerd	worden.	Vervolgens	zal	er,	naar	grootte	en	sector,	inzicht	gegeven	worden	in	het	belang	dat	organisa-
ties	hechten	aan	voordelen	en	belemmeringen	van	uitbesteding.	Dit	inzicht	stelt	de	opdrachtgever,	vanuit	commercieel	
oogpunt, in staat gericht in te kunnen spelen op specifieke wensen en/of verwachtingen van mogelijke toekomstige 
klanten.

Vertrouwen in externe partijen & marktkennis
De	respondenten	is	de	vraag	voorgelegd	in	welke	mate	zij	externe	partijen	in	staat	achten	om	delen	van	hun	opleidings-
functie	over	te	nemen.	De	exacte	vraag	luidde:	“In welke mate acht u externe partijen in staat om (onderdelen van) 
de opleidingsfunctie over te nemen”. Zoals	in	tabel	4.22	is	weergegeven,	is	een	kleine	14	procent	van	de	onderzochte	
organisaties	van	mening	dat	externe	partijen	volledig	in	staat	zijn	om	(onderdelen	van)	de	opleidingsfunctie	over	te	ne-
men.	Het	merendeel	van	de	respondenten	geeft	echter	aan	dat	zij	externe	partijen	hiertoe	deels	in	staat	achten	(72%).	
Bijna	7	procent	is	van	mening	dat	externe	organisaties	hier	niet	toe	in	staat	zijn	en	8	procent	weet	het	niet.	Vervolgens	
is	er	gekeken	in	hoeverre	deze	opvatting	het	mogelijke	plan	om	in	de	toekomst	te	gaan	uitbesteden	beïnvloedt.	Deze	
uitkomsten	zijn	weergegeven	in	tabel	4.23.
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n %

Volledig in staat 14 13,5

Deels in staat 75 72,1

Niet in staat 7 6,7

Weet niet 8 7,7

Tabel	4.22:	Mate	waarin	externe	partijen	in	staat	zijn	om	(onderdelen	van)	de	opleidingsfunctie	over	te	nemen	(n=104)

Ja (n=8)
Misschien 
(n=32)

Nee 
(n=43)

% % %

Volledig in staat 25,0 15,6 4,7

Deels in staat 75,0 78,1 67,4

Niet in staat 0 0 14,0

Weet niet 0 6,3 14,0

Tabel	4.23:	Mate	waarin	externe	partijen	in	staat	zijn	om	(onderdelen	van)	de	opleidingsfunctie	over	te	nemen	naar	houding	plan		

uitbesteden	toekomst	(n=83).
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Ook	is	de	respondenten	een	vraag	voorgelegd	omtrent	de	kennis	van	marktpartijen	die	(onderdelen	van)		de	opleidings-
functie over kunnen nemen. Gevraagd is: “Kent u externe partijen die (onderdelen van)  de opleidingsfunctie van uw 
organisatie over kunnen nemen? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel?” Een	derde	van	de	onderzochte	organisaties	geeft	
aan	geen	externe	partijen	te	kennen	die	delen	van	de	opleidingsfunctie	kunnen	overnemen.	Bijna	13	procent	kent	één	
organisatie,	ruim	een	kwart	van	de	organisaties	kent	twee	externe	partijen	en	28	procent	kent	er	drie	of	meer	(tabel	
4.24).	Vervolgens	is	er	ook	hier	gekeken	in	hoeverre	de	kennis	van	marktpartijen	het	mogelijke	plan	om	in	de	toekomst	
te	gaan	uitbesteden	beïnvloedt.	

Uit	tabel	4.25	blijkt	dat	een	negatieve	houding	ten	opzichte	van	het	plan	om	in	de	toekomst	te	gaan	uitbesteden,	gro-
tendeels	veroorzaakt	wordt	door	het	feit	dat	deze	respondenten	geen	weet	hebben	van	het	bestaan	van		partijen	die	
(onderdelen	van)		de	opleidingsfunctie	van	de	organisatie	over	kunnen	nemen.

Voordelen en belemmeringen naar grootte en sector
In	het	tweede	deel	van	deze	paragraaf	zal	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	voordelen	en	belemmeringen	naar	
grootte	en	sector	gepresenteerd	worden.	Hoewel	het	belang	per	voordeel	en	belemmering	naar	grootte	en	sector	wel	
verschillen, zijn de verschillen, op één verband na, niet significant.
Uit	tabel	4.26	en	4.27	is	af	te	lezen	dat	kleine	organisaties	het	meest	belang	hechten	aan	het	verhogen	van	het	inno-	
verend	vermogen	(3.89)	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden.	Het	gebrek	aan	inzichten	
rondom	bewezen	meerwaarde	en	het	gebrek	aan	intern	draagvlak	worden	als	grootste	belemmering	gezien	(beide	3.50).	
Organisaties	met	101	tot	500	medewerkers	 in	dienst	hechten,	net	als	kleine	organisaties,	het	meest	belang	aan	het	
verhogen	van	het	innoverend	vermogen	(4.16),	maar	vinden	kwaliteitsverbetering	door	toegang	tot	externe	expertise	
van	gelijk	belang	(4.16).	Evenals	kleine	organisaties	zien	zij	in	het	gebrek	aan	inzichten	rondom	bewezen	meerwaarde	
de grootste belemmering (3.58). Grote organisaties hechten het meest belang aan kostenbesparing en efficiencyver-
betering		(4.08)	en	zien	het	verlies	van	kennis	en	expertise	evenals	het	verlies	van	controle	en	de	afhankelijkheid	van	
de	aanbieder	als	grootste	belemmeringen	(beide	3.68).	

Aantal n %

0 34 33,0

1 13 12,6

2 27 26,2

3 13 12,6

4 3 2,9

>4 13 12,6

Tabel	4.24:	Kennis	van	aantal	externe	partijen	(n=103)

Aantal Ja (n=8) Misschien (n=32)  Nee (n=43)

% % %

0 12,5 12,5 55,8

1 0 25,0 0

2 37,5 37,5 23,3

3 25,0 15,6 7,0

4 0 3,1 2,3

>4 25,0 6,3 11,6

Tabel	4.25:	Kennis	van	aantal	externe	partijen	naar	houding	plan	uitbesteden	toekomst	(n=83).



Uit	tabel	4.28	en	4.29	is	af	te	lezen	dat	organisaties	uit	de	private	sector	het	meest	belang	hechten	aan	kostenbesparing	
en efficiencyverbetering bij de keuze om (delen van) de opleidingsfunctie uit te besteden (4.00). Het verlies van kennis 
en	expertise	wordt	door	private	organisaties	gezien	als	grootste	belemmering	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidings-
functie	uit	te	besteden	(3.65).	Organisaties	uit	de	(semi)	publieke	sector	hechten	het	meeste	belang	aan	het	verhogen	
van	het	innoverend	vermogen	(4.16).	Het	gebrek	aan	inzichten	rondom	bewezen	meerwaarde	wordt	door	hen	opgevat	
als	grootste	belemmering	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden	(3.73).
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<100 
(n=9/10)

101-500 
(n=36/37)

>500 
(n=50)

Verhogen van het innoverend vermogen 3,89 4,16 3,92

Kwaliteitsverbetering door toegang externe expertise 3,60 4,16 3,88

Kostenbesparing cq efficiencyverbetering 3,20 3,79 4,08

Flexibiliteit in afname van diensten (variabele kostenstructuur) 3,44 3,72 3,90

Sterkere focus op de kerntaken van mijn organisatie 3,10 3,78 3,54

Tabel	4.26:	Belang	van	voordelen	naar	grootteklasse

<100 
(n=9/10)

101-500 
(n=33-38)

>500 
(n=49/50)

Het gebrek aan inzichten rondom bewezen meerwaarde 3,50 3,58 3,64

Verlies van kennis en expertise 3,00 3,57 3,68

Verlies van controle/afhankelijkheid van de aanbieder 3,30 3,26 3,68

De bedrijfscultuur van de externe partij sluit niet aan 3,44 3,53 3,47

Onzekerheid rondom resultaten, kwaliteit en kosten 3,20 3,51 3,50

Het gebrek aan intern draagvlak 3,50 3,30 3,34

Interne organistatie-inrichting (structuur) 3,00 3,38 3,06

Personele en/of juridische obstakels 3,10 2,89 2,60

De onomkeerbaarheid van het proces 2,80 2,71 2,58

Tabel	4.27:	Belang	van	belemmeringen	naar	grootteklasse

Privaat (n=61) (semi) publiek (n=36-38)

Verhogen van het innoverend vermogen 3,95 4,16

Kwaliteitsverbetering door toegang externe expertise 3,79 4,00

Kostenbesparing cq efficiencyverbetering 4,00 3,87

Flexibiliteit in afname van diensten (variabele kostenstructuur) 3,82 3,75

Sterkere focus op de kerntaken van mijn organisatie 3,49 3,79

Tabel	4.28:		Belang	van	voordelen	naar	sector
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Privaat (n=58-61)
(semi) publiek 
(n=33-39)

Het gebrek aan inzichten rondom bewezen meerwaarde 3,53 3,73

Verlies van kennis en expertise 3,65 3,46

Verlies van controle/afhankelijkheid van de aanbieder 3,49 3,49

De bedrijfscultuur van de externe partij sluit niet aan 3,36 3,70

Onzekerheid rondom resultaten, kwaliteit en kosten 3,57 3,33

Het gebrek aan intern draagvlak*7 3,12 3,67

Interne organistatie-inrichting (structuur) 3,12 3,23

Personele en/of juridische obstakels 2,77 2,74

De onomkeerbaarheid van het proces 2,58 2,79

Tabel	4.29:	Belang	van	belemmeringen	naar	sector	

7	 * Significant verschil (p<0.05)
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5.1 Conclusie en discussie

Inleiding

In	dit	onderzoek	staat	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	centraal.	Hoewel	er	vanuit	wetenschappelijke	literatuur	
veel geschreven is met betrekking tot het thema uitbesteding als algemeen concept, of meer specifiek met betrekking 
tot	het		uitbesteden	van	ICT	processen,	 is	er	geen	sprake	van	een	rijke	onderzoekstraditie	van	het	thema	dat	 in	dit	
onderzoek	centraal	staat.	Het	doel	van	dit	onderzoek	is	inzicht	te	verkrijgen	in	factoren	die	organisaties	mee	laten	wegen	
bij	de	keuze	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	De	onderzoeksvraag	die	in	dit	onderzoek	
centraal	staat	luidt:

Om	de	hoofdvraag	te	beantwoorden	zijn	er	zes	deelvragen	geformuleerd.	
1.	 Is	er	verschil	tussen	de	grootte	van	organisaties	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	
	 besteden?
2.	 Is	er	verschil	tussen	de	sectoren	waarin	organisaties	actief	zijn	(privaat/(semi)	publiek)	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
3.	 Is	er	verschil	tussen	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	binnen	organisaties	en	hun	keuze	om	
	 opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
4.	 Is	er	verschil	tussen	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	betrekking	tot	de	uitbesteding	van	(opleidings)	
	 processen	en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
5.	 Is	er	verschil	tussen	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten	door	organisaties	
	 en	hun	keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?
6.	 Is	er	verschil	tussen	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	en	belemmeringen	en	hun				
	 keuze	om	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden?

In	deze	paragraaf	staat	de	interpretatie	van	de	uitkomsten	van	het	empirisch	onderzoek	centraal	en	zal	er	antwoord	
gegeven	worden	 op	 de	 geformuleerde	 onderzoeksvraag.	 Allereerst	 zal	 de	 algemene	 situatie	met	 betrekking	 tot	 het	
onderzoeksthema	geschetst	worden.	Vervolgens	zal,	aan	de	hand	van	de	geformuleerde	deelvragen,	uiteengezet	worden	
welke	verwachtingen	er	uit	de	literatuur	zijn	geformuleerd.	Vervolgens	zullen	de	resultaten	van	het	empirisch	onderzoek	
gepresenteerd	worden	en	zullen	de	bevingen	van	het	onderzoek	geplaatst	worden	naast	de	 literatuur.	Ook	zullen	er	
specifieke suggesties voor verder onderzoek worden gegeven.	Bij	de	interpretatie	van	de	uitkomsten	dient	er	rekening	
gehouden	te	worden	met	een	sterke	ondervertegenwoordiging	van	groepen	en	de	grotendeels	beschrijvende	aard	van	
het onderzoek. Hoewel de gevonden verschillen veelal geen significantie vertonen, zijn de resultaten desalniettemin wel 
geldig	voor	de	populatie	die	heeft	deelgenomen	aan	dit	onderzoek.	Betreffende	de	onderzoekspopulatie	dient	vermeld	
te	worden	dat	de	organisaties	die	benaderd	 zijn	 voor	deelname	aan	het	 onderzoek,	 een	uitzondering	daar	gelaten,	
afkomstig	zijn	uit	een	bestand	van	Conclusion.	Hoewel	dit	de	generaliseerbaarheid	van	de	uitkomsten	beperkt,	dient	er	
wel	opgemerkt	te	worden	dat	de	deelnemende	organisaties	vertrouwd	zijn	met	het	inkopen	van	(advies)diensten	bij	een	
externe	partij.	Vanuit	dit	oogpunt	is	de	kans	op	vertrouwdheid	met	de	inkoop	van	diensten	van	deze	populatie	groter	in	
vergelijking	met	een	onderzoekspopulatie	die	tot	stand	komt	bij	een	aselecte	steekproef.	Hieruit	is	het	vermoeden	ont-
staan	dat	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	mogelijkerwijs	een	representatief	beeld	vormen.	Om	dit	onomstotelijk	vast	te	
stellen	zal	er	in	vervolgonderzoek	een	bredere	onderzoekspopulatie	bij	het	onderzoek	betrokken	moeten	worden.

Conclusie, discussie en aanbevelingen
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Welke factoren zijn van invloed op de keuze van organisaties om (delen van)  

opleidingsprocessen, al dan niet, uit te besteden?
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Inzicht huidige situatie
Organisaties	 kunnen	 hun	 HR	 activiteiten	 op	 verschillende	 manieren	 vormgeven.	 Enerzijds	 kunnen	 zij	 hun	 HR	 prak-	
tijken	intern	ontwikkelen	en	uitvoeren,	waarbij	zij	zelf	de	verantwoordelijkheid	behouden	voor	het	ontwerp	en	de	le-
vering	van	de	activiteit.	Anderzijds	kunnen	zij	hiervoor	externe	organisaties	inzetten.	Dit	onderzoek	wijst	uit	dat	een	
kleine	twintig	procent	van	de	organisaties	die	heeft	deelgenomen	aan	het	onderzoek,	op	dit	moment	één	of	meerdere	
opleidingsproces(sen)	uitbesteedt	aan	een	externe	partij.	Hoewel	een	klein	deel	van	de	respondenten	maar	aangeeft	in	
de	toekomst	de	intentie	hebben	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan,	toont	dit	onderzoek	ook	aan	dat	bijna	een	derde	van	
de	organisaties	aangeeft	dit	in	overweging	te	nemen.	Een	groot	deel	van	de	organisaties	geeft	weliswaar	te	kennen	geen	
bewuste	plannen	in	deze	richting	te	hebben.
Een	mogelijke	verklaring	voor	de	twijfelachtige	en	negatieve	houding	ten	aanzien	van	het	plan	om	in	de	toekomst	te	
gaan	uitbesteden,	kan	mijns	inziens	op	de	eerste	plaats	gevonden	worden	in	het	gegeven	dat	een	derde	van	de	organisa-
ties	niet	op	de	hoogte	is	van	het	feit	dat	er	in	Nederland	organisaties	bestaan	die	de	opleidingsprocessen	van	organisaties	
uit	handen	kunnen	nemen.	Van	de	groep	die	aangeeft	in	de	toekomst	geen	plannen	tot	uitbesteding	te	hebben,	is	zelfs	
ruim	de	helft	niet	op	de	hoogte	van	het	bestaan	van	deze	organisaties.	Het	lijkt	erop	dat	deze	negatieve	houding	deels	
veroorzaakt	wordt	door	deze	onwetendheid.	
Een	tweede	mogelijke	verklaring	kan	gevonden	worden	in	het	gebrek	aan	vertrouwen	in	de	capaciteiten	van	de	organi-
saties	die	de	opleidingsprocessen	van	organisaties	uit	handen	kunnen	nemen.	Nog	geen	vijftien	procent	van	de	respon-
denten	geeft	aan	externe	partijen	volledig	in	staat	te	achten	om	delen	van	de	opleidingsfunctie	over	te	nemen.	Bijna	
driekwart	acht	deze	organisaties	hier	deels	toe	in	staat.	
Hoewel	blijkt	dat	de	intentie	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan	wel	aanwezig	is,	besteden	organisaties	hun	opleidingspro-
cessen	(nog)	niet	massaal	uit.	Een	oorzaak	hiervoor	kan	gevonden	worden	in	het	gebrek	aan	de	bewezen	meerwaarde	
en	succesverhalen	van	uitbesteding,	een	belemmering	waar	organisaties,	net	als	de	angst	tot	het	verlies	van	interne	
kennis	en	expertise	op	het	moment	dat	processen	uitbesteed	worden,	veel	belang	aan	hechten	bij	hun	keuze.	De	te-
rughoudendheid	is	dus	veelal	gelegen	op	emotioneel	vlak,	waarbij	er	onzekerheid	heerst	over	de	vraag	of	uitbesteding	
daadwerkelijk	loont.	

Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	de	organisaties	die	op	dit	moment	één	of	meerdere	opleidingsproces(sen)	hebben	uitbesteed	
aan	een	externe	partij,	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	en	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	het	meest	frequent	
uitbesteden.	Dit	geldt	in	mindere	mate	voor	de	administratie,	de	inkoop	van	opleidingen	en	trainingen	en	het	opleidings-
advies.	
Ook	toont	het	onderzoek	aan	dat	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie,	in	vergelijking	met	de	overige	genoemde	opleidings-
processen,	het	meest	 in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding	 in	de	 toekomst.	Een	verklaring	hiervoor	kan	naar	mijn	
mening	ten	eerste	gevonden	worden	in	het	gegeven	dat	het	beheren	en	ontwikkelen	van	processen	rondom	deze	functie	
specifieke kennis vereist, die niet in elke organisatie aanwezig is. Bij uitbesteding kan men gebruik maken van de ex-
pertise	en	bekwaamheden	van	de	aanbieder	(Gilley	e.a.,2004;	Stroh	e.a.,	2003;	Lever,	1997)	waardoor	de	kwaliteit	van	
processen	verhoogd	kan	worden.	Daarnaast	is	het	bekend	dat	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	onderhevig	is	aan	snel	
veranderende	technologie	en	HR	afdelingen	hierdoor	wellicht	niet	in	staat	zijn	om	op	de	hoogte	te	blijven	van	deze	veran-
deringen.	Ten	tweede	blijkt	uit	het	onderzoek	dat	een	groot	deel	van	de	respondenten	ervaring	heeft	met	het	uitbesteden	
van	algemene	ICT	processen.	Het	uitbesteden	van	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	is	voor	deze	organisaties	dus	geen	
nieuw	fenomeen.	Mijns	inziens	kan	een	derde	verklaring	gevonden	worden	in	de	aard	van	het	proces.	Bij	dit	proces	vindt	
er	geen	persoonlijk	contact	met	de	medewerkers	van	een	organisatie	plaats.	Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	ruim	90%	van	
de	organisaties	ICT	rondom	de	opleidingsfunctie	niet	als	kernactiviteit	beschouwt.	Deze	mogelijke	verklaring	wordt	be-
vestigd	door	het	feit	dat	slechts	enkele	respondenten	het	opleidingsadvies,	waar	een	persoonlijke	en	(bedrijfs)culturele	
factor	wel	zeer	aanwezig	is,	uitbesteedt	en	het	proces	voor	slechts	een	handjevol	organisaties	überhaupt	in	aanmerking	
komt	voor	uitbesteding.	Ruim	70	procent	van	de	organisaties	beschouwt	het	opleidingsadvies	als	kernactiviteit.	Voordat	
er	in	zal	worden	gegaan	op	de	beantwoording	van	de	deelvragen	dient	opgemerkt	te	worden	dat	bij	de	interpretatie	van	
de	onderzoeksresultaten	te	allen	tijde	rekening	gehouden	moet	worden	met	de	ondervertegenwoordiging	van	de	groep	
organisaties	die	momenteel	een	één	of	meerdere	opleidingsprocessen	heeft	uitbesteed.	In	vervolgonderzoek	zal	er	om	
deze	reden	getracht	moeten	worden	om	meer	organisaties	te	betrekken	die	opleidingsprocessen	hebben	uitbesteed.
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op	de	invloed	die	de	grootte	van	een	organisatie	heeft	op	de	mate	van	uitbesteding,	lopen	zeer	uiteen.	Er	werd	verwacht	
dat	grotere	organisaties	eerder	geneigd	zouden	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen,	omdat	zij	enerzijds	
over	het	benodigde	budget	beschikken	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan.	Anderzijds	is	het	voor	hen,	gezien	de	afname	
en	het	rendement	dat	op	snellere	termijn	behaald	kan	worden,	meer	rendabel	om	tot	uitbesteding	over	te	gaan.	De	
uitkomsten	van	het	onderzoek	verwerpen	deze	verwachting	echter.	Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	het	juist	de	kleine	or-
ganisaties	zijn	die	momenteel	meer	uitbesteden.	Een	verklaring	kan	gevonden	worden	in	de	beperktere	capaciteit	van	
kleine	organisaties,	waardoor	zij	mogelijk	genoodzaakt	zijn	gebruik	te	maken	van	de	middelen	van	andere	organisaties	
(Hadjimanlos, 2000 in Gilley e.a., 2004). Het gebrek aan gespecialiseerde kennis en financiële middelen om processen 
intern	te	ontwikkelen,	vorm	te	geven	en	up	to	date	te	houden,	kan	voor	kleine	organisaties	een	aanleiding	zijn	om	te	
kiezen	voor	uitbesteding.	
Hoewel	het	de	kleine	organisaties	zijn	die	momenteel	meer	uitbesteden,	zijn	het	juist	de	middelgrote	en	grote	organisa-
ties	die	het	meest	positief	staan	ten	opzichte	van	het	plan	om	in	de	toekomst	te	gaan	uitbesteden.	
Onderzoek van Delmotte & Sells (2005) en Klaas e.a.(2001), wijst uit dat er significante verschillen bestaan tussen de 
grootte	van	een	organisatie	en	de	mate	waarin	zij	HR	processen	momenteel	uitbesteden.	Deze	uitkomst	wordt	echter	
door dit onderzoek (hoewel alleen gericht op een specifiek HR proces) niet versterkt. Opvallend is wel dat de scores van 
kleine organisaties steeds sterk van de middelgrote- en grote organisaties. Omdat de verschillen niet significant zijn, zijn 
de	uitkomsten	alleen	geldig	voor	de	populatie	die	deel	heeft	genomen	aan	dit	onderzoek.	Er	zal	vervolgonderzoek	in	deze	
richting plaats moeten vinden om de afwijkende score van de kleine organisaties significant aan te tonen. Hierin zal men 
moeten	proberen	om	deze	ondervertegenwoordigde	groep,	meer	te	betrekken	in	het	onderzoek.	

Voor	een	antwoord	op	de	tweede	deelvraag	is	er	gekeken	naar	de	invloed	van	de	tweede	factor;	de	sector	waarin	een	
organisatie	actief	is.	Hoewel	er	aanvankelijk	verwacht	werd	dat	private	organisaties	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	
van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	uit	de	(semi)	publieke	sector,	blijkt	uit	het	onderzoek	dat	er	nauwelijks	ver-
schillen	zijn	tussen	de	groepen.	Een	mogelijke	verklaring	kan	gevonden	worden	in	de	intrede	van	het	New	Public	Manage-	
ment, waarin ook publieke organisaties geacht worden om efficiënt, effectief, prestatiegericht, kwaliteitsbewust en in-
novatief	te	opereren.	Hoewel	de	verschillen	tussen	de	sectoren	niet	noemenswaardig	zijn,	is	de	impact	mogelijkerwijs	
sterker	dan	vooraf	verondersteld	werd.	Vervolgonderzoek	moet	uitwijzen	hoe	groot	de	rol	van	het	New	Public	Manage-
ment	is,	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	de	opleidingsfunctie.	
Op	basis	van	de	resultaten	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	de	vooraf	opgestelde	verwachting,	dat	organisaties	in	de	
private	sector	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	uit	de	(semi)	publieke	
sector,	niet	opgaat.	De	uitkomsten	van	het	onderzoek	van	Delmotte	&	Sells	(2005)	en	Klaas	e.a.	(2001)	kunnen	dan	ook	
niet	ondersteund	worden.	

Om	de	derde	deelvraag	te	beantwoorden	is	er	gekeken	naar	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie	in	organisaties	die	
hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	Op	basis	van	de	theorie	werd	er	verwacht	dat	organisaties	met	een	decentraal	
vormgegeven	opleidingproces,	vanwege	een	mogelijke	versnippering	van	het	betreffende	proces,	eerder	geneigd	zijn	
tot	uitbesteding	van	het	opleidingsproces	dan	organisaties	met	een	centraal	georganiseerd	opleidingsproces.	Omdat	de	
groep	organisaties	die	haar	opleidingsprocessen	decentraal	georganiseerd	heeft	te	klein	is,	was	het	echter	niet	mogelijk	
om	deze	verwachting	te	toetsen.	In	vervolgonderzoek	zal	gestreefd	moeten	worden	naar	een	grotere	groep	organisaties	
met	een	decentrale	inrichting	van	haar	opleidingsprocessen	om	de	opgestelde	hypothese	te	kunnen	toetsen.	

Voor	het	beantwoorden	van	de	vierde	deelvraag	is	er	gekeken	naar	eerdere	ervaring	van	organisaties	met	het	uitbe-
steden	van	(opleidings)	processen.	Uit	onderzoek	van	Lever	(1997)	blijkt	dat	eerdere	ervaringen	van	organisaties	met	
uitbesteding	van	bedrijfsonderdelen	de	keuze	om	tot	uitbesteding	van	andere	activiteiten	over	te	gaan	kan	beïnvloeden.	
Op	basis	hiervan	werd	er	op	de	eerste	plaats	verwacht	dat	organisaties	met	ervaring	op	het	gebied	van	uitbesteding	
van	(andere)	bedrijfsprocessen	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	

Invloed factoren
Om	de	eerste	deelvraag	te	beantwoorden	is	er	gekeken	naar	de	invloed	van	de	factor	personeelsomvang.	Bij	de	interpre-
tatie	met	betrekking	tot	de	invloed	van	deze	factor,	moet	men	in	ogenschouw	nemen	dat	er	een	ondervertegenwoordig	
is	van	de	groep	organisaties	met	een	kleine	personeelsomvang.	De	opvattingen	in	de	literatuur	die	betrekking	hebben	
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hier	geen	of	minder	ervaring	mee	hebben.	Er	blijkt	echter	geen	sprake	te	zijn	van	noemenswaardige	verschillen	tussen	
de	ervaring	met	uitbesteding	van	bedrijfsprocessen	en	de	huidige	uitbesteding	van	opleidingsprocessen.	Wel	blijkt	dat	
hoe	meer	bedrijfsprocessen	organisaties	hebben	uitbesteed,	hoe	positiever	zij	staan	ten	aanzien	van	het	plan	om	in	de	
toekomst	opleidingsprocessen	te	gaan	uitbesteden.	Op	de	tweede	plaats	 leefde	de	verwachting	dat	organisaties	met	
ervaring	op	het	gebied	van	uitbesteding	van	delen	van	opleidingsprocessen	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	
meerdere	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	hier	geen	ervaring	mee	hebben.	Er	blijkt	een	zeer	klein	verschil	tus-
sen	deze	groepen;	organisaties	die	ervaring	hebben	met	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	staan	iets	positiever	
ten	opzichte	van	mogelijke	plannen	om	in	de	toekomst	uit	te	besteden	dan	organisaties	die	geen	opleidingsprocessen	
uitbesteden.	Hoewel	de	verschillen	niet	te	generaliseren	zijn	naar	een	bredere	populatie,	ondersteunen	de	resultaten	
echter	wel	het	onderzoek	van	Lever	(1997).

Om	de	vijfde	deelvraag	te	beantwoorden	is	er	gekeken	naar	de	invloed	van	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	
kern-	en	niet	kernactiviteiten.	Uit	de	analyse	blijkt	dat	de	grote	meerderheid	van	de	organisaties,	de	ICT	en	administratie	
rondom	opleidingsprocessen	en	de	inkoop	van	opleiding	en	training	niet	als	kernproces	beschouwd.	In	tegenstelling	tot	
deze	niet	strategische	en	meer	praktische	processen,	worden	het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	en	het	geven	van	
opleidingsadvies	door	een	meerderheid	wel	als	kernproces	aangeduid.
De	verwachting	dat	organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsproces	niet	als	kernactiviteit	beschouwen,	eerder	
geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	deze	onderdelen	dan	organisaties	die	(onderdelen	van)	hun	opleidingsproces	wel	als	
kernactiviteit	beschouwen,	wordt	door	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	deels	bevestigd.	Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	er	
een significant verschil bestaat tussen organisaties die het ontwikkelen van opleiding en training als kernactiviteit be-	
schouwen	en	organisaties	die	het	niet	als	kernactiviteit	beschouwen	wat	betreft	de	inrichting	van	het	proces.	Organi-
saties	die	het	proces	als	kernactiviteit	beschouwen	hebben	vaker	dan	organisaties	die	het	als	niet	kern	activiteit	be-
schouwen,	het	proces	 intern	vormgegeven.	Organisaties	die	het	als	niet-	kernactiviteit	zien	hebben	daarentegen	het	
proces	vaker	uitbesteed	dan	organisaties	die	het	proces	als	kernactiviteit	beschouwen.	Ook	blijkt	uit	het	onderzoek	een	
significant verschil tussen organisaties die het opleidingsadvies als kernactiviteit beschouwen en organisaties die het 
niet	als	kernactiviteit	beschouwen	met	betrekking	tot	hun	opvatting	of	het	proces	in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding.	
Organisaties	die	het	opleidingsadvies	als	kernactiviteit	beschouwen	geven	vaker	dan	organisaties	die	het	als	niet	kern	ac-
tiviteit	beschouwen	aan	dat	het	proces	niet	in	aanmerking	komt	voor	uitbesteding.	Organisaties	die	het	opleidingsadvies	
als	niet-	kernactiviteit	beschouwen	brengen	vaker	naar	voren	dat	het	proces	voor	uitbesteding	in	aanmerking	komt	dan	
organisaties die het proces als kernactiviteit beschouwen. De overige analyses vertonen geen significantie. De opvatting 
van	Lepak	e.a.	(2005)	en	Insinga	&	Werlse	(2000)	wordt	met	dit	onderzoek	dus	gedeeltelijk	ondersteunt.	

De	literatuur	met	betrekking	tot	(HR)	uitbesteding	vertoont	een	schat	aan	mogelijke	voordelen	en	belemmeringen	van	
uitbesteding.	Om	deelvraag	zes	te	beantwoorden	is	er	gekeken	in	hoeverre	organisaties	deze	van	belang	achten	bij	de	
keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden.	Er	blijkt	dat	organisaties	het	meeste	waarde	hechten	aan	
het	verhogen	van	het	innoverend	vermogen	bij	de	keuze	om	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	op	de	voet	gevolgd	
door	de	kwaliteitsverbetering	door	de	toegang	tot	externe	expertise	die	uitbesteding	biedt	en	de	kostenbesparing	die	het	
teweeg	kan	brengen.	Gezien	deze	opsomming	kan	men	zichzelf	de	vraag	stellen	waarom	niet	alle	organisaties	deze	stap	
overwegen.	In	tegenstelling	tot	de	veelal	rationele	voordelen,	is	de	terughoudendheid	van	organisaties	veelal	gelegen	
op	‘emotioneel’	vlak.	Het	gebrek	aan	inzichten	rondom	de	bewezen	meerwaarde		en	succesverhalen	van	organisaties,	
wordt	als	grootste	belemmering	gezien	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden.	Er	heerst	dus	
nog	veel	onzekerheid	over	de	vraag	of	uitbesteding	daadwerkelijk	loont.	
Verwacht	werd	dat	organisaties	die	meer	belang	hechten	aan	(mogelijke)	voordelen	bij	de	keuze	(om	delen	van)	de	
opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	dan	organisaties	die	
hier	minder	belang	aan	hechten.	Uit	het	onderzoek	blijkt	echter	dat	er	geen	noemenswaardig	verschil	is	in	het	belang	dat	
organisaties	hechten	aan	de	genoemde	voordelen	tussen	organisaties	die	wel	of	geen	opleidingsprocessen	uitbesteden.	
Wel zijn er significante verschillen kijkende naar de plannen van organisaties om in de toekomst opleidingsprocessen uit 
te	besteden	en	het	belang	dat	zij	hechten	aan	de	genoemde	voordelen;	organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	van	
plan	te	zijn	tot	uitbesteding	over	te	gaan	vinden	de	genoemde	voordelen	gemiddeld	genomen	het	meest	van	belang.	
Hierop	volgen	de	organisaties	die	misschien	hebben	geantwoord	en	de	groep	die	aangeeft	in	de	toekomst	niet	uit	te	
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gaan	besteden.	De	verwachting	dat	de	beoogde	voordelen	die	organisaties	mee	(hebben)	laten	wegen	het,	al	dan	niet,	
uitbesteden	van	opleidingsprocessen	beïnvloed,	kan	dus	gedeeltelijk	worden	aangenomen.
Ook	werd	 verwacht	werd	 dat	 organisaties	 die	minder	 belang	 hechten	 aan	 (mogelijke)	 belemmeringen	 bij	 de	 keuze	
(om	delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	eerder	geneigd	zijn	tot	uitbesteding	van	hun	opleidingsprocessen	
dan	organisaties	die	hier	meer	belang	aan	hechten. De	uitkomsten	van	het	onderzoek	bevestigen	deze	verwachting.	
Organisaties die opleidingsprocessen hebben uitbesteed hechten significant minder belang aan de belemmeringen dan 
organisaties	die	geen	opleidingsprocessen	hebben	uitbesteed.	Organisaties	die	aangeven	in	de	toekomst	van	plan	te	zijn	
tot	uitbesteding	over	te	gaan	vinden	de	genoemde	belemmeringen	gemiddeld	genomen	het	minst	van	belang	en	organi-
saties	die	aangeven	in	de	toekomst	niet	uit	te	gaan	besteden	hechten	gemiddeld	het	meeste	belang	aan	de	genoemde	
belemmeringen.
Met	dit	onderzoek	is	onder	meer	inzicht	verkregen	in	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	de	voordelen	en	belem-
meringen	bij	de	keuze	om	opleidingsprocessen	uit	 te	besteden.	Hoewel	er	een	helder	algemeen	beeld	geschetst	 is,	
was	het	binnen	het	kader	van	dit	onderzoek	niet	mogelijk	om	inzicht	te	verschaffen	in	deze	motieven	ten	aanzien	van	
specifieke opleidingsprocessen. Om een gedetailleerder beeld te kunnen schetsen is aanvullend onderzoek op dit gebied 
noodzakelijk. In	dit	kader	dient	verder	opgemerkt	te	worden	dat	er	in	de	vragenlijst	een	zo’n	adequaat	mogelijke	opsom-
ming	gemaakt	is	van	de	in	het	theoretisch	kader	geschetste	beweegredenen.	Dit	betreft	echter	geen	uitputtende	lijst.	
Uitgebreid kwalitatief onderzoek zal zich specifiek moeten richten op verdere beweegreden en kan ingezet worden om 
meer	inzicht	te	verkrijgen	in	de	achtergronden	en	betekenissen	van	de	motieven	die	een	rol	spelen	rondom	uitbesteding	
van	opleidingsprocessen.

Enkele kanttekeningen
Ter	volledigheid	zullen	er	nog	een	aantal	opmerkingen	geplaatst	worden	met	betrekking	tot	de	opzet,	de	uitvoering	en	
het	verloop	van	het	onderzoek.	
Een	eerste	kanttekening	kan	geplaatst	worden	bij	de	gehanteerde	literatuur.	Naar	voren	is	gekomen	dat	de	verwacht-
ingen	die	zijn	opgesteld	naar	aanleiding	van	de	literatuur	niet	in	alle	gevallen	overeenkomen	met	de	in	dit	onderzoek	
gevonden resultaten. Een verklaring hiervoor is het gegeven dat de hypothesen, omdat er nog geen specifiek onderzoek 
gedaan	is	naar	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen,	gebaseerd	zijn	op	de	literatuur	die	voorhanden	was	met	be-
trekking	tot	uitbesteding	als	algemeen	thema	of	het	uitbesteden	van	HR	processen.	Deze	beperking	heeft	als	gevolg	dat	
de	kans	aanwezig	is	dat	er	rondom	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen	andere,	dan	in	dit	onderzoek	onderzochte,	
factoren	een	belangrijke	rol	spelen.	In	vervolgonderzoek	zullen	daarom	ook	andere	factoren	getoetst	moeten	worden.	
Deze	 factoren	kunnen	verkregen	worden	door	de	 inzet	van	een	kwalitatief	onderzoek	waarbij	gezocht	moet	worden	
naar	andere	mogelijke	factoren	die	invloed	kunnen	hebben	op	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen.	Daarnaast	mag	
de	rol	en	de	invloed	van	de	onderzoeker	in	deze	niet	onderschat	worden.	De	keuze	van	factoren	die	in	dit	onderzoek	
meegenomen	zijn,	zijn	veelal	gebaseerd	op	de	beleving	en	interpretatie	van	de	onderzoeker.	De	mogelijkheid	is	aanwezig	
dat	een	andere	onderzoeker	andere	factoren	zou	hebben	getoetst.
Ten	tweede	diende	er	bij	het	opstellen	van	de	vragenlijst	rekening	gehouden	te	worden	met	de	bruikbaarheid	van	het	
instrument.	Enerzijds	diende	de	vragenlijst,	om	genoeg	deelname	te	waarborgen,	begrijpelijk,	overzichtelijk	en	beknopt	
te	zijn.	Anderzijds	was	het	streven	zoveel	mogelijk	factoren	op	te	nemen	in	het	onderzoek,	om	zoveel	mogelijk	bij	te	
kunnen	dragen	aan	de	inzichten	rondom	dit	thema.
Er	dient	een	derde	kanttekening	geplaatst	te	worden	met	betrekking	tot	de	opzet	en	de	uitvoering	van	het	onderzoek.	
In	dit	kader	is	het	van	belang	te	vermelden	dat	de	exploratieve	aard	van	dit	onderzoek	met	zich	mee	brengt	dat	de	
vragenlijst	zelf	ontwikkeld	is	en	de	betrouwbaarheid,	ondanks	pretesten,	niet	zo	vanzelfsprekend	is	als	de	inzet	van	een	
vragenlijst	die	zijn	betrouwbaarheid	bewezen	heeft	in	het	wetenschappelijke	werkveld.	Ook	heeft	de	exploratieve	aard	
van	het	onderzoek	ertoe	geleid	dat	er	erg	veel	tijd	besteed	is	aan	een	inventarisatie	van	literatuur	die	mogelijk	bruikbaar	
was	voor	de	beantwoording	van	de	hoofdvraag	in	dit	onderzoek.	
Ten	vierde	is	al	opgemerkt	dat	er	in	dit	onderzoek	sprake	was	van	een	ondervertegenwoordiging	van	de	groep	organisa-
ties	die	momenteel	één	of	meerdere	opleidingsprocessen	heeft	uitbesteed,	organisaties	met	een	kleine	personeelsom-
vang	en	organisaties	met	decentraal	georganiseerde	opleidingsprocessen.	Deze	ondervertegenwoordiging	heeft	scheve	
verhoudingen	veroorzaakt.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	er	niet	aan	alle	eisen,	die	gesteld	worden	om	bepaalde	toetsen	uit	te	
voeren, voldaan kon worden. Een consequentie hiervan is dat er weinig significantie in de verschillen aangetoond zijn in 
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dit	onderzoek,	en	de	analyse	van	het	onderzoek	grotendeels	beschrijvend	van	aard	is.	De	verschillen	kunnen	dus	veelal	
niet	gegeneraliseerd	worden.	Desalniettemin	zijn	de	gevonden	uitkomsten	wel	geldig	voor	de	organisaties	die	hebben	
deelgenomen	aan	dit	onderzoek	en	kan	dit	onderzoek	gezien	worden	als	eerste	exploratie	van	het	veld.	In	vervolgonder-
zoek	zal	getracht	moeten	worden	om	de	groepen	die	in	dit	onderzoek	ondervertegenwoordigd	zijn,	meer	te	betrekken	
in	het	onderzoek.	Op	deze	wijze	kunnen	de	verschillen	die	in	dit	onderzoek	naar	voren	zijn	gekomen	mogelijkerwijs	ook	
significant worden aangetoond.
Wat	betreft	de	populatie	dient	ten	slotte	opgemerkt	te	worden	dat	het	grootste	gedeelte	van	de	respondenten	werkzaam	
is	in	de	functie	van	beleidsmedewerker,	personeelsfunctionaris	of	HR	manager.	Hoewel	zij	wel	inzicht	kunnen	hebben	in	
de	mogelijke	intenties	van	organisaties	betreffende	de	plannen	om	over	te	gaan	tot	uitbesteding	van	opleidingsproces-
sen,	dient	bij	het	interpreteren	van	de	onderzoeksresultaten	wel	voor	ogen	gehouden	te	worden	dat	deze	respondenten	
mogelijk	geen	directe	bevoegdheid	hebben	met	betrekking	tot	deze	besluitvorming.	Daarnaast	hebben	de	respondenten	
de	vragen	beantwoord	naar	hun	beleving,	en	wordt	hun	persoonlijke	mening	ten	aanzien	van	bijvoorbeeld	het	belang	van	
bepaalde	voordelen	of	belemmeringen	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	van	de	opleidingsfunctie,	weergegeven.	Ten	
slotte	dient	bij	de	interpretatie	van	de	resultaten	te	allen	tijde	rekening	gehouden	te	worden	met	de	invloed	van	sociale	
wenselijke	antwoorden	van	de	respondenten.	

Tot slot
Met	dit	onderzoek	 is	 inzicht	verkregen	 in	de	 factoren	die	van	 invloed	zijn	op	de	keuze	van	 in	Nederland	gevestigde	
organisaties,	om	(delen	van)	opleidingsprocessen,	al	dan	niet,	uit	te	besteden.	Met	het	verkregen	inzicht	kan	de	hoofd-
vraag van dit onderzoek beantwoord worden. Dit onderzoek wijst uit dat er significante verschillen aan te wijzen zijn 
met	betrekking	tot	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	voordelen	en	belemmeringen	van	uitbesteding.	Hoewel	de	
verschillen rondom de overige factoren (op een enkele uitzondering na) niet significant aantoonbaar zijn, bieden de 
uitkomsten	van	dit	exploratieve	onderzoek	een	eerste	inzicht	in	de	stand	van	zaken	met	betrekking	tot	het	uitbesteden	
van	opleidingsprocessen	in	Nederland.	Daarnaast	biedt	het	een	bijdrage	aan	de	tot	op	heden	schaarse	inzichten	rondom	
deze	thematiek.	Verder	onderzoek	zal	uit	moeten	wijzen	of	de	in	dit	onderzoek	gevonden	verschillen	tussen	groepen	ook	
significant aangetoond kunnen worden of dat er mogelijk andere factoren van belang zijn. In de literatuur komt naar 
voren	dat	het	uitbesteden	van	HR	processen,	onder	invloed	van	diverse	veranderingsprocessen,	steeds	gebruikelijker	
wordt.	Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	een	deel	van	de	organisaties	die	heeft	deelgenomen	aan	het	onderzoek	uitbesteding	
in	overweging	neemt.	Hoewel	er	niet	met	zekerheid	vastgesteld	kan	worden	dat	deze	organisaties	in	de	toekomst	daad-
werkelijk	uit	gaan	besteden	kan	er,	vanuit	deze	gedachte	en	geluiden	uit	de	praktijk,	wel	voorzichtig	gesproken	worden	
van	een	ontwikkeling	waarin	organisaties	steeds	meer	open	staan	voor	het	uitbesteden	van	opleidingsprocessen.	
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5.2 Aanbevelingen voor de opdrachtgever
Dit	onderzoeksrapport	zal	worden	afgesloten	met	enkele	aanbevelingen	ten	gunste	van	de	opdrachtgever	Conclusion	
Learning	Centers.	Hoewel	de	organisaties	die	hebben	deelgenomen	aan	het	onderzoek	momenteel	niet	massaal	oplei-
dingsprocessen	hebben	uitbesteed,	geeft	een	derde	van	de	respondenten	wel	te	kennen	uitbesteding	in	overweging	te	
nemen.	Hoewel	er	wel	degelijk	verschillen	zijn	aangetoond	tussen	de	grootte	van	een	organisatie,	de	sector	waarin	een	
organisatie	actief	is,	de	invloed	van	de	inrichting	van	de	opleidingsfunctie,	eerdere	ervaring	met	uitbesteding	van	be-
drijfsprocessen	en	opleidingsprocessen	en	de	categorisatie	van	opleidingsprocessen	in	kern-	en	niet	kernactiviteiten,	zijn	
de verschillen niet dusdanig groot dat de aanbeveling ontstaat dat Conclusion Learning Centers zich specifiek dient te 
richten op een specifieke potentiële doelgroep.

➔ Een	algemene	aanbeveling	is	gericht	op	de	bekendheid	van	de	diensten	die	Conclusion	Learning	Centers	aanbiedt.	
Een	derde	van	de	organisaties	geeft	aan	geen	externe	partijen	te	kennen	die	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	kunnen	
overnemen.	Naar	voren	is	gekomen	dat	van	de	groep	die	aangeeft	in	de	toekomst	geen	plannen	tot	uitbesteding	te	heb-
ben,	zelfs	ruim	de	helft	niet	op	de	hoogte	is	van	het	bestaan	van	deze	organisaties.	Vermoedelijk	wordt	deze	negatieve	
houding	grotendeels	veroorzaakt	door	bovengenoemde	onwetendheid.	Aan	de	organisatie	de	belangrijke	taak	om	de	
aangeboden	diensten	verder	onder	de	aandacht	te	brengen.	

➔ Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	organisaties	over	het	algemeen	het	meest	belang	hechten	aan	het	verhogen	van	het	in-
noverend	vermogen	bij	de	keuze	om	(delen	van)	de	opleidingsfunctie	uit	te	besteden,	op	de	voet	gevolgd	door	de	kwali-
teitsverbetering	door	de	toegang	tot	externe	expertise	die	uitbesteding	biedt	en	de	besparing	van	kosten	die	het	met	
zich	mee	brengt.	Het	verdient	dan	ook	de	aanbeveling	om	deze	voordelen,	bij	het	aantrekken	van	nieuwe	klanten	meer	
te	benadrukken.	Deze	aanbeveling	wordt	kracht	bijgezet	door	het	gegeven	dat	de	verschillen	in	het	plan	om	opleidings-
processen	uit	te	besteden	voor	een	groot	deel	verklaard	worden	door	het	gemiddelde	belang	dat	organisaties	hechten	
aan	de	genoemde	voordelen.

➔ Naar	voren	is	gekomen	dat	in	tegenstelling	tot	de	veelal	rationele	voordelen,	de	terughoudendheid	van	organisaties	
veelal	gelegen	is	op	het	‘emotionele’	vlak.	Het	gebrek	aan	inzichten	rondom	de	bewezen	meerwaarde	(succesverhalen)	
wordt	als	grootste	belemmering	gezien.	Ook	het	verlies	van	kennis,	expertise,	controle	en	de	afhankelijkheid	van	de	
aanbieder	scoren	hoog.	Er	heerst	dus	nog	veel	onzekerheid	over	de	vraag	of	uitbesteding	daadwerkelijk	loont.	Omdat	het	
gaat	om	een	nieuwe	dienst,	is	het	mijn	inziens	essentieel	om	organisaties	meer	inzicht	te	geven	in	de	precieze	kosten	en	
baten	van	de	diensten	die	Conclusion	Learning	Centers	aanbiedt,	bij	voorkeur	aan	de	hand	van	succesvolle	opdrachten	
die	al	bij	diverse	klanten	zijn	uitgevoerd.	Het	belang	van	deze	aanbeveling	wordt	versterkt	door	het	gegeven	dat	de	ver-
schillen	die	zich	voor	hebben	gedaan	rondom	de	houding	ten	aanzien	van	het	plan	van	organisaties	om	in	de	toekomst	uit	
te	gaan	besteden,	voor	een	groot	deel	verklaard	wordt	door	het	belang	dat	organisaties	hechten	aan	de	belemmeringen.	
Gezien	deze	grote	invloed,	verdient	het	de	aanbeveling	om	zeer	serieus	in	te	spelen	op	de	genoemde	motieven.
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➔ Hoewel	er	op	dit	moment	(nog)	niet	massaal	wordt	uitbesteed,	komt	uit	het	onderzoek	naar	voren	dat	bijna	een	
derde	van	de	organisaties	aangeeft	in	de	toekomst	uitbesteding	te	overwegen.	Om	deze	groep	te	overtuigen	is	het	naar	
mijn mening van belang om terug te grijpen op die voordelen en belemmeringen die specifiek door deze groep als het 
meest van belang wordt geacht. Gebleken is dat deze groep aangeeft kostenbesparing en flexibiliteit in de afname van 
diensten	als	belangrijkste	voordelen	te	zien	bij	uitbesteding.	Het	gebrek	aan	inzichten	rondom	de	bewezen	meerwaarde	
en	succesverhalen	wordt	door	deze	groep	beschouwd	als	belangrijkste	belemmering.	In	dit	kader	is	het	van	belang	om	
de kostenbesparing en flexibiliteit die het uitbesteden met zich meebrengt nog sterker naar buiten te brengen en, zoals 
al	aangegeven,	meer	naar	buiten	te	treden	met	succesvolle	voorbeelden	uit	de	praktijk.	Op	het	moment	dat	organisa-
ties	in	toenemende	mate	geconfronteerd	worden	met	deze	voorbeelden	bestaat	de	kans	dat	de	twijfelachtige	houding	
plaatsmaakt	voor	een	positieve	houding.	Bovenstaande	wordt	versterkt	door	het	bandwagon effect,	waar	in	de	literatuur	
dikwijls	op	gewezen	wordt.	Hier	kan	van	worden	gesproken	op	het	moment	dat	organisaties	overgaan	tot	het	uitbesteden	
van	processen	nadat	concurrenten	dit	ook	doen.	Een	besluit	tot	uitbesteding	is	dan	grotendeels	gebaseerd	op	imitatie-
drang	of	een	hype.	Of	organisaties	in	Nederland	hier	gevoelig	voor	zijn	zal	de	toekomst	moeten	uitwijzen.
Het	kan	voor	de	organisatie	verder	zeer	nuttig	zijn	om	in	gesprek	te	gaan	met	de	organisaties	die	aangeven	het	uitbe-
steden	van	de	opleidingsfunctie	te	overwegen.	In	deze	gesprekken	kunnen	verdere	motieven	voor	uitbesteding	achter-
haald	worden	en	kunnen	de	al	genoemde	motieven	verder	uitgediept	worden

➔ Dit	onderzoek	is	afgebakend	tot	de	eerste,	door	Greer	(1999)	onderscheidde,	fase	waarin	de	beslissing	om,	al	dan	
niet,	uit	te	besteden	centraal	staat.	Binnen	deze	fase	richt	men	zich	op	de	analyse	van	de	doelstellingen,	de	drijfveren	en	
de	mogelijke	negatieve	neveneffecten	die	gepaard	gaan	met	uitbesteding.	Gezien	het	feit	dat	er	meerdere	marktpartijen	
zijn	die	organisaties	de	mogelijkheid	bieden	om	delen	van	de	opleidingsfunctie	bij	hen	onder	te	brengen,	kan	het	voor	de	
organisatie	zeer	nuttig	zijn	om	in	vervolgonderzoek	ook	thema’s	te	analyseren	die	in	andere	fasen	centraal	staan.	Zo	kan	
er	op	termijn	een	evaluatie	van	de	samenwerking	tussen	de	klant	en	de	externe	partij	plaatsvinden.	Ook	kan	het	zeer	
nuttig	zijn	om	de	motieven	van	organisaties,	bij	de	keuze	van	een	externe	leverancier,	aan	onderzoek	te	onderwerpen.
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Administratie		(n=105)	

Opleidingsadvies	(n=105)	

Inkoop	van	opleiding	en	training	(n=105)	

ICT	(n=105)	

Bijlage 2 
uitbesteding in ontwikkeling

Ontwikkelen Niet kernactiviteit Kernactiviteit

n % n %

Intern 39 81,3 54 94,7

Uitbesteed 9 18,8 3 5,3

Totaal 48 100 57 100

Het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	(n=105)	

Administratie Niet kernactiviteit Kernactiviteit

n % n %

Intern 80 96,4 21 95,5

Uitbesteed 3 3,6 1 4,5

Totaal 83 100 22 100

Opleidingsadvies Niet kernactiviteit Kernactiviteit

n % n %

Intern 29 96,7 71 94,7

Uitbesteed 1 3,3 4 5,3

Totaal 30 100 75 100

Inkoop Niet kernactiviteit Kernactiviteit

n % n %

Intern 61 98,4 40 93,0

Uitbesteed 1 1,6 3 7,0

Totaal 62 100 43 100

ICT Niet kernactiviteit Kernactiviteit

n % n %

Intern 88 92,6 9 90,0

Uitbesteed 7 7,4 1 10,0

Totaal 95 100 10 100
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Het	ontwikkelen	van	opleiding	en	training	(n=96)

Administratie	(n=96)	

Opleidingsadvies	(n=96)

Inkoop	van	opleiding	en	training	(n=96)

ICT		(n=96)	

Ontwikkelen Niet kernactiviteit Kernactiviteit

In Aanmerking n % n %

Nee 27 67,5 38 67,9

Ja 13 32,5 18 32,1

Totaal 40 100 56 100

Administratie Niet kernactiviteit Kernactiviteit

In Aanmerking n % n %

Nee 53 68,8 16 84,2

Ja 24 31,2 3 15,8

Totaal 77 100 19 100

Opleidingsadvies Niet kernactiviteit Kernactiviteit

In Aanmerking n % n %

Nee 21 75,0 65 95.6

Ja 7 25,0 3 4,4

Totaal 28 100 68 100

Inkoop Niet kernactiviteit Kernactiviteit

In Aanmerking n % n %

Nee 41 71,9 32 82,1

Ja 16 28,1 7 17,9

Totaal 57 100 39 100

ICT Niet kernactiviteit Kernactiviteit

In Aanmerking n % n %

Nee 51 58,6 8 88,9

Ja 36 41,4 1 11,1

Totaal 87 100 9 100
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Lijst van deelnemende organisaties8

•	 Atos	Origin	

•	 Audax

•	 Ballast	Nedam	Bouw	B.V.

•	 Bel	Europe

•	 Chemisch industriële fabriek in Lelystad

•	 Connexxion

•	 ConQuaestor

•	 Cytec

•	 DSM	Food	specialties

•	 E.ON	Benelux	N.V

•	 FNV	Bouw

•	 Gemeente	Dongeradeel

•	 Gemeente	Eindhoven

•	 Gemeente	Urk

•	 Getronics	Corporate

•		 Grontmij	Business	Services

•	 Haskoning	Nederland	B.V.

•	 Infotec	Nederland	B.V.

•	 Mansveld	Groep	B.V

•	 MD	Veluwe

•	 Moesbouw

•	 Nederlandse	Financierings-Maatschappij	voor	Ontwikkelingslanden	N.V.	(FMO)

•	 Nike	EMEA	Headquarter

•	 PCM	Uitgevers

•	 ROC	Nijmegen

•	 Sanquin

•	 Slachtofferhulp	

•	 Tele2

•	 Trimbos-instituut

•	 Unigarant	NV

•	 Vanderlande	Industries

•	 Voorziening	tot	samenwerking	Politie	Nederland

•	 Wetterskip	Fryslan

•	 Zorggroep	Fivelland

8	Deze	organisaties	hebben	toestemming	gegeven	om	als	deelnemer	vermeld	te	worden.	
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Inleiding 

Dit	paper	maakt	onderdeel	uit	van	de	leerkring	Strategisch	Human	Resource	Management.	Doel	van	deze	opdracht	is	om,	
aan de hand van diverse literatuur, een reflectie te geven op de publieke dimensie van het vraagstuk dat centraal staat in 
mijn	afstudeerproject,	en	de	organisatie	waar	ik	dit	onderzoek	uitvoer.	De	onderzoeksvraag	die	in	mijn	afstudeerproject	
centraal	staat	luidt:	Welke factoren zijn van invloed op de keuze van bedrijven om (delen van) opleidingsprocessen, al 
dan niet, uit te besteden?

De	opdrachtgever	van	mijn	onderzoek,	Conclusion,	heeft	een	dertigtal	werkmaatschappijen	onder	zich	die	actief	zijn	in	
de marktsegmenten Industry, Finance, Sociale Zekerheid en Zorg, Overheid en Non-profit. De organisatie, waar ruim 
1000	medewerkers	actief	zijn,	biedt	consultancy,	werkt	in	projecten	en	levert	professionals.	Om	antwoord	te	kunnen	
geven	op	de	vraag	wat	de	publieke	dimensie	van	mijn	onderzoek	(sorganisatie)	is,	zal	er	ingegaan	worden	op	een	drietal	
thema’s	die	in	dit	paper	afzonderlijk	behandeld	zullen	worden.	Op	de	eerste	plaats	zal	er	gekeken	worden	naar	de	pu-
blieke	dimensie	van	Conclusion.	Vervolgens	zal	gekeken	worden	naar	de	mate	waarin	de	organisatie	invulling	geeft	aan	
haar	sociale	legitimiteit	en	ten	slotte	zal	de	publieke	dimensie	van	mijn	vraagstuk	centraal	staan.
	

De publieke dimensie van Conclusion.

Alvorens	er	iets	gezegd	kan	worden	over	de	publieke	dimensie	van	de	organisatie,	zal	 in	een	kort	theoretisch	kader,	
vanuit	verschillende	perspectieven,	inzicht	verschaft	worden	in	het	onderscheid	dat	er	gemaakt	wordt	tussen	de	publieke	
en private sector. Er komen in de literatuur verschillende definities naar voren van de publieke sector of het publieke 
domein.	
Noordegraaf (2004) beschrijft het publieke domein als “de verzameling van overheids-, semi-overheids- en verstate-
lijkte organisaties en instellingen die grotendeels uit publieke middelen bekostigd worden, publiekrechtelijk en/of be- 
stuursrechtelijk aansprakelijk zijn, en/of op zijn minst deels onder politieke verantwoordelijkheid opereren”	(Noorde-
graaf,	2004:	93-94).	Rainey	(2003) beschrijft enkel overheidsorganisaties als het publieke domein en laat in zijn definitie 
geen ruimte voor maatschappelijke organisaties met een publieke functie of non profit organisaties. Hij geeft drie be-	
staansredenen	van	de	door	hem	beschreven	publieke	organisaties.	De	bestaansredenen	zijn	gelegen	in	het	waarborgen	
van	sociale	rechtvaardigheid,	het	vervullen	van	functies	waartoe	de	individuele	burger	niet	in	staat	is	en	het	voorzien	in	
collectieve	goederen.	Rainey	(2003)	hanteert	drie	formele	kenmerken	om	publieke	organisaties	en	private	organisaties	
te onderscheiden, namelijk eigendom (wie heeft er zeggenschap over de organisatie), de bron van inkomsten (financier-
ing	uit	algemene	middelen	of	private	bronnen)	en	zeggenschap.	Volgens	Rainey	(1991)	is	een	organisatie	publiek	als	
deze gefinancierd wordt uit algemene middelen, onder ministeriele verantwoordelijkheid valt en publiek- of privaat recht-
elijk	aansprakelijk	is	(Rainey,	1991	in	Noordegraaf	en	Teeuw,	2003).	Het	gevolg	van	het	gebruik	van	deze	formele	ken-
merken is dat een organisatie niet per definitie publiek of privaat is en er sprake is van een grote variatie (Noordegraaf 
en Teeuw, 2003). Leisink (2007) hanteert een minder strikte definitie (2007). Hij stelt dat het van belang is om te kijken 
op	welke	wijze	 publieke	 en	private	 organisaties	 omgaan	met	maatschappelijke	 issues	 en	belangen,	 zoals	 schooluit-	
val of vergrijzing. Binnen de definitie van Leisink (2007) is er, in tegenstelling tot de definities van Rainey (2003) en 
Noordegraaf	(2004),	ook	plaats	voor	private	organisaties	binnen	de	publieke	dimensie.

Conclusion kan op basis van het feit dat de organisatie niet door publieke middelen wordt gefinancierd en zelf zeg-
genschap	heeft	over	de	organisatie,	op	basis	van	formele	kernmerken,	getypeerd	worden	als	een	private	organisatie.	
Een	eventuele	publieke	dimensie	is	mijn	inziens	gelegen	in	een	mogelijke	publieke	identiteit,	die	Noordegraaf	en	Teeuw	
(2003)	hanteren.	Noordegraaf	en	Teeuw	(2003) stellen	dat	gangbare	pogingen	om	publieke	en	private	organisaties	te	
onderscheiden	op	basis	van	formele	kenmerken	als	organisatiekenmerken	of	omgevingskenmerken,	niet	(meer)	vol-
doen. De auteurs menen dat het formele onderscheid verfijnd kan worden door invoering van het begrip publieke iden-
titeit,	waardoor	er	een	meer	genuanceerdere	opvatting	over	de	publieke	en	private	identiteit	ontstaat.	Noordegraaf	en	
Teeuw (2003) onderscheiden vier typen van organisatorische posities (zie figuur 1). De twee typen die samenvallen met 
private	organisaties	zullen	in	dit	kader	kort	toegelicht	worden.	Op	het	moment	dat	een	private	organisatie	een	private	
identiteit heeft, creëert dit volgens de auteurs een bedrijfspositie, gekenmerkt door productie, omzet en bedrijfsman-
agement.	Op	het	moment	dat	een	private	organisatie	een	publieke	identiteit	nastreeft	waarin	duurzaamheid	en	verant-
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woordmanagement	centraal	staan,	kan	er	gesproken	worden	van	een	maatschappelijke	positie.	Conclusion vermeldt	in	
haar	jaarverslag	dat	zij,	op	basis	van	wederzijds	respect	en	in	harmonie	met	de	omgeving,	samen	met	opdrachtgevers	
zoeken	naar	oplossingen	die	hoger	reiken	dan	de	huidige	standaard.	Deze	waarden	worden	echter	nergens	concreet	
vertaald	in	handelingen,	waardoor	mijn	inziens	het	publieke	gehalte	van	de	organisatie	niet	concreet	vorm	krijgt.	In	de	
volgende	paragraaf	zal	hier	op	teruggekomen	worden.	

  
  

Figuur 1 : Vier	organisatorische	posities	(Noordegraaf	en	Teeuw,	2003).

Conclusion en sociale legitimiteit

Om	 iets	 te	kunnen	zeggen	over	de	manier	waarop	Conclusion	 invulling	geeft	aan	haar	 sociale	 legitimiteit,	 zal	 eerst	
kort	 ingegaan	worden	op	het	begrip	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	(MVO),	een	middel	om	sociale	 legiti-
miteit	vorm	te	geven.	Boxall&	Purcell	(2003)	beschrijven	de	maatschappelijke	legitimiteit	van	organisaties	als,	naast	
arbeidsproductiviteit en organisatieflexibiliteit, één van de drie kritische doelen van Human Resource Management. 
Boxall&Purcell (2003) veronderstellen dat productiviteit en flexibiliteit nodig zijn om als bedrijf voort te blijven bestaan 
en	winst	te	maken,	maar	dat	het	ook	van	belang	is	om	als	organisatie	in	te	zien	dat	het	in	de	maatschappij	staat	en	iets	
moet	doen	met	haar	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	en	morele	verplichting	ten	aanzien	van	deze	maatschap-
pij	om	levensvatbaar	te	blijven	(Boxall	et	all,	2003).	Een	organisatie	kan	invulling	geven	aan	haar	de	maatschappelijke	
legitimiteit door haar verantwoordelijkheid te nemen op het financiële, ecologische- en sociale vlak (Profit, Planet en 
People)	(	Leisink,	2005).

Conclusion	vermeldt	over	MVO	in	haar	jaarverslag	het	volgende:	We geloven in maatschappelijk verantwoord onderne-
men, maar dan als een vanzelfsprekendheid. Het moet als vanzelfsprekend in je genen zitten, het is geen bijzonderheid 
waar je je op laat voorstaan. Ten	aanzien	van	mijn	onderzoeksvraag	vermeldt	Conclusion	op	haar	website	aandacht	te	
schenken	aan	persoonlijke	ontwikkeling	en	opleiding-op-maat.	Daarnaast	biedt	zij	verschillende	programma’s	aan	op	
het	gebied	van	onder	andere	management	development.		Opleiding	en	ontwikkeling	zijn	hiermee	doelen	voor	de	organi-
satie	zelf,	die	ingezet	worden	om	persoonlijke	ontwikkeling	aan	te	moedigen	en	zo	goed	mogelijk	gebruik	te	maken	van	
vaardigheden,	vermogens	en	kennis	van	haar	medewerkers	(Kaptein	&	Wempe	in	Leisink,	2007).	Er	wordt	niets	expliciet	
vermeldt	over	de	inzet	van	opleiding	voor	het	bevorderen	van	de	kenniseconomie,	wat	mijn	inziens	opgevat	kan	worden	
een	hoger	(maatschappelijke)	doel	dat	hiermee	gediend	kan	worden.	De	waarden	van	de	organisatie	worden	als	volgt	
verwoord:	Genieten!	Conclusion gelooft in samen biologisch koken, eten en drinken. We geloven dat wandelingen door 
de bossen verhelderend kunnen zijn. Een plek waar je je gedachten kunt verzetten, op andere ideeën kunt komen. We 
geloven in elkaar ontmoeten, elkaar in de ogen kunnen kijken, dat er gelachen moet worden. We menen dat vertrouwen 
alleen ontstaat als je een tijdje met elkaar samenwerkt.  We geloven in de specialiteit van ieder bedrijf, de kwaliteit van 
ieder individu. We geloven in topmensen die kunnen samenwerken. Die willen delen. Deze	punten	houden	verband	met	
MVO	maar	er	kan	mijn	inziens,	terugbordurend	op	het	kwadrant	van	Noordegraaf	en	Teeuw	(2003)	niet	gesproken	wor-
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	 	 	 	 			Publieke organisatie
Bestuurlijke	positie     Bedrijfsmatige	positie
*Bestuurlijke	afweging	 	 	 	 *	prestaties
*Bestuurlijk	management	 	 	 	 *prestatiemanagement

Publieke          Private 
Identiteit         Identiteit   
        
      Maatschappelijke	positie   	 Bedrijfspositie

*	Duurzaamheid	 	 	 	 	 *productie,	omzet	 	 	 	 						
*	Verantwoord	management	 	 	 												*	bedrijfmanagement 

	 	 	
        Private organisatie
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den	over	een	publieke	identiteit	of	maatschappelijk	positie	van	de	organisatie.	Mijn	inziens	is	MVO	niet	diep	verankerd	
in	de	activiteiten	die	de	organisatie	onderneemt,	en	wordt	het	niet	beschreven	als	doel	van	hogere	orde. De	organisatie	
eigent	zich	niet	concreet	en	 letterlijk	verantwoordelijkheid	 toe	 rondom	maatschappelijke	 issues.	Zij	noemen	het	wel	
maar	beschrijven	dit	niet	in	concrete	(meetbare)	acties	en	gaat	zover	bekend	in	dit	verband	niet	concreet	een	dialoog	
aan	met	stakeholders	van	de	organisatie.	Mijn	inziens	blijft	het	dus	bij	een	intentie	en	kan	er	niet	gesproken	worden	van	
een	publieke	identiteit.	

De publieke dimensie van het vraagstuk 

Om	de	publieke	dimensie	van	mijn	vraagstuk	te	bepalen,	zullen	twee	dominante	thema’s	die	centraal	staan	in	het	vraag-
stuk,	besproken	worden.
Het	 eerste	 thema	 dat	 in	 het	 onderzoek	 centraal	 staat	 zijn	 opleidingsprocessen.	 Op	 verschillende	 niveaus	 speelt	 dit	
maatschappelijke	thema	anno	2007	een	belangrijke	rol.	In	Lissabon	is	 in	2000	tijdens	de	Europese	Raad	een	aantal	
doelstellingen	vastgesteld	die	allen	gericht	zijn	op	het	tot	stand	komen	van	een	concurrerende	en	sociaal	hechte	ken-
nissamenleving.	Europa	heeft	als	doel	om	de	meest	competitieve	economische	speler	in	de	wereld	te	worden,	waarbij	
diverse	instrumenten	ingezet	dienen	te	worden,	inclusief	human	resources,	om	dit		te	ondersteunen	(Nijhof,	2005).

The conclusion of the Lissabon European Council confirms that the move towards lifelong learning must accompany a 
successful transition to a knowledge-based economy and society. Therefore, Europe’s education and training systems 
are at the heart of the coming changes. They too must adapt (A	memorandum	on	lifelong	learning	(2000)	in	Nijhof,	
2005).

In	het	kader	van	het	onderzoek	is	het	van	belang	om	te	vermelden	dat	er	in	Lissabon	afgesproken	is	in	2010	12,5	pro-
cent	van	de	25	tot	64	jarige	deel	moet	nemen	aan	onderwijs-	en	trainingsactiviteiten.	De	Nederlandse	doelstelling	is	
gesteld	op	twintig	procent.	Andere	doelen	zijn	gelegen	in	meer	afgestudeerden	in	Beta-	technische	vakken,	meer	hoger	
opgeleiden	en	minder	vroegtijdige	schoolverlaters.	Naar	aanleiding	van	de	opgestelde	doelen	heeft	de	overheid	besloten	
om	nauw	samen	te	gaan	werken	met	relevante	partijen.	Zij	ziet	dit	als	wenselijk	maar	ook	in	sociaal	en	economisch	
opzicht	noodzakelijk	en	ziet	een	voorwaardenscheppende	rol	voor	zich	weggelegd	die	erop	gericht	is	om	de	kenniseco-
nomie	te	ondersteunen.	Het	uitgangspunt	van	de	overheid	is	dat	de	verantwoordelijkheid	voor	scholing	bij	de	werkne-
mers	en	werkgevers	ligt,	waarbij	zij	samen	moeten	investeren	in	opleiding.	Deze	situatie	sluit	aan	op	de	overgang	van	
government naar governance. Noordegraaf (2004) beschrijft het begrip governance als “maatschappelijke besturing, 
teneinde	maatschappelijke	vraagstukken	aan	te	pakken,	waarbij	zowel	publieke	als	private	partijen	bij	betrokken	zijn”	
(Noordegraaf,	2003:369).	Noordegraaf	(2004)	stelt	dat	de	overheid	samen	moet	werken	om	vraagstukken	als	deze	aan	
te	pakken.	
Naast	ontwikkelingen	op	macro	niveau	zijn	ook	op	meso	niveau	diverse	ontwikkelingen	van	belang.	De	aantrekkende	
economie,	de	groei	van	bedrijven	en	de	arbeidskrapte	beïnvloeden	de	manier	waarop	bedrijven	met	opleiding	en	training	
van	medewerkers	bezig	willen	zijn.	Organisaties	kunnen	verschillende	redenen	hebben	om	hun	medewerkers	te	scho-
len.	Naast	het	opleiden	en	ontwikkelen	van	nieuwe	medewerkers	is	het	voor	organisaties	van	groot	belang	om	ook	te	
investeren	in	de	opleiding	en	ontwikkeling	van	haar	bestaande	personeel	dat	gedurende	hun	loopbaan	te	maken	krijgt	
met	veranderende	taken	of	functieveranderingen.	Daarnaast	kan	training	van	medewerkers	en	managers	een	bijdrage	
leveren	aan	betere	prestaties	en	kan	het	ingezet	worden	om	aan	te	sluiten	bij	veranderende	interesses,	en	vaardigheden	
van medewerkers. Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de toekomst en omgeving kunnen bedrijven 
besluiten om (een aantal) haar medewerkers toe te rusten met flexibele en/of transferable vaardigheden (Beardwell et 
al.,	2004).	Ook	wordt	aangedragen	dat	het	investeren	in	kennis	noodzakelijk	is	omdat	de	wereld	constant	in	beweging	
is,	waarbinnen	technische	ontwikkelingen	elkaar	opvolgen	en	werkzaamheden	veranderen	en	bedrijven	niet	stil	kunnen	
blijven	staan.	Daarnaast	kan	scholing	ervoor	zorgen	dat	bedrijven	de	(internationale)n	concurrentie	voorblijven	en	het	
bijdraagt	aan	de	motivatie	van	medewerkers	(waardoor	productiviteit	stijgt	en	ziekteverzuim	daalt)	en	dat	werknemers	
langer	en	beter	inzetbaar	zijn	als	ze	steeds	bij	blijven	leren,	aldus	het	Ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid.	
Niet	onbelangrijk	om	te	vermelden	is	ten	slotte	dat	de	opleidingsmogelijkheden	binnen	een	organisatie	vaak	genoemd	
worden	als	één	van	de	redenen	van	werknemers	om	bij	een	organisatie	in	dienst	te	treden	(Nijhoff	et	al,	2003).



Het	tweede	thema	dat	centraal	staat	is	uitbesteding.	Organisaties	staan,	bij	het	ontwikkelen	van	hun	HR-	beleid,	voor	
de	keuze	of	ze	deze	activiteiten	intern	ontwikkelen,	beheren	en	uitvoeren,	het	zogenoemde	insourcing	van	praktijken,	of	
een	beroep	doen	op	een	externe	organisatie	voor	het	leveren	van	HR	praktijken;	outsourcing.	Organisaties	overwegen	
steeds	vaker	om,	met	als	doel	hun	service	en	productkwaliteit	te	verbeteren,	kosten	te	verlagen	of	hun	focus	op	core	
competenties	te	vergroten,	opleidingsactiviteiten	uit	te	besteden.	Uit	de	praktijk	blijkt	dat	zowel	private	als	publieke	
organisaties	overgaan	tot	het	centraliseren	van	hun	opleidingsactiviteiten	of	het	uitbesteden	hiervan.	Publieke	organisa-
ties	worden	net	als	bedrijven,	gedwongen	om	naar	buiten	te	kijken.	Op	de	eerste	plaats	moeten	publieke	organisaties	
efficiënt, effectief en prestatiegericht opereren; ze moeten resultaten en value for money boeken. Daarnaast moeten zij 
kwaliteitsbewust	opereren;	ze	moeten	kwalitatief	hoogstaande	producten	aanbieden,	zodat	afnemers	tevreden	zijn	en	
de	marktpositie	verstekt	wordt.	Ten	slotte	dienen	publieke	organisaties	innovatief	te	opereren;	ze	moeten	de	omgeving	
en	de	toekomst	in	de	gaten	houden	zodat	kansen	worden	gepakt,	bedreigingen	worden	afgewend	en	producten	worden	
afgeleverd	die	bij	de	tijd	zijn	(Noordegraaf,	2004).	Net	als	private	organisaties	zijn	ook	publieke	organisaties	zich	aan	
het	bezinnen	op	de	vormgeving	van	haar	HR	afdeling	en	de	mogelijkheden	om	effectiever	te	opereren.	Deze	tendens	
valt	samen	met	New	Public	Management	(NPM),	een	Laat- twintigste-eeuwse manifestatie van publiek management, 
waarin management in het publieke domein als bedrijfsmatig runnen van organisaties wordt voorgesteld	(Noordegraaf,	
2004).	NPM	moet	volgens	Noordegaaf	(2004)	niet	als	een	afgebakende	benadering	van	publiek	management	gezien	
worden,	maar	als	een	verzameling	van	inzichten,	modellen	en	praktijken	die	tot	doel	heeft	publieke	organisaties	resul-
taatgerichter, gecoördineerder en efficiënter te laten werken. Net als private organisaties hebben publieke organisaties 
te	maken	met	maatschappelijke	vraagstukken	zoals	krapte	op	de	arbeidsmarkt,	waardoor	ook	zij	middelen	 inzetten	
om	werknemers	 aan	 te	 trekken	 en	 te	 behouden,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 professionaliseren	 van	 de	 opleidingsfunctie.	
Noordegraaf	en	Teeuw	(2003)	stellen	dat	er	twee opvattingen	bestaan	rondom	de	inzet	van	bedrijfsmatige	werkwijzen	
binnen	de	publieke	sector.	Enerzijds	bestaat	de	opvatting	dat	de	inzet	van	deze	werkwijzen	een	laatste redmiddel	zijn	
voor	de	publieke	sector	(Noordegraaf	en	Teeuw,	2003,	pg.	1).	Anderzijds	bestaat	de	opvatting	dat	er	weinig heil is	in	het	
toepassen	hiervan,	omdat	publieke	organisaties	anders	zijn		en	anders	horen	te	zijn.	Rainey	(2003)	is	van	mening	dat	
er	diverse	overheidsorganisaties	zijn	die	gelijkenis	vertonen	met	bedrijven	en	stelt	dat	experts	op	het	gebied	van	non	
– profit een trend zien richting commercialisering van non profit organisaties en maakt zich zorgen om de effecten die 
NPM	met	zich	meebrengt.	

Conclusie

Terugkomend	op	de	thema’s	die	in	dit	paper	behandeld	zijn,	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	de	publieke	dimensie	van	
private	organisaties	gezocht	kan	worden	 in	de	mate	waarin	zij	concreet	haar	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	
neemt.	Mijn	inziens	is	de	intentie	bij	Conclusion	aanwezig	maar	wordt	dit	niet	concreet	vertaald	naar	meetbare	activi-
teiten,	althans	niet	zo	vermeldt.	Daar	de	organisatie	vermeldt	dat	zij	geloven	in	Maatschappelijk	Verantwoord	Onderne-
men,	maar	dit	zien	als	vanzelfsprekend die in je genen zit en het geen bijzonderheid is waar je je op laat voorstaan,	zou	
het	kunnen	dat	de	organisatie	dit	wel	degelijk	als	hoger	doel	stelt,	maar	daar	niet	als	zodanig	mee	naar	buiten	treedt.	
Wat	betreft	de	publieke	dimensie	van	het	vraagstuk	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	opleiding	gezien	kan	worden	als	
een	maatschappelijk	thema	waarbij	de	overheid	nauw	samenwerkt	met	diverse	(zowel	publieke	als	private)	partijen	om	
de	kenniseconomie	te	ondersteunen.

Bijlage 4 
uitbesteding in ontwikkeling 79



Literatuur

Beardwell,	I.,	Holden,	L.,	Claydon,	T.	(2004).	Human Resource Management. A contemporary approach.	Harlow : Pear-Harlow	:	Pear-
son	Education	Limited.

Boxall,	P.	en	J.	Purcell	(2003).	Strategy and Human Resource Management.	Hampshire/New	York:	Palgrave-Macmillan.

European	Union.	(EU).	(2000).	A memorandum on lifelong learning.	Brussels,	30.10.2000	(SEC,	2000,	p.1832)	in	Nijhof,	
W.J.	(2005),	Lifelong	learning	as	a	Euopean	skill	formation	policy.

Leisink,	P.	(2005).	Organisaties en het maatschappelijk belang van personeelsbeleid.	Oratie.	Universiteit	Utrecht.

Leisink,	P.	(2007).	Collegereeks leerkring Strategisch Human Resource Management. Universiteit	Utrecht.	

Nijhoff,	D.J.,	Commissaris,	E.,	Dekker,	B.,	Been,	B.,	Nieman,	L.	(2002).	Wat beweegt de professional. Motieven bij loop-
baankeuzen.	Schoonhoven:	Academic	Service.

Nijhof,	W.J.	(2005),	Lifelong learning as a Euopean skill formation policy,	in:	Toracco,	R.J.	(ed),	Human	Resource	De-
velopment	Review,	volume	4	nr	4,	pp.	401-417.

Noordegraaf,	M.	(2004).	Management in het publieke domein.	Bussum:	Coutinho.

Noordegraaf,	M.	en	M.M.	Teeuw	(2003).	Publieke identiteit. Eigentijds organiseren in de publieke sector.	Bestuurskunde,Bestuurskunde,	
12,1,	1-13.

Rainey,	H.G.	(2003).	Understanding and managing public organizations.	San	Francisco:	Jossey-	Bass.

Bijlage 4 
uitbesteding in ontwikkeling 80


