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Voorwoord 

 
Met veel genoegen presenteer ik mijn afstudeerscriptie. Deze is uitgevoerd in opdracht van de 
Eureko Academy, intern opleidingsonderdeel van Achmea. Met dit rapport sluit ik mijn master 
Strategisch Human Resource Management af en gaan voor mij de praktijkdeuren open. 
 
Voor ik begin met het bedanken van mensen die mij hebben geholpen, wil ik eerst even stilstaan bij 
het afgelopen half jaar. Deze periode is een uitdagende, afwisselende maar bovenal leerzame tijd 
geweest. Als studentonderzoeker krijg je namelijk enerzijds te maken met de opdrachtgever die 
graag een bepaald (hanteerbaar) product wil zien en aan de andere kant de universitaire begeleider 
die graag wil dat je je wetenschappelijke kwaliteiten als onderzoeker aantoont. Rousseau (2006) 
benoemt een kloof tussen wetenschap en praktijk en dat deze gebieden soms moeite hebben om op 
elkaar aan te sluiten. Tijdens mijn onderzoek heb ik meerdere malen terug moeten denken aan deze 
auteur, die op zo’n intelligente wijze dit spanningsveld heeft beschreven. Haar verhaal landde pas 
echt toen ik het zelf meemaakte. En dit is dan ook een belangrijke ervaring die ik heb opgedaan: 
ervaar door te leren en leer door te ervaren. 
 
En dan wil ik nu mijn dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit rapport. Ten eerste gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders, die meer tijd in mij hebben 
geïnvesteerd dan ik ooit had verwacht. Ik heb veel gehad aan mijn praktijk begeleider, Ineke van der 
Ploeg, die mij op sleeptouw nam in de praktijk en die graag haar kennis met mij deelde. Bedankt voor 
de tijd die je voor mij hebt genomen, ook op persoonlijk vlak. Bedankt Peter Leisink, mijn 
universitaire begeleider. De tijd, de feedback en de steun die je gaf waren meer dan welkom. Ik had 
geen betere begeleiders kunnen bedenken. 
 
Naast mijn begeleiders gaat mijn dank uit naar Elyse Walter. Het aantal HRM tijdschriften dat je mij 
liet doorpluizen, bezorgen mij nog steeds zweet op het voorhoofd als ik er aan terugdenk, maar ze 
hebben ontzettend geholpen! Ook gaat mijn dank uit naar José van Zeist en de andere 
programmacoördinatoren die altijd gezellig met mij ging lunchen en maakten dat ik mij thuis voelde 
op de afdeling. Bedankt Andrea Wotte voor het betrekken van mij in je team. Tot slot gaat mijn dank 
uit naar mijn ouders die graag sparden over de nieuwste ontwikkelingen van het onderzoek. In het 
bijzonder naar mijn moeder die meer dan eens in de late uurtjes een conceptversie voor haar neus 
geschoven kreeg.  
 
Deze mooie studietijd wil ik graag afsluiten met een uitspraak van mijn broer Michiel: Jetse, stap eens 
van je roze wolk die theorie heet en ga de praktijk eens in! Bij deze… 
 
 
Utrecht, juli 2011 
Jetse van Hee 
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Samenvatting 
 
Wereldwijd besteden organisaties miljarden aan het trainen en ontwikkelen van hun medewerkers. 
Maar wat levert dit nu eigenlijk op? Veel organisaties zijn benieuwd naar de toegevoegde waarde 
van training & ontwikkeling. Vaak willen ze weten wat hen dit oplevert in financieel economische zin. 
Maar is dit niet wat kort door de bocht? Bestaat er ook een toegevoegde waarde die niet is uit te 
drukken in geld? Twee jaar geleden heeft de Eureko Academy (EA), een intern opleidingsonderdeel 
van Achmea, haar opleidingsaanbod vernieuwd. Het streven was de EA succesvol bij te laten dragen 
aan de ontwikkeling en ambities van de organisatie en haar medewerkers. Om dit te bereiken 
hebben zij een nieuw management development model ontwikkeld. In dit model is aandacht voor 
het ontwikkelen van specialisten, management en project-/programmamanagement. De EA wil nu 
graag te weten komen wat de toegevoegde waarde is van haar leergangen in niet-financieel 
economische zin. 
 
Naast het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de EA leergangen, wil de EA meer te 
weten komen over haar kernwaarde Business driven. De EA denkt deze kernwaarde namelijk (beter) 
te bereiken via haar leergangen. Zij heeft Business driven als volgt geformuleerd: ‘Wij kennen de 
organisatie, weten de context waarin wij moeten opereren. Wij leveren diensten op een manier die 
leveranciers van buiten niet kunnen verwezenlijken.’ De EA weet echter niet welke betekenis haar 
klanten geven aan deze kernwaarde. Om deze reden wil zij in kaart brengen welke betekenis haar 
klanten geven aan de kernwaarde Business driven en hoe de kernwaarde (beter) bereikt kan worden 
door middel van de leergangen.  
Dit onderzoek probeert antwoord te geven op bovenstaande vragen vanuit de EA. De volgende 
hoofdvraag is hiervoor leidend: Wat zien klanten van de EA als de toegevoegde waarde van EA 
leergangen en op welke manier kan volgens hen de kernwaarde Business driven (beter) worden 
gerealiseerd? 
 
Om antwoord te geven op de hoofdvraag is eerst in kaart gebracht wat er in de literatuur bekend is 
over de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling. Er bestaan verschillende modellen die 
weergeven op welke manier de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling in kaart kan 
worden gebracht. Kirkpatrick (1994) heeft de basis gelegd voor de meeste van deze modellen. Uit de 
modellen komt naar voren dat het al dan niet plaatsvinden van transfer een indicatie geeft van de 
toegevoegde waarde. Transfer houdt in dat deelnemers kennis en vaardigheden, die zij opdoen in 
trainingen, weten toe te passen in de praktijk. 
De toegevoegde waarde voor de organisatie wordt in de literatuur niet eenduidig 
geoperationaliseerd. Sommige evaluatiemodellen richten zich o.a. op de invloed van trainingen op 
winst, op productie, op kwaliteit en return on investment. Er bestaat echter geen sterk 
wetenschappelijk bewijs voor de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling op deze punten. 
In de literatuur komt tevens naar voren dat er een verband lijkt te bestaan tussen de individuele 
toegevoegde waarde en de organisatie toegevoegde waarde. Dit komt naar voren in termen van 
individuele performance en organisatieperformance (Boxall & Purcell, 2008). De causaliteitsketen die 
wordt verondersteld, is dat training & ontwikkeling leidt tot bepaalde kennis en vaardigheden van 
medewerkers (Boselie, 2010). Dit heeft positieve invloed op de individuele performance van 
medewerkers. De individuele performance heeft vervolgens een positief effect op de 
organisatieperformance.  
Een ander belangrijk punt dat naar voren komt in het theoretisch kader is dat bij het in kaart brengen 
van de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling, rekening dient te worden gehouden met de 
verschillende stakeholders. In andere woorden: de toegevoegde waarde dient niet benaderd te 
worden vanuit een eenzijdige visie, maar er moet ook gekeken worden naar de verschillende 
belangen die meespelen (Nickols, 2005). 
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Om de toegevoegde waarde van de EA leergangen en de kernwaarde Business driven in kaart te 
brengen, zijn er drie leergangen van de EA onderzocht. Deze leergangen zijn representatief voor de 
drie verschillende richtingen waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen: specialisten, 
management of project-/programmamanagement. De leergangen zijn onderzocht door het houden 
van interviews met klanten van de EA. De klanten bestaan uit deelnemers van de EA leergangen 
(hoogopgeleide medewerkers met minstens een senior functie), leidinggevenden van de deelnemers, 
ambassadeurs van de leergangen (HR Adviseurs, HR Managers, MD Consultants, MD Comité en HR 
teammanagers) en hoger management.  
 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de leergangen een toegevoegde waarde leveren op zowel 
individueel niveau als op organisatieniveau. Opvallend is dat de toegevoegde waarde per leergang 
sterk verschilt. Oorzaak hiervoor lijkt te liggen in de wijze waarop de leergangen zijn opgezet. Hoewel 
door participanten wordt aangegeven dat de leergangen op verschillende gebieden een toegevoegde 
waarde leveren, kunnen zij in een aantal gevallen geen praktijkvoorbeelden geven van hoe zij het 
geleerde in de praktijk toepassen en wat hun bijdrage in de praktijk oplevert. Er lijkt zich dan ook een 
transferprobleem voor te doen. Dit geldt met name voor de toegevoegde waarde op 
organisatieniveau. 
Verder is naar voren gekomen dat de kernwaarde Business driven niet bekend is bij klanten van de 
EA, noch kunnen klanten zich vinden in de definitie die de EA heeft toegekend aan de kernwaarde. 
Volgens de klanten dient de EA meer aansluiting te vinden op de business en meer balans te creëren 
tussen interne en externe leveranciers/trainers. Hier komen een aantal spanningsvelden naar voren. 
Oorzaak van deze spanningsvelden lijkt te liggen bij de profilering van de EA. Deze is volgens 
meerdere klanten niet duidelijk, waardoor het voor klanten niet helder is waarom bepaalde keuzes 
worden gemaakt door de EA. Om de Business driven (beter) te bereiken is volgens hen dan ook een 
duidelijkere profilering van de EA van belang. Tot slot levert Business driven volgens klanten meer 
bekendheid met Achmea thema’s op. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Leren is niet meer weg te denken uit organisaties. De aanname dat het trainen en ontwikkelen van 
personeel leidt tot betere organisatieperformance zorgt ervoor dat het beleid van organisaties op dit 
gebied steeds meer onderzocht wordt. Vaak is men geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van 
trainen en ontwikkelen. Deze toegevoegde waarde wordt daarbij meer dan eens uitgedrukt in harde 
financieel economische termen als winst, omzet en return on investment. Dit is niet verwonderlijk 
aangezien organisaties graag de kosten en baten van hun beleid in kaart brengen. Maar is deze 
denkwijze niet wat kort door de bocht? Kan de toegevoegde waarde van trainen en ontwikkelen ook 
op een andere manier in kaart worden gebracht dan in financieel economische termen? 
 
Maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
Organisaties in Nederland houden zich steeds meer bezig met het trainen en ontwikkelen van 
medewerkers. Dit vloeit in eerste instantie voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Om zich te 
kunnen onderscheiden als economie, investeert Nederland steeds meer in kennis (Commissie 
Arbeidsparticipatie, 2008). Hier ligt volgens Nederland de mogelijkheid om te kunnen participeren in 
een verschuivende wereldeconomie. De kennis en vaardigheden van medewerkers zijn belangrijker 
geworden voor de performance, competitiviteit en innovatie van organisaties (Tharenou, Saks & 
Moore, 2007). 
 
Naast deze ontwikkeling zijn organisaties de laatste jaren sterk beïnvloed door de economische crisis. 
Met name in de financiële branche zijn veranderingen gaande. Door onder andere de 
woekerpolisaffaire is de wetgeving voor financiële dienstverleners aangescherpt. Hierdoor moeten 
banken en verzekeraars zich verantwoorden en zijn producten niet langer vanzelfsprekend. Door de 
crisis is ook het vertrouwen van de consument sterk gedaald (Jaarverslag Achmea, 2009). 
Consumenten zijn kritischer en wantrouwend geworden. Dit heeft sterke gevolgen voor het imago 
van de dienstverleners. 
 
Behalve met bovenstaande invloeden hebben organisaties in Nederland ook te maken met een 
veranderende arbeidsmarkt. Deze verandering heeft verschillende oorzaken. Ten eerste heeft 
Nederland te maken met vergrijzing en ontgroening (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008). Hierdoor 
stromen steeds meer mensen uit de arbeidsmarkt, maar stromen er tegelijk steeds minder mensen 
in. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.  
De tweede reden voor de veranderende arbeidsmarkt is de veranderende behoefte van de 
beroepsbevolking. Medewerkers zijn steeds minder op zoek naar een werkgever waar ze de rest van 
hun leven willen werken. In plaats daarvan doorlopen zij hun carrière bij meerdere werkgevers en 
wisselen zij vaker van baan dan 10 jaar geleden (Boselie, 2010). Deze behoefte aan flexibiliteit en 
ontwikkeling wordt ook wel employability genoemd (Beardwell & Claydon, 2010; Boselie, 2010). 
Medewerkers zijn steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen en aantrekkelijk 
te worden op de arbeidsmarkt.  
 
Gevolg van ontwikkelingen voor training en ontwikkeling binnen organisaties 
De ambitie om een kenniseconomie te zijn, heeft sterke gevolgen voor Nederlandse organisaties. 
Kennis wordt steeds meer een centraal onderwerp. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd in 
medewerkers op het gebied van training en ontwikkeling om in te spelen op deze toenemende vraag 
naar kennis (Boselie, 2010).  
 
De economische crisis heeft sterke invloed gehad op het imago van financiële dienstverleners. Het 
vertrouwen van consumenten is sterk afgenomen. Om dit vertrouwen terug te winnen proberen 
organisaties als Achmea onder andere hun training & ontwikkelbeleid af te stemmen op hun 
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doelstelling om het vertrouwen van de klant terug te winnen (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 
2009). 
 
De verwachte krapte op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor het beleid dat organisaties 
hanteren m.b.t. hun personeel. Werkgevers doen meer hun best om aantrekkelijk te zijn voor 
werknemers. Dit doen zij door in te spelen op de behoeften van de werknemers. Een belangrijke 
behoefte die hiervoor al is beschreven is de behoefte naar training & ontwikkeling (Boselie, 2010). 
Organisaties investeren dan ook steeds meer in hun strategisch personeelsbeleid op dit gebied.  

1.2 Vragen vanuit de Eureko Academy 
Dat opleidingsmogelijkheden, trainingen en ontwikkeltrajecten steeds belangrijker worden voor 
organisaties, geldt ook voor Achmea. Achmea investeert in training en ontwikkelmogelijkheden van 
hoogopgeleide medewerkers, onder andere door haar interne Eureko Academy (EA).  
 
Twee jaar geleden is het opleidingsaanbod van de EA vernieuwd. Het streven was de EA succesvol bij 
te laten dragen aan de ontwikkeling en ambities van de organisatie en haar medewerkers.  
De afdeling management development (MD) heeft een nieuw MD-model ingevoerd om 
carrièremogelijkheden te verbreden. In dit model is aandacht voor het ontwikkelen van 
management, project-/programmamanagement en specialisten. De EA heeft haar curriculum hierop 
aangepast. Uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving was het proefschrift van Manon Ruijters 
(2006).  
 
De EA heeft middels een klantonderzoek in 2010 in kaart gebracht of het invoeren van het 
vernieuwde ‘leerlandschap’ een toegevoegde waarde heeft geleverd aan de organisatie. Uit het 
onderzoek is naar voren gekomen dat de leergangen binnen het leerlandschap een toegevoegde 
waarde leveren aan zowel de behoeften van de individuele medewerker als aan de 
organisatiedoelen. Na deze positieve conclusies wil de EA een stap verder gaan.  
 
De EA wil haar toegevoegde waarde op het gebied van Business Driven in kaart brengen. Business 
driven is één van de kernwaarden van de EA. De EA verstaat onder deze kernwaarde: ‘Wij kennen de 
organisatie, weten de context waarin wij moeten opereren. Wij leveren diensten op een manier die 
leveranciers van buiten niet kunnen verwezenlijken.’ 
 
De EA denkt op het gebied van Business driven een toegevoegde waarde te leveren aan de 
organisatie op twee kernpunten: 

1. Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces. 
De versnelling van het werk- en besluitvormingsproces heeft betrekking op de kwaliteit van 
overleg en communicatie tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en 
leidinggevenden. Het doel van dit kernpunt is om vertraging die oploopt bij ineffectief overleg en 
communicatie te voorkomen. Besluitvormingsvaardigheden zijn hierbij belangrijk.  
 
2. Verhoging van de kwaliteit van het eindproduct. 
Achmea heeft als hoger doel de meest vertrouwde verzekeraar te worden. Dit kernpunt sluit 
daarbij aan. De producten die externe klanten van Achmea ontvangen, moeten transparant zijn 
en hen een zogenaamd ‘ontzorgt’ gevoel geven.  

 
Het is echter onduidelijk of de klanten van de EA leergangen dezelfde betekenis geven aan de 
kernwaarde Business driven. Met klanten worden de deelnemers van de leergangen en andere 
´sleutelfiguren´ bedoeld. Onder ‘sleutelfiguren’ worden verstaan: leidinggevenden, ambassadeurs 
(HR Adviseurs, HR Managers, MD Consultants, MD Comité en HR teammanagers) en hoger 
management.  
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De EA wil graag te weten komen wat haar klanten zien als de toegevoegde waarde van haar 
leergangen. Hierop aansluitend wil zij weten welke betekenis haar klanten geven aan de kernwaarde 
Business driven. Volgens de EA levert Business driven een toegevoegde waarde op de twee eerder 
genoemde kernpunten: versnelling van het werk- en besluitvormingsproces en verhoging van de 
kwaliteit van het eindproduct. Deze twee kernpunten leveren een niet-financieel economisch 
toegevoegde waarde. De EA is benieuwd of er ook op andere gebieden een toegevoegde waarde 
bestaat die niet in geld is uit te drukken, zowel op het gebied van de EA leergangen als op het gebied 
van Business driven in het totale werkproces van de EA. Tot slot wil de EA ook weten op welke 
manier Business driven volgens haar klanten (beter) bereikt kan worden door middel van de 
leergangen. 

1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Doelstelling 

Dit onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de vraag vanuit de EA, namelijk inzicht 
geven in de toegevoegde waarde van de EA leergangen en de kernwaarde Business driven. Deze 
bijdrage wordt gedaan in de vorm van een wetenschappelijk onderzoek. Deze combinatie van 
praktijk en wetenschap wordt ook wel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek genoemd. De 
theorie m.b.t. de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling richt zich met name op het 
individu. Dit onderzoek richt zich meer op de toegevoegde waarde voor de organisatie. Deze 
toegevoegde waarde wordt zowel direct als indirect (via het individu) gemeten. Over dit laatste punt 
is echter minder bekend. Om deze reden wordt explorerend onderzoek gedaan (Boeije et al., 2009). 
 
Wetenschappelijke relevantie 
Tot op heden is er vooral veel onderzoek gedaan naar het effect van training en ontwikkeling op de 
performance van het individu (Tharenou, Saks & Moore, 2007). Er is minder onderzoek gedaan naar 
het effect ervan op organisatieperformance. Er lijkt dan ook een kloof te bestaan tussen onderzoek 
op individueel niveau en organisatieniveau (Tharenou et al., 2007; Chen & Klimoski, 2007).  
Dit onderzoek probeert inzicht te geven in deze kloof. Door de toegevoegde waarde van de EA 
leergangen direct te meten op organisatieniveau en indirect via het individu, probeert de 
onderzoeker de toegevoegde waarde van training en ontwikkeling in kaart te brengen op meerdere 
niveaus. Dit geldt ook voor de toegevoegde waarde van de EA als geheel. Deze wordt gemeten door 
de kernwaarde Business driven te meten. Deze toegevoegde waarde wordt net als de EA leergangen 
direct op organisatieniveau en indirect op individueel niveau gemeten. 
 
Praktische en maatschappelijke relevantie 
Dit onderzoek is naast wetenschappelijk relevant ook praktisch relevant. De EA heeft namelijk 
onvoldoende inzicht in hoe haar klanten naar de toegevoegde waarde van leergangen kijken. 
Daarnaast weten zij niet welke betekenis klanten geven aan de kernwaarde Business driven en op 
welke manier de leergangen hieraan (beter) kunnen bijdragen. De resultaten van dit onderzoek 
geven inzicht in deze vragen. 
 
In de aanleiding van dit onderzoek kwam al naar voren dat de aandacht voor het thema training & 
ontwikkeling sterk beïnvloed wordt door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De 
behoefte van Nederland om te investeren in kennis, de invloed van de economische crisis en de 
veranderende arbeidsmarkt en de behoefte van de beroepsbevolking hebben effect op organisaties 
en hun training & ontwikkelingbeleid. Aan de hand van dit onderzoek kan meer inzicht verkregen 
worden in de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling binnen de EA. De resultaten kunnen 
echter ook waardevol zijn voor andere organisaties. Hoewel gegevens moeilijk te generaliseren zijn, 
biedt dit onderzoek wel inzicht in de verschillende perspectieven op training & ontwikkeling vanuit 
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verschillende belanghebbenden. Dit zou relevant kunnen zijn voor andere organisaties in de manier 
waarop zij kijken naar en omgaan met hun training & ontwikkelingsbeleid.  

1.3.2 Vraagstelling 

Centrale vraagstelling 
Om inhoud te geven aan de vragen vanuit de EA is de volgende centrale vraagstelling opgesteld: 
 
 
 
 
 
In de vraagstelling wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘toegevoegde waarde’ en 
‘Business driven’. Het begrip toegevoegde waarde heeft betrekking op de bijdrage die de EA 
leergangen leveren volgens klanten van de EA. De focus wordt hierbij gelegd op de toegevoegde 
waarde op organisatieniveau. Dit wordt op twee manieren gemeten: op individueel niveau en op 
organisatieniveau. 
Het begrip Business driven is gericht op een specifieke kernwaarde van de EA. Deze kernwaarde 
beschrijft de toegevoegde waarde in het totale werkproces van de EA. Hierbij wordt de focus gelegd 
op organisatieniveau. 
 
De klanten van de EA bestaan uit deelnemers van de EA leergangen (hoogopgeleide medewerkers 
met minstens een senior functie), leidinggevenden van de deelnemers, ambassadeurs van de 
leergangen (HR Adviseurs, HR Managers, MD Consultants, MD Comité en HR teammanagers) en 
hoger management.  
De toegevoegde waarde van de EA leergangen wordt op individueel niveau en organisatieniveau 
gemeten. Op individueel niveau wordt de toegevoegde waarde gemeten die de EA leergangen 
hebben voor deelnemers van de leergangen. Op organisatieniveau wordt gemeten wat de 
toegevoegde waarde van de leergangen uiteindelijk is voor de organisatie. Het begrip Business driven 
wordt op organisatieniveau gemeten. 
 
Deelvragen 
De centrale vraagstelling bestaat uit een aantal elementen. Deze elementen zijn opgenomen in de 
volgende deelvragen:  
 

1. Wat zegt de literatuur over de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling? 
2. Wat zien klanten van de EA als toegevoegde waarde van de leergangen? 
3. Welke betekenis geven klanten van de EA aan de kernwaarde Business Driven?  
4. Op welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde Business driven (beter) 

worden gerealiseerd door EA leergangen? 
 
Om antwoord te krijgen op deelvraag één wordt een literatuurstudie gedaan. Deze richt zich op het 
begrip training & ontwikkeling en de toegevoegde waarde ervan. De literatuurstudie zal gedurende 
het onderzoek worden uitgevoerd en leidt tot een theoretisch kader dat uitmondt in ene 
conceptuele model. Het theoretisch kader vormt uiteindelijk het antwoord op deelvraag één. Om 
antwoord te krijgen op deelvragen twee, drie en vier worden interviews gehouden met klanten van 
de EA. Sensitizing concepts die voortkomen uit het theoretisch kader, resultaten van het 
klantonderzoek 2010, gesprekken met programmamanagers en evaluaties van leergangen worden 
als input gebruikt voor deze interviews. 

Wat zien klanten van de EA als de toegevoegde waarde van EA leergangen en op welke manier 
kan volgens hen de kernwaarde Business driven (beter) worden gerealiseerd? 
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1.4 Onderzoeksorganisatie 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de EA. De EA valt onder de centrale HR afdeling binnen Achmea. 
Achmea is met 22.000 medewerkers een van de grootste verzekeraars van Nederland. Het bestaat 
uit de productdivisies: zorg, sociale zekerheid en pensioenen en de kanaaldivisies: bancaire 
distributie, directe distributie en intermediaire distributie. Deze divisies worden ondersteund door 
verschillende stafafdelingen. 
 
Achmea is onderdeel van de holding Eureko B.V. Eureko bestaat uit meerdere 
dochterondernemingen waarvan Achmea de grootste is. De holding is actief in verschillende landen 
in Europa en heeft daar ook vestigingen. Het is een coöperatieve organisatie en heeft onder andere 
de vereniging Achmea en de Rabobank als grootste shareholders. Dit zijn ook coöperatieve 
organisaties. 
 
De EA houdt zich bezig met het opleiden en trainen van hoogopgeleide medewerkers binnen 
Achmea. Deze hoogopgeleiden hebben een senior functie of hoger. De EA zet leergangen op voor 
deze doelgroep en probeert het aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de strategische 
doelen van Achmea. Naast Achmea brede leergangen biedt de EA ook een aantal leergangen aan die 
internationaal plaatsvinden.  
De afdeling bestaat uit zeven programmamanagers. Zij ontwerpen en onderhouden de leergangen. 
Daarnaast werken er vier programmacoördinatoren die het uitvoeren van de leergangen mogelijk 
maken. De afdeling wordt geleid door een manager, die ondersteund wordt door een secretaresse.  

1.5 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de achtergrond van dit onderzoek. Hierin is naar voren 
gekomen wat de aanleiding is van het onderzoek, welke vragen er spelen vanuit de praktijk, wat de 
probleemstelling is en binnen welke organisatie het onderzoek is uitgevoerd. In het vervolg van dit 
rapport wordt eerst ingegaan op het theoretisch kader. Deze is opgenomen in hoofdstuk twee. Hierin 
komt naar voren wat er bekend is in de literatuur over de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling en wordt er een conceptueel model opgezet. In hoofdstuk drie komt de methodische 
opzet van het onderzoek aan bod. Dit hoofdstuk is relevant voor lezers die benieuwd zijn op welke 
manier het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de resultaten van het 
onderzoek. Deze zijn uitgebreid in kaart gebracht. Om deze reden is na elke paragraaf een 
samenvatting gegeven van de bevindingen. Vervolgens worden in hoofdstuk vijf de conclusie, 
discussie en aanbevelingen van het onderzoek besproken. Het antwoord op de hoofdvraag is te 
vinden in subparagraaf 5.2.5. 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 
Dit onderzoek richt zich op de betekenis die klanten van de EA geven aan de begrippen ‘toegevoegde 
waarde’ en ‘Business driven’. De achterliggende gedachte daarbij is dat het trainen en ontwikkelen 
van medewerkers een toegevoegde waarde oplevert. Om meer zicht te krijgen op deze gedachte 
wordt een theoretisch kader opgesteld. De functie van het theoretisch kader is de belangrijkste 
begrippen uit de literatuur in kaart brengen, die te maken hebben met de toegevoegde waarde van 
training & ontwikkeling. Het theoretisch kader dient in eerste instantie als een zoeklicht voor het 
onderzoek. Het geeft inzicht in de belangrijkste bevindingen op het gebied van de toegevoegde 
waarde van training & ontwikkeling. Dit worden ook wel sensitizing concepts genoemd (Boeije et al., 
2009). Het theoretisch kader wordt gedurende het onderzoek regelmatig aangevuld en aangepast. 
Dit is mede afhankelijk van nieuwe begrippen die naar voren komen gedurende het onderzoek. Het 
theoretisch kader geeft het een antwoord op deelvraag één: Wat zegt de literatuur over de 
toegevoegde waarde van training & ontwikkeling? 
 
In dit hoofdstuk wordt in 2.2 eerst het begrip training & ontwikkeling gedefinieerd. Het meten van de 
toegevoegde waarde begint vaak met het evalueren of in kaart brengen van de effectiviteit van een 
trainingsprogramma. Deze twee begrippen worden in 2.3 besproken. Vervolgens wordt in 2.4 
ingegaan op evaluatiemodellen die worden gehanteerd in de literatuur om de toegevoegde waarde 
van training & ontwikkeling in kaart te brengen. Verder wordt in 2.5 ingegaan op wat training & 
ontwikkeling oplevert voor het individu en voor de organisatie. In 2.6 wordt naar aanleiding van de 
literatuur een conceptueelmodel opgezet en worden er verwachtingen geschetst. Tot slot wordt in 
2.7 de opbrengst van het theoretisch kader gegeven.  

2.2 Definiëring  
In de literatuur is het vaak onduidelijk of bepaalde onderzoeken zich richten op training, ontwikkeling 
of beiden (Aguinis & Kraiger, 2009). De twee begrippen worden regelmatig door elkaar gehaald, 
zonder dat het duidelijk is wat de begrippen inhouden. In wezen zijn beide begrippen verschillend 
van elkaar. Het verschil is volgens Winterton (2007, geciteerd in Boselie, 2010: 216) dat ontwikkeling 
gebruik maakt van een grotere schaal aan activiteiten en dat de doelen en resultaten minder 
specifiek zijn dan bij training. Daarnaast is ontwikkeling meer gericht op het individu en training meer 
op de rol die deze vervult. Ontwikkeling is meer gericht op de persoonlijke groei van het individu op 
lange termijn en diens carrière stappen. 
 
Dat training meer gericht is op de rol die een individu vervult, komt ook terug in de definitie van 
Tharenou et al. (2007: 252) voor het begrip training. Zij definiëren training als: ‘the systematic 
acquisition and development of the knowledge, skills, and attitudes required by employees to 
adequately perform a task or job or to improve performance in the job environment’.  
Ontwikkeling richt zich volgens Winterton meer op het individu zelf. Dit komt ook terug in de 
definitie van ontwikkeling door Aguinis & Kraiger (2009: 452). Zij definiëren ontwikkeling als 
activiteiten die leiden tot de acquisitie van nieuwe kennis of vaardigheden t.b.v. persoonlijke groei.  
 
In het vervolg van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van één begrip: training & ontwikkeling. De 
definitie van dit begrip bestaat enerzijds uit de definitie die Tharenou et al. (2007) geven aan het 
begrip training en anderzijds uit de definitie die Aguinis & Kraiger (2009) geven aan het begrip 
ontwikkeling. De reden voor deze keuze is dat dit onderzoek zich richt op zowel de rol die een 
individu vervult als het individu zelf. 
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2.3 Evaluatie versus effectiviteit 
In de literatuur wordt regelmatig gebruik gemaakt van de begrippen evaluatie en effectiviteit van 
training. Deze begrippen worden soms door elkaar gebruikt (Alvarez, Salas & Garofano, 2004).  
Alvarez et al. (2004) betogen echter dat dit twee verschillende begrippen zijn. Volgens hen is 
trainingsevaluatie een metingtechniek die onderzoekt in hoeverre een trainingsprogramma voldoet 
aan haar doelen. Kraiger, Ford & Salas (1993) ondersteunen deze definitie en voegen eraan toe dat 
evaluatie zich ook kan richten op de vraag of de doelen die opgesteld en behaald zijn, leiden tot 
verbeterde performance binnen de functie. 
 
Trainingseffectiviteit daarentegen is meer een studie naar de variabelen die trainingsuitkomsten 
beïnvloeden op verschillende momenten: voor, tijdens en na het trainingsproces (Alvarez et al., 
2004: 387). De auteurs benoemen daarnaast nog twee belangrijk verschillen tussen 
trainingsevaluatie en trainingseffectiviteit. Volgens hen richt evaluatie zich alleen op leeruitkomsten 
en geeft het daarmee zicht op trainingsresultaten op microniveau. Evaluatie zoekt dan ook naar de 
toegevoegde waarde van training voor individuen, door zich te richten op het geleerde en 
toegenomen performance binnen hun functie. Effectiviteit is meer gericht op het leersysteem als 
geheel en geeft daarmee zicht op trainingsresultaten op macroniveau (Alvarez et al., 2004; Salas & 
Cannon-Bowers, 2001). Effectiviteit onderzoekt dan ook de toegevoegde waarde voor de organisatie 
door te bepalen waarom individuen al dan niet hebben geleerd. 
 
Het verschil dat Alvarez et al. (2004) benoemen tussen trainingsevaluatie en trainingseffectiviteit op 
het gebied van toegevoegde waarde voor het individu en toegevoegde waarde voor de organisatie is 
opvallend. Het in literatuur vaak gehanteerde model van Kirkpatrick (1994) wordt namelijk gezien als 
een evaluatiemodel dat zowel de toegevoegde waarde van het individu als die van de organisatie in 
kaart brengt. Hij lijkt dus geen onderscheid te maken tussen evaluatie en effectiviteit zoals Alvarez et 
al. (2004) dit doen. 
 
Het onderscheid dat Alvarez et al. (2004) maken tussen evaluatie en effectiviteit op basis van 
trainingsuitkomsten en leeruitkomsten, lijken Wang en Wilcox (2006) ook te maken. Zij scharen dit 
verschil echter onder evaluatie en maken onderscheid tussen formative evaluation en summative 
evaluation. Volgens hen is formative evaluation gericht op het genereren van informatie met als doel 
het trainingsprogramma te verbeteren. Dit soort evaluatie richt zich net als effectiviteit in termen 
van Alvarez et al. (2004) op alle fasen van een trainingprogramma (voor, tijdens en na). Summative 
evaluation richt zich net als evaluatie in termen van Alvarez et al. (2004) op de resultaten van 
training. Het richt zich echter wel op de toegevoegde waarde van training voor zowel individuen als 
voor organisaties.  
Bates (2004: 343) maakt ook onderscheid tussen formative en summative evaluation. Hij is wat 
abstracter en geeft aan dat formative evaluation antwoord geeft op de vraag: hoe kan training 
zodanig worden gemodificeerd dat het zijn potentie voor effectiviteit kan verhogen? Volgens hem 
geeft summative evaluation antwoord op de vraag: was de training effectief? Hij lijkt dus evaluatie 
als begrip uit te splitsen naar twee vormen van effectiviteit, namelijk verhoging van de potentie voor 
effectiviteit en de totale effectiviteit van de training.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de begrippen evaluatie en effectiviteit binnen de literatuur op 
meerdere manieren worden gehanteerd. Over het algemeen wordt het begrip effectiviteit gezien als 
iets dat zich richt op het leersysteem als geheel. Het doel hiervan is te meten in hoeverre een 
trainingsprogramma voldoet aan haar doelen. Metingen worden daarbij voor, tijdens en na het 
proces verricht.  
Evaluatie daarentegen is meer gericht op de resultaten van een training. Het brengt de toegevoegde 
waarde in kaart. Evaluatie wordt gesplitst in twee begrippen: formative en summative evaluation. 
Formative evaluation lijkt dezelfde betekenis te hebben als het hiervoor beschreven begrip 
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effectiviteit. Summative evaluation richt zich echter op de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling op zowel individueel als organisatieniveau. De resultaten worden hierbij in tegenstelling 
tot de begrippen effectiviteit en formative evaluation gemeten na afronding van het 
trainingsprogramma. 
Dit onderzoek richt zich op de toegevoegde waarde voor zowel het individu als voor de organisatie. 
Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van de EA leergangen gemeten nadat deelnemers de 
training hebben afgerond. Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat de leergang Change door 
deelnemers nog niet geheel is voltooid. Om de hiervoor genoemde redenen wordt het in kaart 
brengen van de toegevoegde waarde van de EA leergangen gezien als summative evaluation, volgens 
de definitie van Wang & Wilcox (2006). 

2.4 Evaluatiemodellen 
Stakeholders in organisaties vragen in toenemende mate naar bewijs voor de effectiviteit van 
training & ontwikkeling (Spitzer, 2005). Effectiviteit meten, waarde voor de organisatie en return on 
investment zijn volgens deze auteur populaire thema’s. In de literatuur wordt regelmatig ingegaan 
op de vraag hoe de effectiviteit (van training & ontwikkeling) gemeten kan worden. In dit onderdeel 
worden enkele evaluatiemodellen besproken, die meer inzicht geven op het antwoord van deze 
vraag. 

 
Het model van Kirkpatrick vormt verreweg het meest voorkomende evaluatiemodel dat wordt 
gehanteerd in organisaties voor het evalueren van trainingsprogramma’s (Bates, 2004). Kirkpatrick 
(1994) heeft zich onder andere bezig gehouden met het evalueren van leertrajecten en 
leervoorwaarden (Chen & Klimoski, 2007). Zijn model van trainingseffectiviteit wordt in de huidige 
literatuur nog regelmatig aangehaald. Het model geeft een handvat voor het evalueren van training 
en ontwikkeltrajecten. Het bestaat uit vier niveaus: reactie, leren, gedrag en resultaat (Kirkpatrick, 
1994). Het eerste niveau reactie brengt het perspectief van de deelnemers op het leertraject in kaart. 
Dit houdt in dat geëvalueerd wordt hoe medewerkers reageren op een training. Dit wordt meestal 
gemeten via enquêtes.  
Het tweede niveau leren is het evaluatieonderdeel dat meet of de deelnemers de inhoud van het 
leertraject hebben geleerd. Dit wordt meestal in kaart gebracht door het toetsen van kennis, 
vaardigheden en attituden aan de hand van tests. Deze tests zijn gebaseerd op criteria die zijn 
opgesteld voor het specifieke leertraject. Kirkpatrick (1994) geeft aan dat de methode van het 
afnemen van de tests verschilt. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen informeel en formeel 
testen. Daarnaast kan er op teamniveau en individueel niveau worden getest. Vaak wordt (indien 
mogelijk) vooraf en na het leertraject een test afgenomen, om zo het geleerde beter in kaart te 
brengen. 
Op het derde niveau gedrag wordt de transfer van het leertraject gemeten. Dit houdt in dat gemeten 
wordt of deelnemers het geleerde daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Dit wordt meestal 
gemeten door deelnemers te observeren en interviews te houden met hun collega’s en 
leidinggevenden. Kirkpatrick (1994) geeft aan dat dit een moeilijk niveau is om te meten. Reden 
hiervan is dat het lastig is te voorspellen wanneer de verandering in gedrag zich zal voordoen. Dit 
heeft dan ook gevolgen voor het moment van evalueren, het aantal evalueermomenten en hoe er 
geëvalueerd moet worden.  
Tot slot wordt op het vierde niveau resultaat gemeten wat de toegevoegde waarde van het 
leertraject is op organisatieniveau. Hierbij richt Kirkpatrick (1994) zich op de toegevoegde waarde 
van het leertraject voor de organisatie. Hij benoemt verschillende toegevoegde waarden zoals 
toegenomen productie, toegenomen kwaliteit, meer omzet, meer winst en return on investment 
(ROI). 
Het is echter niet duidelijk hoe dit niveau in kaart gebracht kan worden. De auteur geeft aan dat dit 
niveau het meest interessant is voor een organisatie, maar dat het maar weinig in kaart wordt 
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gebracht. De reden hiervoor is dat het moeilijk is om eerder genoemde termen te linken aan 
leertrajecten. 
 
De populariteit van het evaluatiemodel van Kirkpatrick is onder andere te wijten aan het feit dat het 
vierde niveau resultaat de meest waardevolle informatie oplevert over training (Bates, 2004). 
Volgens Bates heeft het vierde niveau ervoor gezorgd dat trainers in organisaties hun resultaten 
kunnen omzetten in business termen. Velen zien dit volgens hem als een kritieke factor om bij te 
dragen aan het succes van een organisatie. 
Ondanks deze populariteit is het evaluatiemodel van Kirkpatrick onderhevig aan kritiek. Volgens 
Bates (2004) is het niet duidelijk hoe niveau vier in kaart gebracht kan worden. Daarnaast heeft 
Holton in 1996 sterke kritiek geleverd op het model van Kirkpatrick geleverd. Hij beargumenteerde 
onder andere dat de causale gevolgen die Kirkpatrick veronderstelde tussen de vier niveaus, 
ongegrond zijn. Het meest belangrijke punt dat Holton (1996) hierbij maakte is dat het model van 
Kirkpatrick ervan uitgaat dat elke uitkomst van een leertraject te wijten is aan de interventies die zijn 
gedaan, maar dat er geen rekening wordt gehouden met modererende variabelen. Dit betekent dat 
wanneer de uitkomsten van een leertraject op niveau twee positief zijn, maar dat op niveau drie 
geen transfer bestaat, dat er niet direct geconcludeerd kan worden dat dit ligt aan de interventies die 
zijn gedaan tijdens de training. Andere factoren kunnen namelijk ook van invloed zijn. Zo kan het zijn 
dat niet het leertraject aangepast dient te worden, maar dat juist organisatorische aspecten 
aanpassing verdienen. Hierbij kan gedacht worden aan de mate waarin een organisatie de transfer 
van deelnemers van leertrajecten stimuleert. 
Deze kritiek over causaliteit wordt gedeeld door Bates (2004). Bates geeft aan dat onderzoek nog 
weinig bewijs heeft geleverd voor het causale verband die Kirkpatrick (1994) veronderstelt. Volgens 
de auteur heeft onderzoek niet kunnen aantonen dat er een correlatie bestaat tussen de 
verschillende meetniveaus van Kirkpatrick. Noch heeft onderzoek kunnen aantonen dat de lineaire 
causaliteit die Kirkpatrick veronderstelt bestaat. 
Uit bovenstaande kritieken kan worden afgeleid dat de transfer die Kirkpatrick veronderstelt te 
evalueren op niveau drie, niet zonder meer kan worden toegeschreven aan het leertraject. Meerdere 
variabelen kunnen invloed hebben op de transfer. Bij het meten van niveau drie en niveau vier is het 
dan ook van belang dat er rekening wordt gehouden met de invloed van modererende variabelen. 
 
Zowel Holton (1996, 2005) als Bates (2004) leveren ook op andere punten kritiek zoals op de 
ontbrekende context. Zo wordt er volgens Bates geen rekening gehouden met de leercultuur van de 
organisatie, doelen en waarden van de organisatie en de manier waarop het acquireren van nieuwe 
kennis en gedrag in de organisatie worden ondersteund.  
Een ander punt dat de twee auteurs benoemen is dat Kirkpatrick (1994) ervan uitgaat dat naarmate 
het niveau stijgt, er meer informatie wordt verkregen (niveau vier resultaat zou de meest bruikbare 
informatie opleveren). Volgens Bates (2004) is deze assumptie verkeerd vanwege de onterechte 
causale gevolgen die Kirkpatrick veronderstelt. Daarnaast gaat het model van Kirkpatrick volgens 
Bates uit van een eenzijdige visie op de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling. In 
paragraaf 2.5 wordt dieper ingegaan op de manier waarop de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling op organisatieniveau wordt geoperationaliseerd.  
 
De kritiek op het model van Kirkpatrick is in de literatuur niet onopgemerkt gebleven. Meerdere 
auteurs hebben een poging gedaan een evaluatiemodel op te zetten om training & ontwikkeling te 
meten, vaak geënt op het model van Kirkpatrick. Holton (1994) heeft na zijn kritiek op Kirkpatrick 
geprobeerd zelf een evaluatiemodel op te zetten. Deze kon hij echter niet testen, waardoor hij bijna 
een decennia later zijn model had aangepast aan nieuwe bevindingen (Holton, 2005). Op hoofdlijnen 
beschrijft het model de invloed van leren op individuele performance wat uiteindelijk leidt tot 
organisatieperformance. Het model is echter niet gevalideerd en heeft een hoge mate van 
complexiteit (Holton, 2005). 
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Andere auteurs hebben ook geprobeerd het model van Kirkpatrick aan te passen. Aragon-Sanchez et 
al. (2003) benoemen de auteurs Hamblin (1974), Kaufman & Keller (1994) en Philips (1997) die allen 
niveaus hebben toegevoegd aan het model van Kirkpatrick. Deze toevoegingen meten onder andere 
productiviteit, kwaliteit, moraal van medewerkers, groei, impact op de maatschappij en return on 
investment.  
Naast deze auteurs, hebben ook andere auteurs modellen opgezet m.b.t. het evalueren van training 
& ontwikkeling. Zo heeft Kraiger (1993; geciteerd in Salas & Cannon-Bowers, 2001) een multi-
dimensionale kijk op leren voorgesteld en beschrijft Spitzer (2005) de Learning effectiveness 
measurement methode. Het doel van deze methode is om de impact van leren beter in kaart te 
brengen en de effectiviteit te verhogen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat hoewel er allerlei evaluatiemodellen bestaan die de toegevoegde 
waarde van training & ontwikkeling beogen in kaart te brengen, er geen consensus bestaat over 
welke evaluatiemodellen bruikbaar zijn. Tot dusver heeft Kirkpatrick (1994) het meest invloedrijke 
model ontwikkeld. Het model vormt dan ook vaak de basis van andere evaluatiemodellen (Holton, 
1996, 2005). Het feit dat het model zich richt op het individu en de organisatie en daarbij ook in kaart 
brengt wat de toegevoegde waarde is voor de organisatie, lijkt zowel theoretici als practici aan te 
spreken. Echter, geen van de besproken evaluatiemodellen zullen in dit onderzoek volledig worden 
gebruikt. Reden hiervoor is dat er nog weinig consensus in de literatuur bestaat over het juiste 
evaluatiemodel. Noch bestaat er consensus over de manier waarop de modellen dienen te worden 
toegepast. Er zal wel een bepaald aspect uit de modellen worden gehanteerd. Dit aspect komt 
duidelijk naar voren in het model van Kirkpatrick (1994). De auteur geeft in zijn model aan dat de 
individuele toegevoegde waarde (niveau drie) kan worden gemeten door te kijken of er een transfer 
heeft plaatsgevonden van het geleerde naar de praktijk. De toegevoegde waarde van het individu zal 
in dit onderzoek dan ook worden gemeten door naar de transfer te kijken die al dan niet heeft 
plaatsgevonden bij deelnemers van de EA leergangen. 
De organisatietoegevoegde waarde wordt in het evaluatiemodel van Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994) 
onder andere gemeten op de volgende factoren: toegenomen productiviteit, lagere kosten, meer 
kwaliteit, meer omzet, meer winst en ROI. De invloed van leertrajecten op deze factoren levert 
echter geen overtuigend wetenschappelijk bewijs (Holton, 1994, 2005; Bates, 2004). Vanwege deze 
bevindingen en het exploratie karakter van dit onderzoek, wil de onderzoeker openstaan voor 
factoren die participanten zelf aanbrengen. Om deze reden wordt dan ook niet specifiek gevraagd 
naar deze factoren. De manier waarop de organisatie toegevoegde waarde in kaart wordt gebracht, 
komt naar voren in de volgende paragraaf.  

2.5 De toegevoegde waarde van training en ontwikkeling 
Door de toenemende internationale competitiviteit wordt de kennis van individuen gezien als het 
meest waardevolle bezit van organisaties (Song & Chermack, 2008; Tharenou et al., 2007). Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er miljarden omgaan in het trainen van medewerkers (Tharenou et al., 
2007). Onderzoekers proberen dan ook in kaart te brengen wat het trainen van medewerkers 
oplevert. In dit onderdeel wordt de toegevoegde waarde van training en ontwikkeling in kaart 
gebracht. Daarbij wordt eerst ingegaan op de relatie tussen de individuele toegevoegde waarde en 
de organisatie toegevoegde waarde.  

2.5.1 De relatie tussen individuele en organisatie toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van training & ontwikkeling wordt in de literatuur op verschillende 
manieren in kaart gebracht. Een aantal auteurs hebben zich bijvoorbeeld gericht op de toegevoegde 
waarde van training en ontwikkeling voor het individu (Kraiger, Ford & Salas, 1993; Hansson, 2008). 
Andere auteurs hebben zich gericht op de toegevoegde waarde voor de organisatie (Mattson, 2005; 
Stead & Valerie, 2004; Arthur, Bennett, Edens & Bell, 2003). Een derde groep auteurs heeft 
geprobeerd de toegevoegde waarde van zowel het individu als de organisatie in kaart te brengen 
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(Song & Chermack, 2008; Holton, 1996; Clardy, 2005; Alvarez, Salas & Garofano, 2004; Wang & 
Wilcox; 2006, Spitzer, 2005; Kirkpatrick, 1994). Een enkeling probeert zelfs organisatie overstijgend 
te kijken en richt zich op de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling voor het individu, 
team, organisatie en de maatschappij als geheel (Aguinis & Kraiger, 2009). 
 
Hoewel training het meest effect heeft op het leren en gedrag van individuen streven 
wetenschappers naar het evalueren van trainingen op zowel individu/groep als organisatieniveau 
(Thernou et al., 2007). Dit streven heeft echter nog geen sterke basis weten te creëren. Zo heeft de 
wetenschap nog geen (sterke) link weten te leggen tussen de ontwikkelde houding, kennis en gedrag 
van het individu na een training en toegenomen organisatieperformance (Chen & Klimoski, 2007; 
Tharenou et al., 2007; Aragon-Sanchez, Barba-Aragon & Sanz-Valle, 2003; Holton, 2005, Bates, 2004). 
De reden hiervoor is dat wetenschappers zich met name hebben gericht op het individuele niveau 
van analyse (Tharenou et al., 2007; Holton, 2005). De bevindingen van Tharenou et al. (2007) worden 
gedeeld door Chen & Klimoski (2007). Zij beschrijven dat onderzoekers nog niet begrijpen waarom, 
hoe en wanneer training leidt tot beter functioneren op organisatieniveau. Zij streven dan ook naar 
meer onderzoek om te begrijpen hoe de ontwikkeling op individueel niveau leidt tot verbeterde 
organisatieperformance. 
 
Tharenou et al. (2007) hebben een review studie gedaan naar het effect van training op 
organisatieperformance. Daarbij hebben de auteurs eerst een aantal theoretische modellen in kaart 
gebracht die een poging hebben gedaan om training te koppelen aan de organisatieperformance. 
Kern van deze modellen is dat training een directe invloed heeft op HR uitkomsten en indirect op 
organisatieperformance. De HR uitkomsten worden gezien als een mediator die uiteindelijk 
organisatieperformance tot gevolg heeft. Het model dat zij in kaart hebben gebracht is te zien in 
figuur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
  
Figuur 2.1 Relatie training en organisatie toegevoegde waarde 
Bron: Tharenou et al. (2007: 254)  

 
De HR uitkomsten die worden beschreven door Tharenou et al. zijn (1) attitudes and motivation, (2) 
behaviors en (3) Human Capital. Deze factoren liggen volgens de auteurs op het niveau van 
medewerkers. De auteurs geven aan dat attitudes en motivation te maken hebben met de 
collectieve tevredenheid van medewerkers en hun motivatie. Behaviors heeft te maken met de 
performance van individuen. Tot slot heeft human capital te maken met de kennis, vaardigheden en 
mogelijkheden (abilities) van medewerkers. Deze drie factoren leiden volgens de auteurs tot 
organisatieperformance en productiviteit. Dit leidt vervolgens tot winst en financiële indicatoren 
zoals return on investment. Tharenou et al. (2007: 266) betogen dat organisaties die meer aan 
training doen, grotere kans hebben op positievere HR uitkomsten en hogere organisatieperformance, 
hoewel dit effect wel klein is. 
Dit laatste punt is echter bekritiseerbaar. Er kan namelijk sprake kan zijn van omgekeerde causaliteit. 
Dit houdt in dat sterke organisatieperformance en zwakke organisatieperformance HRM beïnvloeden 
en omgekeerd. Een organisatie die een goede omzet draait in een bepaald jaar, zal geneigd zijn meer 
te investeren in bijvoorbeeld de ontwikkeling van medewerkers, terwijl slecht presterende 
organisaties zullen besparen op de budgetten van training & ontwikkeling (Boselie, 2010). Hierdoor is 
het moeilijk aan te geven of training echt een causaal verband heeft met een hogere 
organisatieperformance. 
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Het is opvallend dat Tharenou et al. (2007) in hun model HR uitkomsten zien als de mediërende 
variabele tussen training en organisatieperformance. Hiermee sluiten zij namelijk aan bij de 
gedachten die heersen omtrent het black box probleem: de link tussen HRM en performance. Bijna 
alle wetenschappers die een causaal verband beschrijven tussen HR beleid en 
organisatieperformance zien attituden en gedrag van medewerkers als de kritieke link (Boxall & 
Purcell, 2008).  
Boxall & Purcell (2008) geven aan dat de toegevoegde waarde van de organisatie beïnvloed wordt 
door de abilities (mogelijkheden), motivation (motivatie) en opportunity (kansen) van medewerkers. 
Om een organisatie toegevoegde waarde te creëren dient het management volgens deze auteurs 
zich dan ook op deze drie variabelen te richten. Deze gedachten zijn opgenomen in het AMO model 
(Appelbaum et al., 2000; geciteerd in Boxall & Purcell, 2008). Hierin staat AMO voor abilities, 
motivation en opportunities. De relatie tussen de aspecten die het AMO model benoemt en de 
organisatieperformance is opgenomen in onderstaand model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 De relatie tussen HR systemen en organisatieperformance 
Bron: Boxall & Purcell (2008: 221) 

 
Het model beschrijft de relatie die bestaat tussen HR systemen en de organisatieperformance. Uit 
het model is af te leiden dat HRM (o.a. in combinatie met management investeringen en 
beleidskeuzen) invloed heeft op de abilities, motivation en de opportunity van o.a. individuen. Deze 
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drie variabelen hebben vervolgens weer invloed op o.a. de individuele performance van 
medewerkers. Dit heeft vervolgens invloed op de organisatieperformance. 
De rol van training & ontwikkeling in het AMO model ligt volgens Boselie (2010) op het gebied van 
ability. Boselie (2010) geeft aan dat HR activiteiten op het gebied van ability onder ander bestaan uit 
training & ontwikkel activiteiten. Deze hebben invloed op de kennis en vaardigheden van individuen. 
Het is echter denkbaar dat training & ontwikkeling ook invloed kan hebben op de motivatie 
(motivation) van medewerkers. In het model van Tharenou et al. (2007) kwam al naar voren dat 
training & ontwikkeling invloed heeft op de motivatie van medewerkers. Ook uit andere bronnen 
komt naar voren dat training & ontwikkeling leidt tot een hogere motivatie van medewerkers. Zo 
geven Beardwell & Claydon (2010) aan dat training & ontwikkeling leidt tot een hogere motivatie van 
medewerkers. Vanwege de focus van dit onderzoek, zal de onderzoeker zich echter alleen richten op 
de kennis en vaardigheden van individuen. In andere woorden: in het vervolg van dit onderzoek zal 
worden gezocht naar de invloed van training & ontwikkeling op de abilities (kennis en vaardigheden) 
van medewerkers en niet naar hun motivatie. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling op verschillende 
manieren kan worden gemeten. Over de relatie tussen de individuele toegevoegde waarde en de 
organisatie toegevoegde waarde is echter weinig bekend. Er is nog weinig bewijs voor de link tussen 
de ontwikkelde houding, kennis en gedrag van het individu na een training en toegenomen 
organisatieperformance (Chen & Klimoski, 2007; Tharenou et al., 2007; Aragon-Sanchez, Barba-
Aragon & Sanz-Valle, 2003; Holton, 2005, Bates, 2004). 
Meer inzicht in dit probleem wordt gegeven door Boxall & Purcell (2008). Deze auteurs benoemen 
dat de meeste wetenschappers het erover eens zijn dat de link tussen HR beleid (dus ook training & 
ontwikkeling) en organisatieperformance ligt op het gebied van attituden, en gedrag van individuen. 
Uit literatuur komt naar voren dat training & ontwikkeling een effect heeft op zowel de abilities 
(kennis en gedrag) van medewerkers als hun motivatie (motivation). Dit leidt tot een betere 
individuele performance. Dit heeft vervolgens weer invloed op de organisatieperformance. Abilities 
& motivation en de individuele performance worden dus als mediërende variabelen gezien. Dit 
onderzoek zal zich echter alleen richten op de abilities (kennis en vaardigheden) van medewerkers en 
niet op hun motivatie. 
Het meten van de toegevoegde waarde op individueel niveau is al in de vorige paragraaf aan bod 
gekomen. Voor het meten van de organisatie toegevoegde waarde biedt het AMO model uitkomst. 
Deze beschrijft dat de organisatieperformance wordt beïnvloed door de individuele performance. 
Hoewel het model geen uitkomsten biedt wat betreft praktische meethandvatten, geeft het de 
onderzoeker wel inzicht in hoe de organisatie toegevoegde waarde van training & ontwikkeling tot 
stand komt. Dit inzicht zal verder worden besproken in het conceptuele model. 

2.5.2 Toegevoegde waarde van training & ontwikkeling 

Toegevoegde waarde is een breed begrip. Zoals hiervoor is besproken kan het begrip op allerlei 
niveaus worden gemeten, maar het kan ook in allerlei vormen worden gemeten. Sommige auteurs 
meten de toegevoegde waarde bijvoorbeeld in termen van medewerker betrokkenheid (Aragon-
Sanchez, 2003), medewerker tevredenheid (Garcia, 2005; geciteerd in Aguinis & Kraiger, 2009), 
return on investment) (Wang & Wilcox, 2006), omzet (Kirkpatrick, 1994) en zelfs organisatiereputatie 
(Clardy, 2005). Deze onderzoeken illustreren de diversiteit die bestaat m.b.t. het meten van de 
toegevoegde waarde van training & ontwikkeling. In deze paragraaf wordt ingegaan op wat in de 
literatuur bekend is over de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling voor de organisatie. 
Eerst wordt kort ingegaan op de financieel economische toegevoegde waarde. Vervolgens wordt de 
niet-financieel economische toegevoegde waarde in kaart gebracht. 
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Financieel economische toegevoegde waarde 
Training & ontwikkeling is lang geaccepteerd als iets waarvan het succes werd gemeten in termen 
van het aantal trainingsprogramma’s, het aantal participanten, het aantal trainingsdagen, 
trainingskosten en tevredenheid over leertrajecten (Spitzer, 2005). Spitzer (2005) geeft echter aan 
dat dit verandert. Volgens hem vragen organisatie stakeholders steeds vaker om hard bewijs. Dit 
komt onder andere terug in het meten van effectiviteit, waarde voor de organisatie en return on 
investement (ROI). Dit is niet verwonderlijk aangezien organisaties jaarlijks miljarden uitgeven aan 
training & ontwikkeling (Salas & Cannon-Bowers, 2001; Aguinis & Kraiger, 2009; Spitzer, 2005).  
Met de financieel economische toegevoegde waarde van training en ontwikkeling wordt in dit 
onderzoek de toegevoegde waarde bedoeld voor de organisatie uitgedrukt in geld. 
 
Hoewel bijna iedereen gelooft dat er een causale relatie bestaat tussen training en 
organisatieresultaten, zijn maar weinig auteurs erin geslaagd dit te vinden (Spitzer, 2005). Een van de 
eerste auteurs die dit heeft geprobeerd is Kirkpatrick (1994). Het vierde niveau (resultaat) van zijn 
model van trainingseffectiviteit beschrijft wat de toegevoegde waarde is van het leertraject op 
organisatieniveau. Deze betreffen financieel economische resultaten (Bates, 2004). Hij geeft aan dat 
training en ontwikkeling kan leiden tot bijvoorbeeld meer omzet en meer winst, maar besteedt 
weinig aandacht aan dit niveau. Bewijs voor deze uitspraken ontbreekt dan ook (Spitzer, 2005; 
Aragon-Sanchez et al., 2003). 
Ondanks dit gegeven hebben een aantal auteurs wel degelijk geprobeerd in kaart te brengen wat het 
effect van training is op organisatieresultaten. Aragon-Sanchez et al. (2003) hebben bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar het effect van training op de winstgevendheid. Hieruit kwam naar voren dat 
sommige trainingsactiviteiten leiden tot winstgevendheid. Dit waren onder andere on-the-job 
training en trainingen in de organisatie zelf, waarbij gebruik werd gemaakt van interne trainers.  
 
Tharenou et al. (2007) hebben een review studie gedaan naar onder andere de relatie tussen training 
en de financiële performance van organisaties. Hieruit kwam naar voren dat training zwak 
gerelateerd is aan financiële performance. De reden hiervoor was volgens hen dat financiële 
performance het verst af liggen van HR praktijken als training en dat het beïnvloed wordt door veel 
directere variabelen. 
 
Een ander regelmatig terugkerend thema op het gebied van financieel economische toegevoegde 
waarde is het meten van ROI. Een regelmatig aangehaalde auteur in de literatuur die zich hiervoor 
inzet is Philips. Phillips (2003) benoemt dat er een toenemende interesse is voor het meten van ROI. 
Dit komt volgens hem waarschijnlijk door de toenemende druk van klanten en senior management 
die graag willen weten wat hun investering oplevert. Hoewel Phillips betoogt dat het mogelijk is om 
ROI te meten en dat bijna 80% van de organisaties dit nastreven, komt er kritiek op zijn onderzoeken 
vanuit verschillende hoeken. Een belangrijk punt wordt door Spitzer (2005) gemaakt. Hij wil graag uit 
het hoekje komen dat HRD professionals zichzelf elke keer moeten bewijzen en dat zij hun bestaan 
moeten verantwoorden. Hij ziet het meten van ROI als het bewijzen van de waarde van leren in 
plaats van het ontwikkelen ervan. Er wordt volgens hem alleen gekeken naar de belangen van de 
directie, in plaats dat er samen wordt gewerkt met organisatie stakeholders die echt verschil kunnen 
maken. Deze kritiek wordt ook ondersteund door Bates (2004). Bates geeft aan dat men op zoek is 
naar dit soort evaluaties omdat dit een manier is om meer macht en invloed te krijgen in een 
organisatie. Ook hij geeft aan dat de focus op het meten van ROI ervoor zorgt dat het ontwikkelen 
van training wordt tegengehouden. Hij benoemt ook dat verschillende klanten en stakeholder 
groepen verschillende visies hebben op wat belangrijk is om te meten bij de effectiviteit van een 
training. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling, gemeten in 
termen van financieel economische waarden, in eerste instantie geen overtuigend bewijs oplevert. 
Duidelijke relaties zijn moeilijk te leggen vanwege verscholen variabelen. Daarnaast is er kritiek op de 



  
-21- 

eenzijdige visie van het meten van het effect van training op de financieel toegevoegde waarde. In 
dit onderzoek wordt dan ook gekeken naar de niet-financieel economische toegevoegde waarde. 
 
Niet-financieel economische toegevoegde waarde 
De niet-financieel toegevoegde waarde van training & ontwikkeling is door verschillende 
onderzoekers in kaart gebracht. In dit onderzoek wordt onder dit begrip verstaan: de toegevoegde 
waarde van training & ontwikkeling uitgedrukt in niet-financiële termen. De niet-financiële 
toegevoegde waarde bestaat uit effecten van training & ontwikkeling voor het individu in relatie tot 
de organisatie zoals commitment en direct gerelateerd aan de organisatie(performance) zoals 
productiviteit en kwaliteit. 
 
Paauwe (2004: 75-76) geeft een opsomming van een aantal studies dat de toegevoegde waarde van 
training in niet-economisch financiële zin in kaart hebben gebracht. Er is bijvoorbeeld aangetoond 
dat training een positieve impact heeft op de relatie tussen management en andere medewerkers 
(Kalleberg & moody, 1994), formele en informele training positief is gerelateerd aan medewerkers 
vertrouwen en intrinsieke motivatie (Appelbaum et al., 2000) en dat training & ontwikkeling positief 
gerelateerd is aan vertrouwen in besluiten nemen en gepercipieerde baanzekerheid van de 
medewerker (Boselie et al., 2001b). Deze studies lijken de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling vooral op medewerkerniveau in kaart te brengen. Paauwe (2004) geeft dan ook niet 
aan of dit ook effect heeft op de organisatie. Hij geeft wel aan dat training een positief effect heeft 
op de performance van een organisatie, zoals productkwaliteit, productontwikkeling, marktaandeel 
en de groei van verkoop (Kalleberg & Moody, 1994). 
Het effect van training op de performance van organisaties is door verschillende onderzoekers in 
kaart gebracht. Aragon-Sanchez et al. (2003: 959) noemen een aantal van dit soort onderzoeken. Zo 
heeft training een positief effect op productiviteit (Klein & Weaver, 2000; Barrett & O’Connell, 2001), 
kwaliteit (Kidder & Rouiller, 1997; Murray & Raffaele, 1997) en stafretentie (Huselid, 1995). 
 
Tot nu is er met name ingegaan op het effect van training en ontwikkeling op 
organisatieperformance. Er zijn echter ook andere vormen waarop training en ontwikkeling effect 
kan hebben op organisatieniveau. Clardy (2005) probeert dan ook verder te kijken dan populaire 
vormen van organisatie toegevoegde waarde als productiviteit, kwaliteit, winst, omzet en ROI. Hij 
richt zich namelijk op het effect van training op de organisatiereputatie. De auteur betoogt dat de 
reputatie van een organisatie en daarmee haar succes onder andere afhangt van de performance van 
haar medewerkers. De performance van haar medewerkers is op haar beurt deels afhankelijk van de 
manier waarop zij zijn getraind. Clardy betoogt dan ook dat training kan bijdragen aan een gewenste 
organisatiereputatie. 
Hoewel Clardy (2005) belangrijke punten aansnijdt, lijken zijn uitspraken vooral gebaseerd te zijn op 
een uitgebreide literatuurstudie. Overtuigend wetenschappelijk bewijs ontbreekt dan ook. 
  
Garcia (2005) heeft onderzoek gedaan naar vier soorten toegevoegde waarde op organisatie niveau: 
medewerker tevredenheid, klant tevredenheid, eigenaar/shareholder tevredenheid en medewerkers 
productiviteit (verkoop per medewerker). Uit haar onderzoek kwam naar voren dat trainingen die 
gericht waren op human capital development direct gerelateerd waren aan eerder genoemde 
toegevoegde waarden (Aguinis & Kraiger, 2009: 457). 
 
Interessant is dat Garcia (2005) in tegenstelling tot veel andere onderzoekers verschillende 
stakeholders betrekt bij het meten van de toegevoegde waarde. In het vorige onderdeel is de kritiek 
besproken op Phillips (2003) die zich met name richt op het meten van ROI. Hieruit kwam naar voren 
dat er te weinig rekening wordt gehouden met stakeholders. Er wordt teveel uitgegaan van de 
belangen van opdrachtgevers zoals de directie. Andere auteurs die ook streven naar het evalueren 
van training vanuit een stakeholder model zijn Brinkerhoff (2003) en Nickols (2005) (geciteerd in 
Wang & Wilcox, 2006: 536). Zij streven ernaar om bij het opzetten, ontwikkelen en houden van 



  
-22- 

training rekening te houden met stakeholder belangen. Hierdoor kunnen stakeholder belangen in de 
uitkomsten en evaluaties van trainingen worden meegenomen. Maar wat wordt nu met stakeholders 
bedoeld?  
Nickols (2005: 127) definieert stakeholders als volgt: ‘A stakeholder is defined as a person or group 
with an interest in seeing an endeavour succeed and without whose support the endeavour would 
fail’. De auteur geeft aan dat stakeholders over het algemeen bestaan uit trainees, managers van 
trainees, funding managers, training developers, instructors, training managers, training vendors en 
de training community. In het geval dat training een direct en substantieel effect heeft op de 
organisatieperformance, zijn ook senior managers en de directie belangrijke stakeholders. Het 
belangrijkste punt dat Nickols lijkt te maken vanuit zijn visie op het stakeholdermodel is dat het leidt 
tot een gebalanceerde visie op training. Het houdt rekening met meerdere belangen en stelt het 
evalueren van training voorop. Daarnaast leidt het tot belangrijke punten die volgens Nickols voor 
lange tijd zijn genegeerd zoals de verantwoordelijkheid van de trainee en van de klanten.  
De gedachten over het betrekken van stakeholders, hebben belangrijke raakvlakken met het 
empirische onderdeel van dit onderzoek. De toegevoegde waarde van de leergangen en de 
kernwaarde Business driven worden namelijk in kaart gebracht vanuit verschillende 
klantperspectieven. Op deze manier wil de onderzoeker de verschillende belangen meenemen in de 
betekenissen die worden gegeven aan de onderzochte begrippen. Op basis van de literatuur mag 
worden verondersteld dat het betrekken van verschillende klanten in dit onderzoek, een positief 
effect heeft op het in kaart brengen van de betekenissen. Er wordt namelijk vanuit verschillende 
stakeholder belangen gekeken. 
 
Uit bovenstaande bevindingen mag worden geconcludeerd dat de toegevoegde waarde van training 
& ontwikkeling in niet-financiële termen op meerdere gebieden door wetenschap wordt 
ondersteund. Zo levert training & ontwikkeling onder andere een toegevoegde waarde op het gebied 
van productiviteit, kwaliteit, vertrouwen, motivatie en stafretentie.  
Een onconventionele organisatie toegevoegde waarde komt ook naar voren. Zo geeft Clardy (2005) 
aan dat training & ontwikkeling kan leiden tot een betere organisatiereputatie. Voor Achmea zou dit 
interessant kunnen zijn aangezien haar branche schade heeft geleden door de economische crisis. 
Empirisch bewijs voor de ondersteuning van Clardy’s uitspraken ontbreekt echter. 
Verder is het opvallend dat een aantal auteurs streeft naar het betrekken van stakeholders bij het 
meten van de toegevoegde waarde. Voor een organisatie als Achmea kan het interessant zijn om 
volgens een dergelijk model te werken. Vanuit haar coöperatieve achtergrond kijkt Achmea namelijk 
naar stakeholder belangen (Jaarverslag Achmea, 2009). Voor dit onderzoek is het dan ook relevant 
om de onderzochte begrippen vanuit een stakeholder benadering in kaart te brengen. Zo kunnen de 
verschillende belangen in kaart worden gebracht en kan er uiteindelijk een ‘gebalanceerde’ visie op 
de begrippen worden gegeven. 

2.6 Conceptueel model en verwachtingen 
In deze paragraaf worden het conceptuele model en de verwachtingen van de onderzoeker 
gepresenteerd. Eerst wordt ingegaan op het conceptuele model. Basis voor dit model zijn de 
bevindingen uit voorgaande paragrafen van het theoretisch kader. Vervolgens wordt ingegaan op de 
verwachtingen van de onderzoeker. 

2.6.1 Conceptueel model 

Uit de literatuur komt naar voren dat de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling op 
individueel en organisatieniveau met elkaar samenhangen. Training & ontwikkeling leidt tot bepaalde 
kennis en vaardigheden (onderdeel van abilities) van medewerkers. Dit heeft vervolgens een 
positieve invloed op de individuele performance van medewerkers. De toegenomen individuele 
performance van medewerkers heeft vervolgens weer een positief invloed op de 
organisatieperformance. In het conceptuele model vormt de inhoud van de training & 
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ontwikkelingprogramma de onafhankelijke variabele en de organisatieperformance de afhankelijke 
variabele. De abilities op het gebied van kennis en vaardigheden en de individuele performance 
vormen de mediërende variabelen. Onderstaande figuur geeft het conceptuele model weer: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3 Conceptueel model 

2.6.2 Verwachtingen 

In deze subparagraaf worden een aantal verwachtingen geformuleerd. Deze verwachtingen zijn 
gebaseerd op de uitkomsten van het theoretisch kader.  
 
Uit literatuur komt naar voren dat HRM invloed heeft op drie variabelen: ability, motivation en 
opportunity (Boxall & Purcell, 2008). Training & ontwikkelactiviteiten vanuit HRM kunnen een 
positief invloed hebben op de abilities van medewerkers. Hierbij wordt invloed uitgeoefend op de 
kennis en vaardigheden van medewerkers (Boselie, 2010). Op basis van deze bevindingen is de 
volgende verwachting opgesteld: 
 

1. De EA leergangen hebben een positieve invloed op de kennis en vaardigheden van 
deelnemers. 

 
De abilities die medewerkers opdoen tijdens een training kunnen op hun beurt een positief effect 
hebben op de individuele performance van medewerkers (Boxall & Purcell, 2008). In het model van 
Kirkpatrick (1994) wordt de individuele toegevoegde waarde in kaart gebracht door te meten of er 
een transfer heeft plaatsgevonden tussen wat medewerkers leren en wat zij uiteindelijk in de praktijk 
toepassen. Hierin wordt dus gemeten of er een transfer heeft plaatsgevonden tussen het geleerde en 
de praktijk. Hieruit volgt de tweede verwachting: 
 

2. Deelnemers van de EA leergangen passen in de praktijk toe wat zij hebben geleerd in de 
leergangen. 

 
Uit literatuur komt naar voren dat de link tussen training & ontwikkeling en organisatieperformance 
verloopt via HR uitkomsten die invloed hebben op de individuele performance. Tharenou et al. 
(2007) zien dit op drie punten: (1) attitudes and motivation, (2) behaviors en (3) Human Capital. 
Boxall & Purcell (2008) beperken dit tot attituden en gedrag van individuen. Overeenkomstig is dat 
alle auteurs individuele performance als een mediërende variabele beschouwen. Volgens hen leidt 
individuele performance tot organisatieperformance. Hieruit is de volgende verwachting 
geformuleerd. 
 

3. De individuele performance van deelnemers van de EA leergangen leidt tot een hogere 
organisatieperformance. 

 
Door onderzoekers is kritiek gegeven op het meten van de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling vanuit een eenzijdig perspectief. Er zou te weinig rekening gehouden worden met 
stakeholders (Spitzer, 2005; Bates, 2004). Meerdere onderzoekers geven dan ook aan dat het 
evalueren van trainingen vanuit een stakeholdermodel wenselijk is. Het zou leiden tot een 
gebalanceerde visie (Nickols, 2005). Op basis hiervan is de laatste verwachting geformuleerd. 
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4. Het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de EA leergangen en van de 

kernwaarde Business driven vanuit verschillende klantperspectieven, leidt tot een visie 
gebaseerd op verschillende belangen. 

2.7 Opbrengst theoretisch kader 
Het doel van het theoretisch kader is om in kaart te brengen wat er in de literatuur bekend is op het 
gebied van de toegevoegde waarde van training en ontwikkeling. Het geeft daarmee een antwoord 
op de eerste deelvraag: Wat zegt de literatuur over de toegevoegde waarde van training & 
ontwikkeling?  
 
Uit het theoretisch is naar voren gekomen dat de begrippen training en ontwikkeling vaak door 
elkaar gebruik worden. In het eerste deel is dan ook gestreefd naar een definiëring van deze 
begrippen. Hieruit is naar voren gekomen dat training & ontwikkeling in dit onderzoek als één begrip 
wordt gezien. De definitie van training, gegeven door Tharenou et al. (2007) en de definitie van 
ontwikkeling, gegeven door Aguinis & Kraiger (2009) vormen samen de definitie die in dit onderzoek 
wordt gehanteerd voor het begrip training & ontwikkeling.  
 
In het tweede deel van het theoretisch kader is geconstateerd dat er meerdere evaluatiemodellen 
bestaan op het gebied van training & ontwikkeling. Er bestaat echter geen consensus tussen 
onderzoekers over welke modellen het best bruikbaar zijn, noch bestaat er consensus over de manier 
waarop de modellen dienen te worden toegepast. Eén model lijkt echter wel een basis gelegd te 
hebben voor de andere modellen. Dit betreft het model van Kirkpatrick (1994). Dit model beschrijft 
onder andere hoe de individuele toegevoegde waarde in kaart gebracht kan worden. Deze 
zogenaamde transfer tussen geleerde en het geleerde toepassen in de praktijk wordt meegenomen 
in dit onderzoek. 
 
Na de evaluatiemodellen is in kaart gebracht hoe de organisatie toegevoegde waarde zich verhoudt 
tot de individuele toegevoegde waarde. Hieruit is naar voren gekomen dat de 
organisatieperformance afhankelijk is van de individuele performance (Tharenou et al., 2007; Boxall 
& Purcell, 2008). Daarnaast is naar voren gekomen dat de individuele performance beïnvloed wordt 
door de abilities (kennis en vaardigheden) die medewerkers opdoen na een training.  
Samengevat kwam in dit onderdeel naar voren dat de organisatieperformance de afhankelijke 
variabele is en de training & ontwikkelprogramma de onafhankelijke variabele. Deze variabelen 
kennen twee mediërende variabelen: abilities en individuele performance. 
 
In het laatste onderdeel is in kaart gebracht wat in de literatuur bekend is over de toegevoegde 
waarde van training en ontwikkeling voor de organisatie. Hieruit is naar voren gekomen dat 
meerdere auteurs een poging hebben gedaan de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling 
op het gebied van financieel economische waarden in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan 
vormen in eerste instantie echter geen overtuigend bewijs. Dit komt door twee punten. Het eerste 
punt is de causaliteitskwestie. Deze kwestie gaat over de vraag in hoeverre er een causaal verband 
bestaat tussen training & ontwikkeling en de toegevoegde waarde voor de organisatie op financieel 
economisch gebied. Reden hiervoor is dat er sprake is van allerlei verscholen variabelen die het 
verband kunnen beïnvloeden. Het tweede punt betreft de operationalisatie van de toegevoegde 
waarde van training & ontwikkeling op organisatieniveau. Vaak wordt dit gedaan vanuit een 
eenzijdige visie, namelijk die van de opdrachtgever. Dit leidt volgens onderzoekers tot ongewenste 
en eenzijdige operationalisaties van de toegevoegde waarde in termen van ROI en winst (Spitzer, 
2005; Bates, 2004). Er zou daarbij te weinig rekening worden gehouden met andere stakeholder 
belangen. 
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De onderzoeker heeft ook in kaart gebracht wat bekend is over de toegevoegde waarde van training 
& ontwikkeling in niet-financiële termen. Hieruit is naar voren gekomen dat training & ontwikkeling 
onder andere een toegevoegde waarde levert op de volgende gebieden: productiviteit, kwaliteit, 
vertrouwen, motivatie en stafretentie. Tot slot beschrijven verschillende auteurs dat het belangrijk is 
om stakeholders te betrekken bij het meten van de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling. 
Dit zou leiden tot een gebalanceerde visie (Nickols, 2005). 
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3. Onderzoeksopzet 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksopzet. In 3.2 wordt de methode van 
dataverzameling besproken. Vervolgens wordt in 3.3 ingegaan op de onderzoekspopulatie. Tot slot 
komt in 3.4 de methoden van data-analyse aan bod en in 3.5 de validiteit en betrouwbaarheid van 
het onderzoek.  

3.2 Methode van dataverzameling 
In de vraagstelling wordt gestreefd naar betekenisgeving van de begrippen ‘Business driven’ en 
‘toegevoegde waarde’. Hoewel deze begrippen worden gebruikt binnen de EA, is het onduidelijk 
welke betekenis haar klanten hieraan geven. Het achterhalen van de betekenis van een begrip is 
kenmerkend voor de interpretatieve benadering (Boeije et al., 2009). Het doel van deze 
wetenschappelijke stroming is het begrijpen van de sociale werkelijkheid. Onderzoek binnen deze 
stroming is vaak kwalitatief van aard, omdat onderzoekers proberen gebeurtenissen vanuit de visie 
van betrokkenen te beschouwen (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004). In dit onderzoek wordt 
hier ook naar gestreefd.  
 
In dit onderzoek wordt gestreefd naar betekenisgeving van de begrippen ‘Business driven’ en 
‘toegevoegde waarde’. De onderzoeker wil achterhalen welke betekenis de klanten geven aan deze 
begrippen. Het doel hiervan is begrips- en theorieontwikkeling. Dit is kenmerkend voor de 
gefundeerde theoriebenadering (grounded theory) (Van der Velde et al., 2004).  
 
Opzet topics 
De onderzoeker gaat met open vizier in gesprek met participanten (in het onderzoek wordt de 
onderzoekspopulatie participanten genoemd). Hij staat in de interviews open voor verschillende 
invalshoeken en onderwerpen die worden aangedragen door participanten. Als kader voor de 
interviews wordt gebruik gemaakt van enkele topics. Er worden dan ook semigestructureerde 
interviews gehouden. De topics die worden gebruikt voor de interviews, zijn voortgekomen uit 
sensitizing concepts die gevonden zijn in de literatuur. Daarnaast dienen uitkomsten van gesprekken 
met programmamanagers, het klantonderzoek 2010 en evaluatielijsten van leergangen als input voor 
de eerste gesprekken. Hieronder worden de topics weergegeven en onderbouwd die worden 
gebruikt voor de interviews. De topiclist is opgenomen in bijlage I. 
 
Eureko Academy en leergangen 
Eerst wordt de topic Eureko Academy en leergangen besproken. Het doel van deze topic is om het 
interview zo open mogelijk te beginnen. Er wordt dan ook gevraagd naar de ervaringen van de 
participant met de EA (leergangen). Daarnaast kan inzichtelijk worden gemaakt of participanten 
bekend zijn met de functie van de EA leergangen. Het is een topic die voortkomt uit een gesprek met 
een programmamanager. Deze geeft aan dat niet alle klanten voldoende bekend zijn met de Eureko 
Academy. 
 
Toegevoegde waarde leergangen 
Uit de vraagstelling is naar voren gekomen dat Achmea de toegevoegde waarde van haar EA 
leergangen in kaart wil brengen. In deze topic wordt de toegevoegde waarde van de EA leergangen in 
kaart gebracht op individueel en organisatieniveau. Uit het theoretisch kader komt naar voren dat de 
toegevoegde waarde van individuen in kaart gebracht kan worden door de transfer in kaart te 
brengen (Kirkpatrick, 1994). Deze transfer heeft betrekking op de vraag of deelnemers van de EA 
leergangen in de praktijk toepassen, wat zij in de EA leergangen hebben geleerd. 
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Uit het theoretisch kader komt ook naar voren dat de wetenschap nog geen (sterke) link heeft weten 
te leggen tussen de ontwikkelde houding, kennis en gedrag van het individu na een training en 
toegenomen organisatieperformance (Chen & Klimoski, 2007; Tharenou et al., 2007; Aragon-
Sanchez, Barba-Aragon & Sanz-Valle, 2003; Holton, 2005, Bates, 2004). Er wordt echter wel een link 
verondersteld tussen de performance van individuen en organisatieperformance (Boxall & Purcell, 
2008). Dit onderzoek streeft er dan ook naar te begrijpen hoe de ontwikkeling op individueel niveau 
leidt tot verbeterde organisatieperformance. In deze topic wordt deze link in kaart gebracht. 
Naast het in kaart brengen van de link tussen de ontwikkelde houding, kennis en gedrag van het 
individu na een training en toegenomen organisatieperformance, wordt in deze topic ook gezocht 
naar de toegevoegde waarde in niet-financiële zin. Uit een gesprek met de opdrachtgever kwam naar 
voren dat wetenschap en organisaties zich met name richten op de toegevoegde waarde van training 
& ontwikkeling voor organisaties in financiële zin zoals ROI en winst. Zij geeft aan benieuwd te zijn 
naar de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling in niet-financiële zin.  
 
Businessthema’s 
Deze topic bevat vragen die betrekking hebben op de kernwaarde Business driven. In deze topic 
wordt participanten gevraagd naar hun visie op Business driven. Daarnaast wordt gevraagd naar wat 
participanten zien als de toegevoegde waarde van Business driven. Daarbij wordt ook gevraagd of zij 
de visie van de EA op de toegevoegde waarde van Business driven op dezelfde manier zien. Deze 
vragen komen voort uit de vraag van de opdrachtgever.  
 
Het houden en analyseren van interviews wisselen elkaar af tijdens het onderzoek. Reden hiervoor is 
dat opvallende resultaten uit de eerste interviews gebruikt kunnen worden als topics voor latere 
interviews. Zo kan samenhang worden gezocht tussen de betekenisgeving van de verschillende 
participanten. De latere interviews kunnen dus andere topics bevatten, maar hebben nog altijd een 
open karakter om eventuele nieuwe inzichten in kaart te brengen. Ook de latere interviews zijn dus 
semigestructureerd van aard. 
 
Interviewlocaties en duur interviews 
De onderzoeker staat zoveel mogelijk open voor de behoeften van de participanten wat betreft de 
locatie waar interviews worden gehouden. Hij zal aan participanten vragen wat hun voorkeur heeft 
om vertrouwelijkheid en rust voor de participant zoveel mogelijk te waarborgen. De onderzoeker 
streeft in verband met anonimiteit wel naar het houden van interviews in afgesloten ruimten. 
Daarnaast streeft hij ook naar het houden van de interviews binnen de omgeving van Achmea. 
Daarbij kan gedacht worden aan bedrijfslocaties. De praktische reden hiervoor is dat er meerdere 
duo interviews worden gehouden, waarbij rekening met agenda’s moet worden gehouden (zie 
paragraaf 3.3).  
Er wordt gestreefd naar interviews van een uur. Dit is gewenst om zoveel mogelijk relevante 
informatie boven tafel te krijgen. Echter, vanwege de drukte binnen Achmea zal de onderzoeker 
flexibel omgaan met de tijd die participanten hebben voor het interview. Hij zal dan ook vooraf aan 
interviews de participanten vragen hoeveel tijd ze hebben en hiermee rekening houden. 
 
Opmerkingen 
De interviews zijn gehouden op verschillende locaties. De meeste interviews zijn gehouden op 
bedrijfslocaties van Achmea en in gereserveerde ruimtes. Twee interviews hebben plaatsgevonden in 
een bedrijfsrestaurant. Dit was de keuze van de participanten.  
De insteek van de onderzoeker was om de interviews een uur te laten duren. De meeste interviews 
waren wat korter in verband met de tijdsplanning van participanten.  
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3.3 Onderzoekspopulatie 
De participanten 
Dit onderzoek richt zich op de betekenis die de ‘klanten’ van de EA geven aan de begrippen ‘Business 
Driven’ en ‘toegevoegde waarde’. De klanten vormen daarmee de onderzoekspopulatie. De klanten 
bestaan uit (1) deelnemers van de EA leergangen (hoogopgeleide medewerkers met minstens een 
senior functie), (2) leidinggevenden van de deelnemers, (3) ambassadeurs van de leergangen en (4) 
hoger management. 
 
Het onderzoek richt zich op drie leergangen die door de EA worden aangeboden: The Match (Gericht 
op specialisten), De Nieuwe Manager (gericht op leiderschap) en Change (gericht op project-
/programmamanagers). De keuze voor deze leergangen is gebaseerd op het MD-model van de EA. 
Deze gaat uit van drie mogelijke richtingen waarin hoogopgeleide medewerkers zich kunnen 
ontwikkelen. Leergang The Match is ongeveer een half jaar geleden afgelopen en De Nieuwe 
Manager ongeveer een jaar geleden. De leergang Change is nog steeds bezig en wordt medio 2011 
afgerond.  
 
Het bepalen van de onderzoekspopulatie wordt gedaan aan de hand van het MD-model. De 
onderzoekspopulatie is opgenomen in onderstaand Tabel. 
 
Tabel 3.1  
De onderzoekspopulatie 

Achtergrond Participanten Aantal interviews Aantal participanten 

Leergang The Match 
Deelnemers 

2 4 
Leidinggevenden 

Leergang De Nieuwe 
Manager 

Deelnemers 
2 4 

Leidinggevenden 

Leergang Change 
Deelnemers 

2 4 
Leidinggevenden 

Ambassadeurs van 
leergangen 

Ambassadeurs (HR) 3 3 

Hoger management 

HR manager 1 1 

HR manager 1 1 

Lijn directeur 1 1 

Panelinterview 

Deelnemer 
Ambassadeur 
Leidinggevende (lijn) 
Programmamanager 
Hoger manager HR  

1 5 

 
Er worden zes interviews gehouden waarin de onderzoeker in gesprek gaat met zowel een 
deelnemer als zijn leidinggevende. Opgemerkt dient te worden dat één van de leidinggevenden, geen 
direct leidinggevende is van een deelnemer, maar een mentor was ten tijde van het volgen van de 
leergang. Dit levert volgens de betreffende participanten, opdrachtgever en onderzoeker geen 
problemen op m.b.t. het inzicht kunnen geven in de vragen van het onderzoek.  
De keuze om deze zogenaamde duo-interviews te houden heeft te maken met het feit dat de 
onderzoeker de toegevoegde waarde van de leergangen wil meten op twee niveaus. Hij wil de 
toegevoegde waarde van de leergangen ten eerste meten op individueel niveau. Hiervoor is de 
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perceptie van de deelnemer het meest essentieel. De leidinggevende wordt vervolgens gevraagd of 
hij herkend wat de deelnemer betoogt. Daarnaast wil de onderzoeker de toegevoegde waarde op 
organisatieniveau meten. Hiervoor wordt de perceptie van zowel de deelnemer als de 
leidinggevende gevraagd. Er wordt daarbij een koppeling gemaakt tussen de perceptie van de 
deelnemer en de leidinggevende om op die manier de toegevoegde waarde van de leergangen op 
beide niveaus inzichtelijk te maken. Daarbij is het essentieel dat de onderzoeker concrete 
voorbeelden vraagt aan de deelnemer en dit verifieert bij de leidinggevende en omgekeerd. De 
risico’s die duo interviews met zich meebrengen worden uitgebreid besproken in paragraaf 3.5. 
Naast deelnemers en leidinggevenden, worden er interviews gehouden met ambassadeurs en met 
hoger management.  
Tot slot wordt er een panelinterview gehouden. Hierin zitten afgevaardigden van de voorgenoemde 
klanten. Het doel van dit interview is om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van verschillende 
tegenstrijdigheden, dilemma’s en onduidelijkheden die voortkomen uit de resultaten van de 
interviews. Daarbij is het van belang dat de participanten met elkaar in discussie gaan. De rol van de 
onderzoeker is het presenteren van de resultaten, het leiden van de discussie en conclusies trekken.  
 
Selectie van de participanten 
Het selecteren van de participanten is deels gedaan aan de hand van deelnemerslijsten en 
ambassadeurlijsten. Hierbij heeft de onderzoeker willekeurig deelnemers en ambassadeurs uit de 
lijsten gekozen en benaderd. In eerste instantie heeft de onderzoeker potentiële participanten 
benaderd via e-mail. Daarna heeft hij telefonisch contact gezocht. In sommige gevallen heeft de 
onderzoeker participanten direct telefonisch benaderd. 
Een ander deel van de selectie heeft plaatsgevonden door aan participanten te vragen of zij nog 
andere potentiële participanten kenden die de onderzoeker zou kunnen benaderen. 
Het laatste deel van de selectie is gedaan door direct aan een Achmea programmamanager te vragen 
of zij nog potentiële participanten kende. Hierbij heeft de onderzoeker te kennen gegeven dat hij een 
diversiteit van participanten prefereert die overeenkomt met de diversiteit van de deelnemers van 
de leergangen. 
 
Opmerkingen 
Opgemerkt dient te worden dat bij één interview de leidinggevende niet aanwezig kon zijn. Dit betrof 
een duo interview met een deelnemer van Change. 

3.4 Methode van data-analyse 
In dit onderzoek worden dataverzameling en data-analyse afgewisseld. Dit wordt ook wel een 
iteratiefproces genoemd (Boeije, 2005). Voor het analyseren van de interviews wordt gebruik 
gemaakt van het softwareprogramma MAXQDA. De interviews worden opgenomen en letterlijk 
uitgetypt. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd aan de hand van de ontstane transcriptie. 
Dit wordt gedaan door het coderen van stukken tekst (Boeije, 2005). Deze stukken worden in eerste 
instantie niet geselecteerd op relevantie. Volgens Boeije is het doel van deze eerste analyse om een 
eerste exploratie te doen en het onderzoeksveld te dekken door begrippen. Zij noemt dit open 
coderen.  
Na een vijftal interviews gehouden te hebben wordt de relevantie van naar voren gekomen 
begrippen bepaald. De eerder genoemde coderingen worden geordend en met elkaar vergeleken. 
Hierbij bepaalt de onderzoeker de hoofd- en subthema’s. Boeije (2005) noemt dit proces axiaal 
coderen. In dit onderzoek worden de hoofdthema’s uit de eerste vijf interviews meegenomen in de 
volgende interviews als topics. Zo kan samenhang worden gezocht in de betekenis die de 
verschillende participanten geven aan de onderzochte begrippen. 
 
De hoofd- en subthema’s worden bepaald door de onderzoeker. Dit gebeurt op basis van een aantal 
criteria. Allereerst kijkt de onderzoeker welke thema’s participanten zelf naar voren brengen. Hierbij 
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is het zaak dat de onderzoeker zo dicht mogelijk bij de uitspraken van participanten blijft. Vervolgens 
kijkt de onderzoeker naar welke thema’s het meest voorkomen en in hoeverre participanten deze 
belangrijk achten. Het is mogelijk dat thema’s in eerste instantie niet op elkaar lijken aan te sluiten. 
De onderzoeker zal dan ook naar de individuele betekenisgeving kijken die participanten geven aan 
een thema. Hierdoor kunnen thema’s eventueel worden samengevoegd. 
Het onderscheid tussen hoofd- en subthema’s wordt gemaakt bij het samenvoegen van thema’s. 
Sommige thema’s verschillen van elkaar, maar hebben wel een overkoepelende overeenkomst. Deze 
overkoepelende overeenkomst kan dan worden gezien als het hoofdthema, terwijl de verschillende 
thema’s als subthema’s worden gezien. Een voorbeeld van een hoofdthema met subthema’s uit dit 
onderzoek, wordt in Tabel 3.2 weergegeven.  
 
Tabel 3.2 
Hoofd- en subthema’s 

Hoofdthema Subthema’s 

Aansluiting op de business 

Bekend zijn met Achmea thema’s 

Bekend zijn met divisie behoeften 

Afstemmen van het opleidingsaanbod 

 
In het Tabel komt naar voren dat participanten verschillende subthema’s naar voren brengen: 
Bekend zijn met Achmea thema’s, Bekend zijn met divisie behoeften en het Afstemmen van het 
opleidingsaanbod. Deze subthema’s hebben allemaal een overkoepelende overeenkomst, namelijk 
dat ze leiden tot meer Aansluiting op de business. Dit wordt dan ook als het hoofdthema gezien.  
  
Eventuele verschillen in mening tussen respondenten wat betreft betekenisgeving, worden door de 
onderzoeker in kaart gebracht. Deze verschillen worden, zoals eerder in paragraaf 3.3 aan bod is 
gekomen, meegenomen in het panelinterview. Daarnaast zullen in hoofdstuk vier eventuele 
verschillen in betekenisgeving worden uiteengezet. 
 
Nadat alle interviews zijn gehouden worden de gegevens die voortkomen uit de laatste interviews 
vergeleken met eerdere interviews en wordt opnieuw het proces van open en axiaal coderen 
doorlopen. Vervolgens brengt de onderzoeker structuur in de gegevens. Dit noemt Boeije (2005) 
selectief coderen. Hierin worden de belangrijke categorieën en de eventuele kerncategorie bepaald. 
De gegevens worden in deze fase tevens geïnterpreteerd vanuit de literatuur in de vorm van een 
theoretisch model. De gegevens worden uiteindelijk geïntegreerd om de vraagstelling te 
beantwoorden. 

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Deze methode heeft 
een flexibel karakter waardoor de onderzoeker kan meten wat op het betreffende moment relevant 
is voor de klanten van de EA. Dit draagt bij aan de validiteit van de verzamelde gegevens. Om de 
wetenschappelijke aard van dit onderzoek te waarborgen zal de onderzoeker in kaart brengen welke 
keuzes hij maakt gedurende het onderzoek en om welke redenen. 
 
De onderzoeker brengt een aanzienlijke tijd door binnen de organisatie. Hij neemt deel aan bepaalde 
sociale en werkgerelateerde activiteiten. De betrokkenheid van de onderzoeker zorgt ervoor dat de 
onderzoeker te weten komt wat hij wil weten. Dit komt de validiteit ten goede. Door de (sociale) 
interactie tussen de onderzoeker en medewerkers uit de organisatie bestaat echter ook de kans op 
‘going native’. Dit kan invloed hebben op de werkwijzen en interpretaties van de onderzoeker. De 
kans bestaat ook dat participanten ander gedrag vertonen in bijzijn van de onderzoeker. 
Sociaalwenselijkheid is hiervan een voorbeeld. Deze ‘reactiviteit’ kan de validiteit van het onderzoek 
negatief beïnvloeden. Om de reactiviteit te minimaliseren zal de onderzoeker de anonimiteit van 
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participanten in de interviews benoemen. Daarnaast zal hij zijn onafhankelijke positie als 
onderzoeker benadrukken. 
 
In paragraaf 3.3 kwam naar voren dat de onderzoeker gebruik maakt van duo interviews. Deze 
manier van interviewen neemt bepaalde risico’s met zich mee. Zo bestaat de mogelijkheid dat 
deelnemers sociaal wenselijk gedrag vertonen ten opzichte van hun leidinggevenden om in de 
toekomst nog budget te krijgen voor het volgen van opleidingen. Hierdoor zouden ze niet kritisch 
genoeg kunnen zijn. Om dit te voorkomen zal de onderzoeker bij het uitnodigen van de deelnemers 
vragen of zij het niet vervelend vinden dat hun leidinggevende erbij zit en dit mogelijke 
spanningsveld ook benoemen. Ook tijdens de interviews houdt de onderzoeker nauwlettend in de 
gaten of de deelnemers sociaalwenselijk gedrag vertonen. Indien dit het geval is, zal de onderzoeker 
hiermee rekening houden bij het interpreteren van de gegevens en het verdere vervolg van het 
onderzoek. Tevens zal de onderzoeker benoemen dat het interview geen beoordelingsgesprek 
betreft en dat de deelnemers altijd de mogelijkheid hebben om geen antwoord te geven op vragen 
die zij niet willen beantwoorden. 
Indien er na twee duo interviews blijkt dat participanten sociaalwenselijk gedrag vertonen, zal de 
onderzoeker het plan van aanpak aanpassen en afzien van deze manier van interviewen. Op dat 
moment wordt gekeken naar andere mogelijkheden die hetzelfde resultaat kunnen behalen. 
 
Het analyseren van data brengt ook bepaalde gevolgen mee voor de validiteit en betrouwbaarheid 
van het onderzoek. Dataverzameling en –analyse wisselen elkaar af. Hierdoor kunnen waarnemingen 
worden gerepliceerd wat een positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid. Daarnaast wordt de 
interpretaties van tussentijdse gegevens getoetst in het vervolg van het onderzoek. Dit heeft een 
positief effect op de betrouwbaarheid (Boeije, 2005). 
De onderzoeksgegevens en de interpretatie ervan door de onderzoeker zullen tijdens het proces 
meerdere malen worden voorgelegd aan de opdrachtgever, de begeleider van de onderzoeker en 
een collega-onderzoeker. In deze zogeheten ‘audit trail’ zullen deze personen het onderzoek 
stapsgewijs volgen en kritische vragen stellen over te nemen beslissingen (Boeije, 2005).  
 
Dit onderzoek richt zich op drie EA leergangen. Deze drie leergangen zijn representatief voor de 
richting waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen (specialisten, management en project-
/programmamanagement). Deze representativiteit wil echter niet zeggen dat de gegevens die 
voortkomen uit het onderzoek, kunnen worden gegeneraliseerd naar andere leergangen. Dus ook 
niet naar leergangen die dezelfde richting hebben als een onderzochte leergang. De reden hiervoor is 
dat alle leergangen op inhoudelijk gebied te veel van elkaar verschillen. Daarnaast wordt er een 
beperkt aantal interviews gehouden binnen deze leergangen. De gekozen onderzoeksmethode heeft 
om deze reden beperkingen voor de generalisatie van dit onderzoek. 
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4. Onderzoeksresultaten 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In 4.2 wordt ingegaan op de 
resultaten m.b.t. deelvraag twee: ‘Wat zien klanten van de EA als toegevoegde waarde van de 
leergangen?’ Daarna wordt in 4.3 ingegaan op de derde deelvraag: ‘Welke betekenis geven klanten 
van de EA aan de kernwaarde Business driven?’ Tot slot worden in 4.4 de onderzoeksresultaten 
gepresenteerd m.b.t. deelvraag vier: ‘Op welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde 
Business driven (beter) worden gerealiseerd door EA leergangen?’ 

4.2 Wat zien klanten van de EA als de toegevoegde waarde van de 
leergangen?  
In deze paragraaf worden de resultaten van deelvraag twee gepresenteerd: ‘Wat zien klanten van de 
EA als de toegevoegde waarde van de leergangen?’ Uit de resultaten komt naar voren dat de drie 
verschillende leergangen op het gebied van toegevoegde waarde een aantal overeenkomsten laten 
zien en een aantal verschillen. In figuur 4.1 is te zien wat de leergangen het individu oplevert en waar 
het uiteindelijk in de praktijk aan bijdraagt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Toegevoegde waarde van de leergangen 
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Belangrijk is het op te merken dat de factor Hoger kwaliteit van producten/diensten van The Match 
op organisatieniveau, door de onderzoeker naar voren is gebracht. Dit is weergegeven met een 
stippellijn die loopt tussen de individuele toegevoegde waarde en de organisatie toegevoegde 
waarde. Alle overige factoren zijn door participanten zelf naar voren gebracht. 
Hieronder wordt figuur 4.1 uitgelegd en onderbouwd aan de hand van citaten uit interviews die zijn 
gehouden met deelnemers en leidinggevenden. Eerst zullen de overeenkomsten op het gebied van 
toegevoegde waarde worden besproken. Vervolgens wordt de toegevoegde waarde per leergang in 
kaart gebracht. 
 
Het is van belang vooraf op te merken dat de toegevoegde waarde van de leergangen in kaart is 
gebracht aan de hand van interviews met de klantengroep deelnemers & leidinggevenden. Deze 
klantengroep bestaat uit 11 participanten (vier participanten van The Match, vier van De Nieuwe 
Manager en drie van Change). Zie bijlage II voor een specifieke weergave van de participanten. Waar 
relevant, wordt de koppeling gelegd met andere klantengroepen. 

4.2.1 Overeenkomsten in de toegevoegde waarde 

Bijna alle deelnemers en leidinggevenden van de onderzochte leergangen benoemen drie dezelfde 
factoren die volgens hen een toegevoegde waarde opleveren voor het individu (zie figuur 4.2 ter 
illustratie). Deze factoren zijn Meer netwerken, Meer samenwerken en Bekender met Achmea 
thema’s. Opvallend genoeg worden deze factoren ook door meerdere participanten benoemd van de 
overige klantgroepen. In deze paragraaf wordt de samenhang tussen de drie factoren en de 
leergangen uitgelegd en onderbouwd. Dit wordt gedaan per factor. Opvallend is dat de onderzoeker 
niet specifiek heeft gevraagd naar deze factoren, maar dat de participanten de factoren zelf hebben 
benoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2 Overeenkomsten in de toegevoegde waarde van de leergangen 
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belangrijk vinden blijkt ook uit het volgende citaat van een leidinggevende (The Match): ‘De 
voordelen ervan zijn dat je je netwerk vergroot’. (2) 
 
Op de vraag wat de participanten dan precies als voordelen zien van het netwerken, komt naar voren 
dat door te netwerken er veel meer contact ontstaat tussen collega’s over afdelingen heen. Dit leidt 
volgens hen tot meer verbinding tussen afdelingen. Een participant geeft als voorbeeld dat hij 
netwerken erg belangrijk vindt, omdat volgens hem Achmea nog redelijk verzuild is:  
 

Ik vind het binnen Achmea nog redelijk verzuild. Er zijn nog redelijke kolommen. Mensen die precies weten hoe het 
werkt binnen hun eigen afdeling, maar die nog te weinig totaal overzicht hebben. Ik denk dat dit wel een van de 
manieren is om daar aan bij te dragen om over de grenzen te werken. Dat doe je onder andere door dit soort 

dingen. (6) 
 
Opvallend is dat deze participant tegelijk aangeeft dat hij netwerken niet ziet als het doel van de 
Academy: ‘Ik denk dat het een bijvangst is om zomaar te zeggen’. (6) 
 
Aansluitend vinden sommige participanten een voordeel van netwerken dat je collega’s van andere 
divisies en disciplines betrekt bij problemen waar je als deelnemer tegenaan loopt. Een 
leidinggevende zegt hier het volgende over:  
 

En het is ook wel goed om even buiten je club te stappen en met een heel andere groep. Ik denk dat dat ook wel 
nuttig is. Dat je ook hele andere collega’s binnen Achmea ontmoet die feitelijk uit hele andere disciplines ook tegen 

dezelfde soort dingen aanlopen. (4)  
 
Hiermee doelt de leidinggevende op het feit dat het zonde is om meerdere malen het wiel uit te 
vinden. Hij streeft ernaar om als medewerker vaker problemen waar je in je werk tegenaan loopt te 
bespreken met collega’s uit andere disciplines.  
 
Een aantal deelnemers benoemt ook dat zij meer gebruik maakt van haar netwerk door de 
leergangen. Een deelnemer uit een actuariële kolom geeft bijvoorbeeld aan dat zij bij een huidig 
vraagstuk gebruik maakt van contacten, van collega’s uit een heel ander discipline, die zij bij The 
Match heeft opgedaan: ‘Maar we gaan ook eens een keertje sparren weer met collega’s van HR. Die 
weg is veel makkelijker geworden’. (3)  
Opvallend genoeg geeft één participant aan het wel als een voordeel te zien om collega’s uit andere 
divisies te leren kennen tijdens de leergang, maar geeft ze tegelijk ook aan dat ze geen gebruik maakt 
van deze contacten in de praktijk: ‘Het is niet zo dat ik doordat ik dit nu gedaan heb met mensen 
meer contact zal hebben achteraf, omdat ik ze nodig zal hebben voor mijn eigen werk’. (11) 
 
Opmerkingen 
Hoewel zes participanten aangeven dat de leergangen leiden tot meer netwerken, is het opvallend 
dat soms de koppeling wordt gelegd met de Eureko Academy, in plaats van de leergangen. Het lijkt 
erop dat Meer netwerken ontstaat doordat leergangen worden gevuld met deelnemers uit 
verschillende teams en divisies. In andere woorden: hoewel de meeste participanten aangeven dat 
hun leergang leidt tot Meer netwerken, is het maar de vraag of het aan de specifieke leergang ligt, of 
aan het feit dat alle deelnemers interne medewerkers zijn uit verschillende teams en divisies van 
Achmea. Dit beeld wordt bevestigd door het feit dat vier participanten van de andere 
klantengroepen Meer netwerken ook benoemen als een toegevoegde waarde van de leergangen. Zo 
geeft een ambassadeur bijvoorbeeld aan: ‘Dat geeft een kracht binnen de hele organisatie. Dat je 
elkaar beter weet te vinden. En dat hoor je ook gewoon van deelnemers terug. Dat dat een hele grote 
meerwaarde is’. (12) Een hoger lijnmanager benoemt het ook als een belangrijk aspect: ‘Wat ik een 
heel belangrijk aspect vind is het netwerken. ‘Je ziet je collega’s, je doet ervaringen op bij andere 
onderdelen waar je na je cursus nog gewoon eens kan gaan kijken’. (15) 
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Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste participanten Meer netwerken zien als een gevolg van de 
leergang waarin deelnemers hebben deelgenomen. Opvallend daarbij is de verbinding die het 
netwerken lijkt te maken tussen collega’s onderling en afdelingoverstijgend. Daarnaast lijken 
participanten bij (onbekende) vraagstukken sneller aan te kloppen bij collega’s die wellicht eerder te 
maken hebben gehad met het betreffende vraagstuk. De participanten lijken Meer netwerken te 
beschouwen als een gevolg van de leergang die zij hebben gevolgd. Of dit werkelijk wordt 
veroorzaakt door de individuele leergang of de keus van EA om alleen interne medewerkers uit 
verschillende teams en disciplines te kiezen als doelgroep, is echter onduidelijk.  
 
Meer samenwerken 
Samenvatting 
Zes participanten van de klantengroep deelnemers en leidinggevenden benoemen Meer 
samenwerken als een toegevoegde waarde van de leergang die de deelnemers hebben gevolgd. 
Participanten benoemen dat de inhoud van de leergangen gericht is op het samenwerken van 
deelnemers onderling. Zo wordt van deelnemers verwacht dat zij praktijkervaringen met elkaar delen 
en casussen met elkaar oplossen.  
 
Onderbouwing 
Het volgende citaat van een deelnemer van The Match is kenmerkend dat van deelnemers wordt 
verwacht dat zij met elkaar samenwerken: ‘He dus dat er ook verschillende disciplines bij elkaar in het 
team zaten. En daar zie je gewoon dat je van elkaar kan leren. Je hebt allemaal je eigen inbreng (…) je 
vult elkaar aan’. (1) Een andere deelnemer gaat zelfs een stap verder en vult samenwerking in als een 
soort kameraadschap:  
 

Ik denk dat dat helpt. Dat samenwerking faciliteert. Maar wat nog veel sterker is, vind ik dat die leergang ook zorgt 
voor een soort kameraadschap. Mensen binden zich aan elkaar en als dat een olievlek wordt binnen dit bedrijf, dan 

gaat de samenwerking absoluut verbeteren. (9) 
 
Opvallend is dat deze factor op bepaalde punten lijkt overeen te komen met de factor Meer 
netwerken. Een aantal participanten benoemt namelijk dat samenwerking leidt tot meer verbinding 
in de organisatie, waarbij ook weer de koppeling wordt gemaakt met afdelingoverstijgend 
(samen)werken. Een leidinggevende geeft bijvoorbeeld aan:  
 

Laat ik het zo zeggen: er zit nog een heel stuk verkokering, eilandjes gedrag, stoeptegel gedrag (…). En als dat beslecht 
wordt… En (…) zo’n cursus althans zo’n leergang dat geeft een meerwaarde om feitelijk de stap van de stoeptegel af te 

maken. (2) 
 
Met dit citaat doelt de leidinggevende op de toegevoegde waarde die een leergang levert aan de 
bewustwording van deelnemers m.b.t. hun positie en rol binnen Achmea. De deelnemer van de 
betreffende leergang beaamt deze uitspraak van de leidinggevende: ‘Ja, dat is inderdaad de kracht 
van deze leergang’. (1) 
Een andere leidinggevende ziet ook hoe een leergang bijdraagt aan de bewustwording dat 
samenwerking met andere afdelingen belangrijk is: ‘Ik bedoel je leert breder kijken en je ziet dat een 
hoop dingen niet met dat ene probleem te maken hebben, maar ook te maken hebben met hoe 
mensen binnen een bedrijf met elkaar samenwerken’. (4) 
 
Opmerkingen 
Opvallend bij deze factor is dat participanten benoemen dat de leergangen samenwerking stimuleren 
tijdens de leergang. Hoe dit in de praktijk terugkomt, is echter minder duidelijk. Er kan dan ook niet 
worden geconcludeerd of hier een transfer heeft plaatsgevonden. Er lijkt wel een sterke koppeling te 
liggen bij wat eerder besproken is bij de factor Meer netwerken. Hierin kwam naar voren dat 
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deelnemers van verschillende teams en divisies elkaar opzoeken om vraagstukken aan te pakken. 
Hier kan ook de koppeling met samenwerken worden gelegd. Er wordt immers samengewerkt op het 
moment dat een medewerker een medewerker van een ander team of divisie om hulp vraagt voor 
een bepaald vraagstuk. Dit wordt echter niet letterlijk benoemd door de participanten. 
 
Conclusie 
Meer samenwerken lijkt dus vooralsnog met name in de leergangen zelf terug te komen. Onduidelijk 
is of het ook terugkomt in de dagelijkse praktijk. In ieder geval benoemen participanten dat het een 
meerwaarde is dat de leergangen leiden tot Meer samenwerken. 
 
Bekender met Achmea thema’s 
Samenvatting 
Negen van de elf participanten van de klantengroep deelnemers en leidinggevenden benoemen 
Bekender met Achmea thema’s als een toegevoegde waarde van de leergang die de deelnemers 
hebben gevolgd. Door Bekender met Achmea thema’s te zijn, krijgen deelnemers van leergangen 
meer zicht op de visie en strategie van Achmea. Daarnaast wordt er in de leergangen volgens 
participanten gebruik gemaakt van Achmea casuïstiek. Dit zorgt ervoor dat casuïstiek aanspreekt en 
dat de koppeling met de praktijk beter gemaakt kan worden. Volgens verschillende participanten 
leidt Bekender met Achmea thema’s dan ook tot meer verbinding in de organisatie.  
 
Onderbouwing 
Dat Bekender met Achmea thema’s wordt ervaren als een toegevoegde waarde blijkt uit de volgende 
uitspraak van een deelnemer: 
 

(…) wat ik heel belangrijk vind is dat het gericht is op het bedrijf zelf. Dus je hoeft niet naar buiten toe. Het geeft veel 
meer interactie met het bedrijf, het is veel meer doelgericht. En wat je vaak buiten de deur hebt (...) is een algemeen 
iets. Daar kun je ook wel met collega’s naar toe, maar dit is veel meer toegespitst op het bedrijf zelf. Ik denk dat dat 

gewoon de grootste toegevoegde waarde is. (1) 
  
Een andere deelnemer schetst ook dat Achmea thema’s terugkomen in de leergangen en dat zij dat 
ervaart als een toegevoegde waarde. Zij geeft echter aan dat het zelfs nog wat sterker mag 
terugkomen: ‘Ja, en ik denk dat het zelfs nog wat sterker kan. Maar ja, ik vind het wel heel mooi’. (8) 
 
Niet alleen deelnemers en leidinggevenden benadrukken het belang van Achmea thema’s in 
leergangen. Ook andere klantgroepen benadrukken dit. Zo geeft een ambassadeur aan dat zij 
leergangen promoot omdat daarin aandacht wordt besteed aan hoe Achmea wil dat leidinggevenden 
leiding geven: ‘Daar wordt ook wel een sausje van Achmea meegegeven (…) dus ik vind het wel goed 
dat wij als Achmea een soort olievlek willen creëren’. (13) 
 
Meerdere participanten benoemen ook dat de leergangen zich, op het terug laten komen van 
Achmea thema’s in leergangen, onderscheiden van externe opleidingen. Dit levert volgens hen een 
voordeel op ten opzichte van externe opleidingen. Een deelnemer geeft bijvoorbeeld aan: 
 

Dus ik wil daarin nog aanvullen dat je ook ziet dat Achmea er als rode draad doorheen loopt. En als je bij een externe 

opleiding iets gaat doen, dan is die rode draad van jouw bedrijf waar je samen voor werkt, die is er niet. (6) 
 
Een ambassadeur benadrukt dit ook. Zij geeft aan dat in huis opleiden een bepaalde meerwaarde 
met zich meebrengt:  
 

Het grootste goed vind ik toch (…) dat je in huis een bureau hebt die op basis van Achmea waarden aansluiting vindt 

door middel van programma’s en daar de verbinding creëert. Ja, dat is denk ik wel de grote meerwaarde. (12) 
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De manier hoe Achmea thema’s terugkomen in leergangen zijn volgens participanten uiteenlopend. 
Zo geeft een deelnemer aan dat een programmamanager in de leergang hierover wat vertelt: ‘(…) 
een van de programmamanagers die komt specifiek wat vertellen over Achmea, de visie en van 
daaruit hoe dat terug gaat komen in de complete leergang van De nieuwe manager’. (6) 
Andere participanten benoemen dat de leergangen gebruik maken van Achmea casuïstiek. Een 
deelnemer geeft bijvoorbeeld aan: ‘Dus het is niet alleen het lezen van boeken en allerlei 
presentaties. Het is ook gewoon daadwerkelijk met Achmea cases aan de slag zijn’. (9) Meerdere 
participanten beschouwen deze zogenaamde Achmea casuïstiek als een toegevoegde waarde. 
Opvallend genoeg geeft één participant (een deelnemer van de Change leergang) aan dat er in de 
leergang Change gebruik wordt gemaakt van externe casuïstiek. In andere woorden casuïstiek van 
buiten Achmea. Dit ziet zij als een voordeel, omdat zij vanuit een ander referentiekader leert kijken 
naar Achmea, wat volgens haar bijdraagt aan het doel van de leergang:  
 

Er wordt nadrukkelijk samenwerking met &Samhoud gezocht en daar zit casuïstiek in die buiten je eigen sector 
plaatsvindt. Dus het gaat over wat de schoenenindustrie, de kledingindustrie of de vliegtuigindustrie. (…) dus dat je 

daardoor geholpen wordt om door een andere bril naar je eigen bedrijf te leren kijken. (11) 
 
Deze uitspraak is tegenstrijdig met de uitspraken van een andere deelnemer van Change die juist 
aangeeft dat het voordeel van Change is dat er juist gebruik wordt gemaakt van interne casuïstiek. 
De reden voor deze ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken lijkt te liggen in het feit dat de Change 
leergang zowel externe als interne casuïstiek behandelt. Opvallend is echter dat beide participanten 
de meerwaarde van de casuïstiek op verschillende manieren beoordelen. De één ziet de meerwaarde 
op de interne casuïstiek en de ander op de externe casuïstiek. In subparagraaf 4.2.4 zal deze 
tegenstrijdigheid verder worden uitgediept. 
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat de drie factoren Meer netwerken, Meer samenwerken en Bekender met 
Achmea thema’s duidelijk terugkomen in alle leergangen en dat het door participanten wordt 
ervaren als een toegevoegde waarde, maar dat de vertaling naar de praktijk onduidelijk blijft. Hieruit 
kan dan ook niet worden afgeleid of er een transfer heeft plaatsgevonden. Er zijn maar enkele 
participanten die voorbeelden kunnen geven hoe zij de vertaling maken naar hun dagelijkse praktijk.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste participanten het als een toegevoegde waarde zien dat 
Achmea thema’s terugkomen in de leergangen. Volgens hen onderscheiden de leergangen zich hier 
ook mee ten opzichte van externe opleidingen. Het lijkt te leiden tot meer inzicht in de visie en 
strategie van Achmea en volgens sommige participanten zelfs tot meer verbinding in de organisatie. 

4.2.2 De toegevoegde waarde van The Match 

Uit de vraag wat deelnemers en leidinggevenden van The Match zien als de toegevoegde waarde van 
de leergang voor het individu, komen er drie factoren naar voren: Zelfbewuster, Beter 
communiceren en Proactiever. Deze factoren zijn door participanten zelf naar voren gebracht. In 
deze subparagraaf worden de drie factoren uitgelegd en onderbouwd aan de hand van citaten van de 
participanten. Tot slot wordt ingegaan op wat de drie factoren de organisatie opleveren. 
 
 In figuur 4.3 komt naar voren dat de drie factoren leiden tot effectievere en efficiëntere 
(besluitvormings)processen. Deze koppeling is deels door participanten zelf gemaakt en deels door 
de onderzoeker. 
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Figuur 4.3 Toegevoegde waarde van The Match 

 
Toegevoegde waarde voor het individu 
 
Zelfbewuster 
Samenvatting 
Volgens één deelnemer van The Match en haar leidinggevende richt de leergang zich op het 
zelfbewuster maken van de rol als specialist. De deelnemer geeft aan dat zij door The Match veel 
bewuster is geworden van haar eigen verantwoordelijkheid. Dat zij ook meer inzicht heeft gekregen 
in haar mogelijkheden tot beïnvloeden. Ze geeft aan dat specialisten de neiging hebben om te 
redeneren en dat The Match juist leidt tot teruggaan naar het gevoel, waarbij redeneren wordt 
losgelaten. Haar leidinggevende beaamt dat The Match hieraan heeft bijgedragen en herkent dit ook 
in de praktijk. 
 
Onderbouwing 
Dat de deelnemer Zelfbewuster ziet als een toegevoegde waarde van The Match blijkt uit de 
volgende uitspraak:  
 

Dus het gaat heel erg op je softskills. Dat je als specialist uit dat redeneren gaat en weer naar je gevoel toegaat. Daar is 
het wel heel erg op gericht. En toen ik eraan begon dacht ik ja goed het is een training waar je weer heel veel over 

communicatieve vaardigheden leert. En eigenlijk is het meer dan dat. (3) 
 
The Match lijkt daarnaast te leiden tot bewustzijn over de eigen verantwoordelijkheid. Zo geeft de 
deelnemer weer: ‘Een ander element wat niet genoemd is, wat we ook geleerd hebben, is dat je veel 
bewuster wordt van je eigen verantwoordelijkheid. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor succes’. (3) 
Op de vraag hoe dit volgens de deelnemer terugkomt in haar eigen werkzaamheden antwoord ze: 
‘Nou voorheen had je meer de neiging om te zeggen je omgeving moet zorgen voor dit en dit. En nu 
ga je meer kijken wat kan ik zelf doen om te bereiken wat ik wil bereiken’. (3) Hiermee geeft de 
participant ook aan dat zij sinds The Match ook meer gebruik maakt van haar eigen 
verantwoordelijkheid. Dit wordt ook bevestigd door haar leidinggevende. Deze geeft aan dat hij het 
ook herkent in haar werkzaamheden. Hiervan geeft hij het volgende voorbeeld: ’En ik zie ook wel dat 
zij heel enthousiast bezig is met dat HR verhaal en dat soort dingen. Dat zij dat ook wel een beetje 
naar zich toehaalt’. (4) 
 
Opmerkingen 
Opvallend is dat de andere deelnemer van The Match en zijn leidinggevende Zelfbewuster niet als 
factor benoemen. Hoewel de leidinggevende wel enkele raakvlakken benoemt. Deze lijken echter 
eerder te maken te hebben met de factor Beter communiceren en zullen dan ook onder die factor 
worden besproken. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat The Match heeft bijgedragen aan het Zelfbewustzijn van één 
deelnemer. Dit wordt door de deelnemer en haar leidinggevende beaamd en ondersteund met 
voorbeelden.  
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Beter communiceren 
Samenvatting 
Eén deelnemer en haar leidinggevende en de leidinggevende van een andere deelnemer van The 
Match benoemen dat The Match heeft geleid tot Beter communiceren. De participanten benoemen 
dat The Match inzicht geeft in hoe specialisten dienen te communiceren met andere medewerkers in 
de organisatie. Ze benoemen dat zij door The Match uit de inhoud hebben leren stappen en meer 
naar het communicatieproces hebben leren kijken. Hierdoor verlopen processen volgens hen 
effectiever en efficiënter.  
 
Onderbouwing 
De deelnemers van The Match geven aan dat The Match bijdraagt aan Beter communiceren. Het 
volgende citaat is hiervoor kenmerkend:  
 

Ja, hoe ga je nou het eerste contact met mensen leggen. En als er iets onderwater speelt, dan heb je wat instrumenten 
gekregen over (…) interveniëren hoe je dat dus kunt doen. Dat heeft wel heel erg geholpen. Dan denk ik oh ja nu moet 

ik niet verder gaan op de inhoud, nu moet ik juist het punt wat niet lekker loopt bespreken. (3) 
 
Bij de vraag hoe deze deelnemer dit ziet terugkomen in de praktijk geeft ze het volgende voorbeeld:  
 

Bijvoorbeeld stel je levert een stuk in waar iemand commentaar op moet geven en er komt heel veel commentaar en 
het blijft maar doorkomen, terwijl je denkt ja volgens mij heb ik net al inhoudelijk antwoord gegeven. En er komt weer 

wat nieuws. Dat is dan meestal iets anders dat speelt wat je dan op tafel moet zien te krijgen. (3) 
 
Hiermee benadrukt de deelnemer een punt wat door twee andere participanten ook wordt 
benoemd. Namelijk dat deelnemers van The Match uit de inhoud leren stappen en meer gaan kijken 
naar de communicatieprocessen met anderen. Het volgende citaat van een andere leidinggevende is 
hiervoor ondersteunend. Hij geeft aan dat beter communiceren voor een specialist van grote 
meerwaarde is:  
 

Hoe je moet communiceren, want IT’ers communiceren in IT taal, laat ik maar even zeggen. Hoe communiceer je met 
iemand van HR? Hoe communiceer je met een actuaris? Hoe communiceer je met iemand van de polisadministratie? 

Daar zit een grote meerwaarde in. (2) 
 
In een ander voorbeeld benadrukt hij dat slechte communicatie leidt tot ongewenste uitkomsten: 
‘Maar er wordt ook gigantisch mis gecommuniceerd. En dat kost heel veel tijd en geld en ergernis. 
Soms ligt het aan een woordje en soms ligt het aan… hoe moet ik communiceren?’. (2) In hetzelfde 
voorbeeld geeft hij aan hoe The Match helpt om dit te voorkomen: ‘(…) nou en dat leer je in mijn 
optiek ook in de leergang: van hoe spreek je elkaar aan’.  
 
Opmerkingen 
Opvallend is dat maar één deelnemer en beide leidinggevenden Beter communiceren beschouwen 
als een toegevoegde waarde van The Match. De andere deelnemer benoemt deze factor niet, maar 
zijn leidinggevende bestempelt het juist als een ‘grote meerwaarde’. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande uitspraken van participanten kan worden geconcludeerd dat The Match 
een toegevoegde waarde levert op het gebied van Beter communiceren. Dit lijkt een belangrijke 
factor te zijn aangezien drie van de vier participanten dit benoemen. Opvallend zijn ook de 
praktijkvoorbeelden die een van de deelnemers kan geven van hoe zij deze factor weet te vertalen 
naar de praktijk. Er lijkt hier dan ook een transfer te hebben plaatsgevonden. Daarnaast is het 
opvallend dat één deelnemer deze factor helemaal niet heeft benoemd, maar dat zijn leidinggevende 
het wel als een ‘grote meerwaarde’ beschouwt. 
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Proactiever 
Samenvatting 
Alle twee de deelnemers geven aan dat The Match ervoor gezorgd heeft dat ze Proactiever zijn 
geworden. Een van de leidinggevende geeft ook aan dat hij herkent dat hier stappen in zijn gemaakt.  
 
Onderbouwing 
Eén deelnemer geeft aan dat hij zelf nogal afwachtend is en dat hij dankzij de leergang heeft geleerd 
proactiever te zijn. Dat The Match heeft geleid tot meer proactiviteit bij deze deelnemer blijkt uit de 
volgende uitspraak: ‘Ik probeer het wat meer los te laten, dus ook wat eerder in te grijpen dan 
voorheen (…). Omdat ik inderdaad vaak te afwachtend ben, probeer ik daar meer in te acteren (…)’. 
(1) Bij de vraag of de participant ook een voorbeeld kan geven hiervan, zegt hij het volgende: ‘(…) in 
mijn werkzaamheden denk ik dat ik bepaalde zaken nu gewoon doorhak en gewoon zeg van ik ga het 
gewoon doen, klaar. Ik ben het zat en ik ga er nu gewoon voor’. (1) 
 
Ook de leidinggevende geeft aan dat deze deelnemer sinds The Match op dit punt is vooruit gegaan. 
Hij geeft aan: ‘Daar is een behoorlijke stap in gemaakt’. (2)  
 
Een andere deelnemer van The Match geeft aan dat zij door The Match meer proactief op zoek is 
naar contact met andere mensen om dingen op te pakken. Ze geeft bijvoorbeeld aan:  
 

(…) iedereen weet dat, maar door het te ondervinden en het te doen ga je daar waarschijnlijk ook wat proactiever mee 
om. Dat je ook wat eerder denkt als je ergens loopt van hè laat ik toch even een praatje maken, misschien hebben we 

wel dingen die we samen kunnen oppakken. (3) 
 
Op de vraag hoe dit bijdraagt in haar dagelijkse werkzaamheden geeft de participant aan dat het leidt 
tot minder isolatie en tot meer aansluiting op andere producten uit de business: ‘Als je dingen in 
isolatie doet, ja dan komen er losse producten uit en uiteindelijk moet het wel ergens  op aansluiten’. 
(3) De participant lijkt hiermee aan te geven dat The Match leidt tot proactiviteit, wat op zichzelf 
weer gevolgen heeft voor de samenwerking in de organisatie. 
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat beide deelnemers proactiviteit benoemen als een toegevoegde waarde van The 
Match, maar dat zij geen concrete praktijkvoorbeelden kunnen geven. De voorbeelden die worden 
gegeven zijn nogal abstract. Een leidinggevende geeft wel aan dat een deelnemer een behoorlijke 
stap erin heeft gemaakt, maar ook hij geeft geen voorbeelden. Hieruit kan dan ook niet worden 
afgeleid of er een transfer heeft plaatsgevonden. 
Een ander opvallend geheel is dat twee leidinggevenden aangeven dat zij wel behoefte hebben aan 
een terugkomdag. Op deze terugkomdag kan volgens hen aan deelnemers worden gevraagd wat zij 
geleerd hebben. Zo kan volgens hen worden getoetst wat deelnemers zien als de toegevoegde 
waarde van de leergang. Zij geven daarnaast aan dat aan deelnemers bijvoorbeeld gevraagd kunnen 
worden hoe zij het geleerde in de praktijk toepassen en wat ze eventueel misten in de leergang. Tot 
slot kunnen ze daarbij ook aangeven wat het hen uiteindelijk heeft opgeleverd.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat The Match leidt tot meer proactiviteit bij de deelnemers. Er lijkt bij 
een van de deelnemers ook een vertaling te zijn naar de praktijk. Concrete voorbeelden blijven 
echter uit. Twee participanten geven aan dat zij graag een terugkomdag zouden willen. 
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Toegevoegde waarde voor de organisatie 
 
Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen 
Samenvatting 
Twee deelnemers en hun leidinggevenden geven aan dat de leergangen leiden tot Efficiëntere en 
effectievere (besluitvormings)processen. Hiervan benoemen één deelnemer en haar leidinggevende 
deze factor zelf. Zij geven aan dat voorgaande factoren, van in de individuele toegevoegde waarde, 
leiden tot Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen.  
Een andere deelnemer en leidinggevende dragen deze factor niet zelf aan, maar reageren beamend 
op de vraag van de onderzoeker of hiervan sprake is.  
Doordat The Match ervoor heeft gezorgd dat deelnemers zelfbewuster en proactiever zijn en beter 
communiceren, leidt dit volgens de participanten tot effectief contact met collega’s. Ze zijn meer in 
staat om uit de inhoud te stappen als er sprake is van inefficiënt contact. Ze zijn volgens 
participanten in staat om beter te overleggen en daardoor ook effectievere keuzes te maken. 
 
Onderbouwing 
Op een openvraag van de onderzoeker wat de deelnemer goed vindt aan The Match reageert de 
deelnemer als volgt: ‘Dan heb ik het over The Match. Die heeft gewoon heel veel inzicht gegeven. 
Vooral in hoe je dingen beter kan doen en effectiever’. (3) De deelnemer geeft aan dat zij in haar 
dagelijkse werkzaamheden nu sneller kan herkennen of iets gaat om de inhoud of niet. Dit heeft 
volgens haar als voordeel dat ‘je het wat effectiever over een onderwerp hebt. Dus niet dingen laat 
aanmodderen. (…) Dus je kunt sneller dingen bespreekbaar maken’. (3) Hierdoor wordt volgens haar 
dan ook ‘eerder de juiste beslissing genomen’. (3) 
 
Haar leidinggevende herkent dit ook als een toegevoegde waarde: ‘Ja, dat is zeker ook wel mijn 
beeld’. (4) Dit blijkt ook uit het volgende citaat:  
 
Kijk je wat verder en kan je op de inhoud wat toegeven als je bij de ander ziet dat het heel lastig ligt. Maar toch dat hele 
manoeuvreren dat hele spel hoe ga je om met anderen. Om dat wat slimmer en om dat wat effectiever te doen. Dat is 

wel mijn beeld. (4) 
 
Hij geeft ook een praktijkvoorbeeld waarin ze dit heeft toegepast. Zo geeft hij aan dat de deelnemer 
in een teamoverleg waarin veel specialisten vooral op de inhoud gericht waren, in staat was 
bepaalde dingen te structuren en uit de inhoud weg te halen. Hier lijkt dan ook een transfer te 
hebben plaatsgevonden. 
 
Dat deze deelnemer in staat is om uit de inhoud te stappen en efficiënter en effectiever contact te 
hebben met collega’s komt volgens haar voort uit eerder genoemde factor Beter communiceren in 
de individuele toegevoegde waarde van The Match. Zo geeft ze aan dat bepaalde communicatie 
instrumenten erg hebben geholpen, waardoor ze beter in staat is om uit de inhoud te stappen: ‘Dan 
denk ik oh ja nu moet ik niet verder gaan op de inhoud, nu moet ik juist het punt wat niet lekker loopt 
bespreken’. (3) 
 
Een andere deelnemer van The Match en zijn leidinggevende benoemen niet uit zichzelf dat The 
Match leidt tot Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen. Op de vraag van de 
onderzoeker of hiervan sprake is, antwoorden ze wel bevestigend. De leidinggevende geeft aan: ‘Ja, 
die herken ik wel’. (2) Hij geeft tevens aan dat hij dat bij de deelnemer in zijn dagelijkse 
werkzaamheden ziet terugkomen.  
Ook de deelnemer herkent dit als een toegevoegde waarde van The Match. Hij geeft net als de 
andere deelnemer aan dat dit te maken heeft met het overleggen met andere mensen. Deze 
participant heeft het echter niet over het verschil tussen inhoud en proces, maar meer over het 
overtuigen van mensen. Dit blijkt uit het volgende citaat: 
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Ja, maar ik denk dat het ook een stukje met overleggen is met andere mensen. Andere mensen overtuigen van waar 
zit je nou op te wachten en we moeten gewoon gaan. Dus ook het overdragen aan de ander om hem zover te krijgen. 
(1) 

 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat één deelnemer en haar leidinggevende benoemen dat The Match leidt tot 
Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen. Er lijkt daarin een direct causaal verband te 
zijn tussen Beter communiceren en Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen. Een 
ander deelnemer van The Match en zijn leidinggevende zien ook een verband tussen de leergang en 
Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen, maar benoemen dit niet uit zichzelf. 
Daarnaast benoemen zij ook geen causaal verband tussen een van de factoren van de individuele 
toegevoegde waarde en Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat The Match volgens vier participanten leidt tot Efficiëntere en 
effectievere (besluitvormings)processen. Twee van de participanten hebben dit zelf benoemd. 
Volgens deze twee participanten is dit een gevolg van de factor Beter communiceren.  
 
Hoger kwaliteit van producten/diensten 
Samenvatting 
Op de vraag of The Match leidt tot een hoger kwaliteit van producten, zijn één deelnemer van The 
Match en twee leidinggevenden het erover eens dat dit het geval is. Een participant kan ook 
voorbeelden geven waarin dit gebeurt. Anderen geven aan dat dit niet mogelijk is vanwege het lange 
termijn werk waar ze mee te maken hebben. Het is belangrijk aan te geven dat de onderzoeker hier 
specifiek naar heeft gevraagd. Het was één van de weinige vragen die de onderzoeker heeft moeten 
stellen om antwoord te krijgen.  
 
Onderbouwing 
Een leidinggevende geeft aan dat hij deze factor herkent als toegevoegde waarde van The Match: ’Ja, 
die herken ik wel’ (2). Daarnaast geeft hij ook aan dat hij ziet dit ziet terugkomen in de praktijk. Met 
name op deelfabricaten. Zo geeft hij als voorbeeld dat de deelnemer bij een bepaald IT-systeem 
ervoor heeft gezorgd voor een kwalitatieve verhoging van de dienstverlening: ‘Maar je ziet toch dat 
hij daarin goed zijn rol pakt en dingen voor elkaar krijgt. (…) En dat betekent dat je dienstverlening 
kwalitatief verhoogd gaat worden en dat je feitelijk tot een beter eindproduct kunt komen’. (2)  
 
Een andere leidinggevende geeft aan dat The Match het gedrag van een deelnemer heeft veranderd, 
wat tot een beter eindproduct zou moeten leiden: ‘Ja, het is vorig jaar afgelopen dus dat gedrag zie 
je wel dat dat al wat veranderd is. Ja, dat zou wel moeten leiden tot een beter product’. (4) Op de 
vraag of hij hier een voorbeeld van zou kunnen geven, geeft de participant aan dat hij dat niet kan. 
De reden hiervoor is dat het werk van de deelnemer lange termijn is waardoor hij niet concreet kan 
zeggen dat het een gevolg is van The Match: ‘Nee, dat heb ik niet zo bij de hand. Want de dingen die 
we doen zijn toch wel lange termijn. Dus je kunt niet concreet zeggen van dit is door The Match beter 
geworden’. (4) Hij geeft wel aan dat hij veranderingen ziet in haar gedrag. 
De deelnemer geeft ook aan dat zij het moeilijk vindt om te zeggen dat de kwaliteit van het product 
omhoog gaat door The Match. Ook zij ziet als oorzaak hiervan het lange termijn werk dat zij doet. 
 
Opmerkingen 
Opvallend is dat drie van de vier participanten benoemen dat The Match leidt tot een Hoger kwaliteit 
van producten/diensten, maar dat er maar één participant een concreet voorbeeld kan geven. 
Waarbij uit het voorbeeld ook niet duidelijk naar voren komt wat de invloed van The Match precies is 
geweest. Het lijkt erop dat The Match dan ook wel invloed heeft op een Hoger kwaliteit van 
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producten/diensten, maar dat er vanwege de lange termijn moeilijk voorbeelden gegeven kunnen 
worden. Er kan dan ook niet worden vastgesteld of er een transfer heeft plaatsgevonden. 
Opvallend is ook dat één participant een verband legt tussen gedrag dat wordt beïnvloed door The 
Match en een Hoger kwaliteit van producten/diensten.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er volgens de meeste participanten een verband is tussen The Match 
en een Hoger kwaliteit van producten/diensten. Ze kunnen echter geen concrete voorbeelden geven 
waaruit blijkt wat het verband precies is. Uit een uitspraak van een leidinggevende valt af te leiden 
dat The Match invloed heeft op het gedrag van deelnemers en dat het gedrag weer invloed heeft op 
Hoger kwaliteit van producten/diensten. Wat het gedrag precies is, blijft ook onduidelijk. 

4.2.3 De toegevoegde waarde van De Nieuwe Manager 

Op de vraag wat deelnemers en leidinggevende van De Nieuwe Manager zien als de toegevoegde 
waarde van de leergang komen er twee factoren naar voren: Zelfbewuster en Omgaan met 
gevoelens. Deze factoren zijn door de participanten zelf naar voren gebracht. In deze subparagraaf 
worden de twee factoren uitgelegd en onderbouwd aan de hand van citaten van de participanten. 
Tot slot wordt ingegaan op wat de twee factoren de organisatie opleveren. In figuur 4.4 komt naar 
voren dat de twee factoren leiden tot Beter functioneren van het team. Deze koppeling is door 
participanten zelf gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4 Toegevoegde waarde van De Nieuwe Manager 

 
Toegevoegde waarde voor het individu 
 
Zelfbewuster 
Samenvatting 
Alle deelnemers van De Nieuwe Manager en een leidinggevende van een deelnemer benoemen 
zelfbewuster als een toegevoegde waarde van de leergang. De participanten geven aan dat ze door 
de leergang meer naar zichzelf zijn gaan kijken en meer bewust zijn van wie ze zijn en wat ze kunnen. 
Dit heeft volgens hen vervolgens geleid tot een verbetering van hun teams. Dit laatste aspect wordt 
besproken in de toegevoegde waarde voor de organisatie. 
 
Onderbouwing  
Op de vraag wat een deelnemer het meest gehaald heeft uit de leergang, geeft de deelnemer aan 
dat zij meer bevestiging heeft gekregen van wie ze is en wat ze kan. Op de vraag of zij dat ziet als een 
soort zelfbewustzijn, geeft de deelnemer aan: ‘Ja, ja. Dat is exact het woord inderdaad’. (7) 
 
Als antwoord op dezelfde vraag geeft ook een andere deelnemer aan: ´Ik heb mijzelf beter leren 
kennen’. (5) Hij geeft aan dat hij door deze leergang meer bewust is geworden van het feit dat hij 
meer zijn mening moet geven en meer moet beslissen wat hij zelf wil. Ter onderbouwing geeft hij 
ook een praktijkvoorbeeld waarin hij weergeeft dat hij de beslissing heeft gemaakt om naar een 
andere baan te solliciteren, waarbij hij die beslissing nooit had gemaakt vóór het volgen van de 
leergang. Hier lijkt dan ook een transfer te hebben plaatsgevonden. 
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Ook de leidinggevende van deze deelnemer herkent dat de deelnemer zelfbewuster is geworden 
door de leergang. Hij geeft aan dat de deelnemer bewuster is gaan kijken naar wat nodig is en 
flexibeler is geworden in zijn gedrag. Waar hij vroeger een rechte lijn trok, weet hij nu ook zijstappen 
te maken.  
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat drie van de vier respondenten deze factor min of meer zelf benoemen. 
Daarnaast is het meer dan opvallend dat deze factor voor beide deelnemers hetgeen is wat zij het 
meest uit de leergang hebben gehaald.  
 
Conclusie 
Het feit dat bijna alle participanten deze factor min of meer zelf hebben benoemd, geeft aan dat er 
een sterk verband lijkt tussen deze leergang en de factor Zelfbewuster. Daarnaast worden er door 
twee participanten praktijkvoorbeelden gegeven van hoe zij het geleerde toepassen in de praktijk. 
Dit lijkt het sterke verband te ondersteunen. 
 
Omgaan met gevoelens 
Samenvatting 
Drie van de vier participanten geven aan dat De Nieuwe Manager als toegevoegde waarde heeft, dat 
deelnemers beter weten om te gaan met hun gevoelens. De deelnemers geven aan dat het beter 
omgaan met gevoelens leidt tot betere teams. Dit laatste aspect wordt verder besproken onder het 
stuk van de toegevoegde waarde voor de organisatie. 
 
Onderbouwing 
Alle twee de deelnemers van De Nieuwe Manager geven aan dat zij vooraf aan de leergang, in hun 
dagelijkse werkzaamheden, soms voorbij gingen aan hun gevoel. Op de vraag wat hij het meest uit de 
leergang heeft gehaald, benoemt een deelnemer dan ook dat hij zichzelf beter heeft leren kennen. 
Dat hij eerst erg van regels en structuren was, maar dat hij door De Nieuwe Manager heeft geleerd 
meer naar zijn gevoel te luisteren. Dit wordt ondersteund met de volgende uitspraak: 
 

En ik voelde mij er al niet goed bij. Maar ik kon niet goed benoemen wat die patronen zijn, die het verschil maken 
dat ik mij niet zo prettig voel. En wat daarbij voor mij met name naar voren kwam, is dat ik meer uit mijn gevoel 

mag werken. (5) 
 
De participant illustreert ook met een duidelijk praktijkvoorbeeld hoe hij meer naar zijn gevoel 
luistert en welk effect dit heeft op zijn team.  
 
Ook de andere deelnemer van De Nieuwe Manager geeft aan dat zij dankzij de leergang meer heeft 
leren werken vanuit haar gevoel. Zij ervaart dit als heel positief. Ook zij kan een goed 
praktijkvoorbeeld geven van hoe zij sinds De Nieuwe Manager nu meer gebruik maakt van haar 
gevoel. Zo geeft onderstaand voorbeeld doeltreffend weer wat zij ziet als de meerwaarde: 
 

Ik heb een keer meegemaakt dat zij bijvoorbeeld naar de crèche moest. Normaal zou ik zeggen van afspraak is 
afspraak en je hoort te werken. Dat zou bij mij een minpuntje zijn. Maar in dit geval verplaatste ik mij ook wat meer 

qua gevoel. (7) 
 
Ook de mentor van deze deelnemer benoemt uit zichzelf dat De Nieuwe Manager bijdraagt aan het 
omgaan met gevoelens. Hij geeft aan dat de leergang een veilige omgeving creëert waarin 
deelnemers geprikkeld en gestimuleerd worden om te oefenen met de zachte kant van 
management. Hierin ligt volgens hem met name een toegevoegde waarde voor mensen die minder 
goed overweg kunnen met gevoelens van zichzelf en van anderen. 
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Opmerkingen 
Opvallend is dat beide deelnemers en een mentor van een deelnemer uit zichzelf benoemen dat De 
Nieuwe Manager leidt tot beter om kunnen gaan met gevoelens. Tevens is het opvallend dat beide 
deelnemers hele sprekende voorbeelden uit de praktijk kunnen geven van hoe ze het geleerde 
hebben toegepast.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat De Nieuwe Manager leidt tot Omgaan met gevoelens. Volgens drie 
participanten is dit een toegevoegde waarde van De Nieuwe Manager. Vanwege de sprekende 
voorbeelden die worden gegeven en de één op één relatie die wordt gelegd tussen de leergang en de 
factor, lijkt hier dan ook een transfer te hebben plaatsgevonden. 
 
Toegevoegde waarde voor de organisatie 
 
Beter functioneren van het team 
Samenvatting 
Beide deelnemers van de leergang geven aan dat de voorgaande factoren, van de toegevoegde 
waarde voor het individu, hebben geleid tot het Beter functioneren van hun team. Onderdelen die de 
participanten naar voren laten komen zijn onder andere het vergroten van het draagvlak van hun 
team, aansluiting vinden, het vergroten van het vertrouwen en verbinding. Ook een leidinggevende 
geeft aan dat hij ziet dat het draagvlak vergroot is van het team van een deelnemer, sinds deze de 
leergang heeft gevolgd. 
 
Onderbouwing 
Een deelnemer geeft aan dat hij sinds De Nieuwe Manager meer aansluiting vindt met zijn team. Hij 
geeft aan dat hij vroeger altijd voorop liep en veel eisen stelde aan zijn team. Nu lijkt hij beter met 
zijn team overweg te kunnen waardoor hun relatie is verbeterd:  
 
En wat je dan merkt is dat de prestatie alsnog neergezet kan worden, alleen dat ik dat enerzijds niet allemaal zelf hoef te 
doen en anderzijds dat ik veel meer het commitment krijg van mijn team. Vroeger liep ik voorop en nu loop ik samen 

met hen. En dat is wel een heel groot verschil. (5) 
 
Hij ziet deze verandering als een oorzaak van het feit dat hij zelfbewuster is geworden. Hij geeft dan 
ook aan dat hij meer naar zijn omgeving kijkt en naar de gevoelens van zijn team. De deelnemer 
benoemt daarbij dat hij de regie minder strak in handen neemt, maar meer door het team laat 
gebeuren. Hiervan geeft hij ook een concreet praktijkvoorbeeld waarin duidelijk naar voren komt dat 
hij niet probeert het team te dwingen tot bepaalde handelingen, maar waarbij hij het team juist 
ideeën van zichzelf laat uitwerken. Dit verhoogt volgens hem het draagvlak en aansluiting in zijn 
team. 
Ook zijn leidinggevende beaamt dat de deelnemer op een andere manier aandacht besteed aan zijn 
team. Deze geeft aan dat de deelnemer echt op ‘het draagvlak vergroten zit’. (6) 
 
De andere deelnemer benoemt dat zij meer verbinding in het team heeft weten te creëren. Hierdoor 
is het vertrouwen tussen het team onderling en haar ‘heel groot’. (7) De oorzaak hiervan ziet zij 
liggen bij de factor Zelfbewuster. Doordat ze zelfbewuster is geworden door De Nieuwe Manager 
gaat ze meer met mensen in gesprek en worden dingen met elkaar gedeeld. Ze geeft aan dat ze wat 
dieper in gaat op de verbinding die zij heeft met haar team: ‘Wat het mij oplevert in de praktijk is een 
hele leuke groep. Mensen die blij zijn met het werk. De verbinding is heel sterk op dit moment’. (7) 
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Opmerkingen 
Het is opvallend dat drie participanten aangeven dat de leergang een positief invloed heeft gehad op 
de teams van de deelnemers. Nog opvallender is dat zij dit direct relateren aan de factoren die naar 
voren zijn gekomen bij de toegevoegde waarde van het individu.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de factoren die benoemd zijn in de toegevoegde waarde voor het 
individu, volgens drie participanten van directe invloed zijn op een Beter functioneren van het team. 
Hieronder verstaan de participanten bepaalde gevolgen als meer commitment, meer verbinding en 
meer draagvlak. Het is wel van belang aan te geven dat maar één respondent een praktijkvoorbeeld 
heeft kunnen geven. Er kan dan ook niet worden vastgesteld of hier sprake is van een transfer. 

4.2.4 De toegevoegde waarde van Change 

Uit de vraag wat deelnemers en leidinggevende van Change zien als de toegevoegde waarde voor het 
individu komt er één factor naar voren: Met een andere bril leren kijken. Deze factor is door de 
participanten zelf naar voren gebracht. Daarnaast wordt door één participant het verband gelegd 
tussen deze factor en een toegevoegde waarde voor de organisatie. Hij benoemt de factor: Divisie 
helpen veranderen. In deze subparagraaf wordt de factoren uitgelegd en onderbouwd aan de hand 
van citaten van de participanten. Onderstaande figuur geeft schematisch weer wat de toegevoegde 
waarde is van leergang Change. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5 Toegevoegde waarde van Change 

 
Toegevoegde waarde voor het individu 
 
Met een andere bril leren kijken 
Samenvatting 
Uit het interview met een deelnemer van Change komt naar voren dat zij het als een toegevoegde 
waarde beschouwt dat zij door de leergang op een andere manier naar de organisatie is gaan kijken. 
Ze geeft aan dat in de leergang veel gebruik wordt gemaakt van externe casuïstiek waardoor ze in 
staat is om bewust te kijken vanuit een bepaald modelmatigheid. Daarnaast benoemt een andere 
deelnemer dat hij de aangereikte theoretische modellen nuttig vindt om met een andere blik naar 
dingen te kijken.  
 
Onderbouwing 
Op de vraag wat een deelnemer ziet als de toegevoegde waarde van de leergang, geeft deze aan: 
‘Nou mij persoonlijk leert het vooral bewust kijken vanuit een bepaald modelmatigheid waar Achmea 
achter staat, zoals medewerkerwaarde, klantenwaarde, financiële waarde. Dat model leren 
toepassen op je eigen praktijk’. (11) Hiermee doelt de participant op de externe casuïstiek die wordt 
gebruikt in de leergang. Zo geeft zij aan dat bij een casus van een Amerikaanse bank een bepaald 
concept naar voren komt. Vanuit dat concept wordt dan weer gekeken naar de betekenis ervan voor 
haar eigen business. 
 
Op de vraag of de deelnemer het ook toepast in haar dagelijkse werkzaamheden, geeft deze aan dat 
ze dit moeilijk vindt te zeggen. Ze geeft aan dat zij bewuster bezig is met of iets waarde oplevert of 
niet. Dit is een vraag die volgens haar veel in haar hoofd speelt sinds Change en wat ze dan ook 
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beschouwt als ‘een winst’. (11) Hierdoor stelt ze ook andere vragen dan eerst. Ze kan hiervoor echter 
geen praktijkvoorbeeld geven. 
 
Een andere deelnemer geeft aan dat hij de aangereikte theoretische modellen nuttig vindt. Hij geeft 
tevens aan dat hij wel in de praktijk gebruik maakt van deze modellen. Hierop wordt verder ingegaan 
onder het kopje: toegevoegde waarde voor de organisatie. 
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat de twee deelnemers maar één toegevoegde waarde van Change kunnen 
benoemen, die niet voorkomt in de andere leergangen. Daarnaast is het opvallend dat beide 
deelnemers geen praktijkvoorbeelden (kunnen) benoemen van deze toegevoegde waarde. Er kan 
dan ook niet worden vastgesteld of er sprake is van een transfer. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de leergang Change volgens de twee deelnemers leidt tot Met een 
andere bril leren kijken. De transfer lijkt in eerste instantie niet te kunnen worden vastgesteld, 
aangezien participanten voor de individuele toegevoegde waarde geen concrete voorbeelden 
(kunnen) noemen.  
 
Toegevoegde waarde voor de organisatie 
 
Divisies helpen veranderen  
Samenvatting 
Een van de deelnemers geeft aan dat de theoretische modellen die beschikbaar worden gesteld in de 
leergang, zeer nuttig zijn voor zijn divisie. Hierbij refereert hij naar het veranderingsproces waarin 
zijn divisie verkeert. In andere woorden: de factor Met andere bril leren kijken lijkt volgens deze 
participant te leiden tot Divisies helpen veranderen. 
 
Onderbouwing 
De deelnemer geeft aan dat hij de theoretische principes die voorkomen in de leergang ziet als 
waardevol voor zijn divisie:  
 

Dus de theorie van de leergang is eigenlijk heel goed bruikbaar in het proces waar deze divisie op dit moment in zit. 
Dus (…) je bent in staat om wat in deze divisie gebeurt beter aan de hand van een theoretisch kader te toetsen. (…) De 

bruikbaarheid op dat punt van de leergang naar het bedrijf toe vind ik uitermate groot. (9)  
 
Deze deelnemer geeft daarnaast aan dat hij veel mogelijkheden ziet binnen zijn divisie om het 
geleerde van de leergang in de praktijk te brengen. De reden dat de participant de koppeling maakt 
tussen de nieuwe theoretische inzichten en de toegevoegde waarde voor zijn divisie, is volgens de 
participant dat iedere deelnemer van Change een veranderingscasus moet inbrengen aan het begin 
van de leergang Change. In deze veranderingscasus kan hij veel kwijt wat hij geleerd heeft in de 
leergang. Hij geeft dan ook aan dat hij deze aanpak van de leergang als positief beschouwt: ‘(…) nou 
dat is een heel krachtige methode denk ik’. (9) Over wat het de divisie nu daadwerkelijk concreet 
oplevert is de participant minder duidelijk. Hij geeft hier geen voorbeelden van. 
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat beide participanten het als een individuele toegevoegde waarde lijken te 
beschouwen dat de leergang externe casuïstiek en externe theoretische inzichten geeft (zie vorige 
factor), maar dat maar één participant het ook daadwerkelijk relateert aan organisatie toegevoegde 
waarde. Opgemerkt dient te worden dat de deelnemer naar een veranderingscasus refereert en dat 
het onduidelijk is of hij na de leergang op dezelfde manier gebruik zou maken van de individuele 
toegevoegde waarde.  
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Conclusie 
Geconcludeerd mag worden dat er volgens één participant een verband is tussen theoretische 
modellen die worden aangereikt in de leergang en de toegevoegde waarde die het zijn divisie 
daardoor oplevert. De conclusie of er sprake is van een transfer is tweezijdig. Aan de ene lijkt er 
sprake van een transfer omdat een participant de factor zelf benoemt en ook voorbeelden kan geven 
hoe hij het toepast in de praktijk. Aan de andere kant lijkt het niet aanwezig, omdat het maar één 
participant is die de factor benoemt en hij geen concrete voorbeelden geeft van wat het de 
organisatie exact oplevert.  

4.2.5 Samenvatting resultaten deelvraag twee 

Uit alle bovenstaande resultaten kan worden afgeleid dat de leergangen volgens participanten op 
meerdere vlakken een toegevoegde waarde leveren voor het individu. Deze zogenaamde factoren 
zijn allemaal door participanten zelf benoemd in relatie tot de leergang. Hierdoor mag worden 
verondersteld dat de benoemde factoren een gevolg zijn van de leergangen.  
De participanten geven tevens aan dat de individuele factoren leiden tot een toegevoegde waarde 
voor de organisatie. De factoren die hieruit naar voren komen verschillen per leergang. Opgemerkt 
dient te worden dat bij leergang The Match het verband tussen de individuele toegevoegde waarde 
en de organisatie toegevoegde waarde deels is gelegd door de onderzoeker. Dit betreft de factor 
Hoger kwaliteit van producten/diensten. 
De mate van aanwezigheid van transfer lijkt nogal te verschillen. Sommige factoren kunnen door 
participanten namelijk worden ondersteund met praktijkvoorbeelden, waar dit bij andere factoren 
niet of nauwelijks wordt gedaan. In de conclusie zal dit onderdeel verder worden uitgewerkt. 
Uit de resultaten kan tevens worden afgeleid dat de leergangen lijken te leiden tot een individuele 
toegevoegde waarde, wat op zichzelf weer leidt tot een organisatie toegevoegde waarde. Hieruit kan 
worden verondersteld dat de individuele toegevoegde waarde fungeert als een mediërende 
variabele tussen de leergangen en de organisatie toegevoegde waarde. Ook dit punt zal in de 
conclusie uitgebreid aan bod komen. 

4.3 Welke betekenis geven klanten van de EA aan de kernwaarde Business 
driven? 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven m.b.t. deelvraag drie: Welke betekenis geven 
klanten van de EA aan de kernwaarde Business driven? Uit de resultaten komt naar voren dat 
Business driven bestaat uit twee hoofdthema’s die beïnvloed worden door een derde hoofdthema. 
Het eerste hoofdthema is Balans tussen interne en externe trainers/leveranciers. Het tweede 
hoofdthema is Aansluiting op de business. Aansluiting op de business bestaat uit de volgende 
factoren: Bekend zijn met Achmea thema’s, Bekend zijn met divisie thema’s en Afstemmen van het 
opleidingsaanbod.  
De twee hoofdthema’s van business driven worden beïnvloed door een derde hoofdthema: 
Duidelijke profilering EA. Deze profilering bestaat uit een viertal factoren: Heldere doelstellingen en 
beleid, Duidelijke doelgroep, Promoten van de leergangen en tot slot Meer interne medewerkers. 
Het is belangrijk hierbij op te merken dat deze laatste vier factoren door participanten worden 
opgemerkt als verbeterpunten. Om deze reden worden deze factoren besproken in paragraaf 4.4: Op 
welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde Business driven (beter) worden 
gerealiseerd door EA leergangen? 
Uit de resultaten komt naar voren dat Business driven een toegevoegde waarde levert op Bekender 
met Achmea thema’s.  
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De bevindingen zijn opgenomen in het volgende model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.6: Business driven  

 
Het model zal hieronder besproken en onderbouwd worden met citaten die voortkomen uit de 
interviews. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de definitie van Business driven. Vervolgens wordt 
ingegaan op de twee onderdelen waaruit Business driven is opgebouwd. Tot slot wordt de 
toegevoegde waarde van Business driven besproken. 

4.3.1 Definitie van Business driven 

Samenvatting 
Op één participant na is geen enkele participant bekend met de kernwaarde Business driven. Ook 
wordt de definitie die door de EA wordt toegekend aan Business driven door participanten niet of 
maar deels herkend. Uit gesprekken met participanten komt naar voren dat Business driven bestaat 
uit twee hoofdthema’s: Aansluiting op de business en Balans interne en externe 
leveranciers/trainers.  
 
Onderbouwing 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat op een participant na, geen enkel participant bekend is 
met de kernwaarde Business driven. Uitspraken als ‘Nee, het zegt mij niet zo een twee drie wat’ (14) 
en ‘Ik herken hem niet uit de Eureko Academy’ (7) zijn hiervoor typerend. Eén participant geeft aan 
dat hij er wel bekend mee is, maar geeft een andere invulling aan de kernwaarde dan de EA dit doet. 
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Op de vraag wat participanten verstaan onder business driven, geven de meesten aan dat het 
volgens hen te maken heeft met de aansluiting op de behoefte van de business. Een leidinggevende 
zegt hierover het volgende: ´De Eureko Academy heeft een aanbod van opleidingen die aansluit op de 
behoefte van de business’. (8) Een deelnemer van een leergang geeft aan: ’(… ) dat wil zeggen dat de 
leergang zijn aanbod volledig moet afstemmen op wat er in het bedrijf wordt gevoeld aan behoeftes 
en hoe de demand van de divisies eruit ziet’. (10) 
 
Drie participanten geven een andere visie op Business driven. Een leidinggevende geeft bijvoorbeeld 
aan dat hij het ‘marktgedreven of klantengedreven’ (6) vindt.  
 
Naast de aansluiting op de behoefte van de business wordt ook het gebruik maken van interne 
expertise door drie participanten benoemd als onderdeel van Business driven. Een ambassadeur 
benadrukt dat het gebruik maken hiervan zeer belangrijk is: 
 

Interviewer: Dus dat zou voor jou dan wellicht de kernwaarde Business driven kunnen betekenen? 
Ambassadeur: Ja, dat je eigenlijk ook zegt van wij willen niet alleen dat vakmanschap en persoonlijke 
ontwikkeling hoog op de agenda staat, maar wij geloven er ook in dat wij mensen in dit bedrijf hebben 

die daar een impuls aan kunnen geven. (14) 
 
Een deelnemer van een leergang zegt hierover: ‘Alles wat je intern kunt organiseren, waarom niet?’. 
(3) 
 
Opmerkingen 
Het is opvallend dat bijna geen enkele participant bekend is met de kernwaarde Business driven. 
Daarnaast is het opvallend dat bijna alle participanten, zonder een sturende vraag van de 
onderzoeker, Aansluiting op de business beschouwen als een belangrijk onderdeel van Business 
driven.  
 
Conclusie 
Bij het in kaart brengen van de definitie van Business driven vanuit klantperspectief, komt naar voren 
dat de participanten twee factoren benoemen: Aansluiting op de business en Balans tussen interne 
en externe leveranciers/trainers. Deze twee zogenaamde hoofdthema’s zullen in de volgende 
subparagraaf uitgebreid worden uiteengezet. 

4.3.2 De twee hoofdthema’s van Business driven 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de twee hoofdthema’s van Business driven. Eerst wordt 
ingegaan op de aansluiting op de business. Daarna wordt de balans tussen interne en externe 
leveranciers/trainers besproken. In figuur 4.7 staat schematisch weergegeven hoe Business driven 
door participanten is weergegeven. 
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Figuur 4.7 Betekenis van Business driven 

 
Aansluiting op de business 
Samenvatting 
Negen participanten benoemen uit zichzelf dat zij Business driven zien als Aansluiting vinden op de 
business. Om deze reden is hier dan ook een hoofdthema uit ontstaan. Uit de interviews zijn 
meerdere factoren naar voren gekomen die vallen onder dit hoofdthema: Bekend zijn met Achmea 
thema’s, Bekend zijn met divisie behoeften en Afstemmen van het opleidingsaanbod. Kern van het 
hoofdthema is dat een groot deel van de participanten vindt dat de EA pas Business driven is, als het 
aansluiting vindt op de business. Volgens hen gebeurt dit nu te weinig of zelfs helemaal niet. 
Daarnaast zouden ze graag zien dat de EA haar opleidingsaanbod zou afstemmen met de divisies. Dit 
gebeurt volgens vier participanten op dit moment helemaal niet. Een groot deel van de participanten 
geeft tevens aan dat de EA ook bekend zou moeten zijn met Achmea thema’s en dat zij dit in hun 
leergangen zouden moeten verwerken. De EA doet dit ook naar hun mening. 
De onderbouwing van dit hoofdthema en het tot stand komen van de onderliggende factoren wordt 
hieronder per factor gegeven: 
 
Onderbouwing 
Bekend zijn met Achmea thema’s 
Om Business driven te kunnen zijn moet de EA volgens participanten ten eerste bekend zijn met 
Achmea thema’s. Met Achmea thema’s wordt gedoeld op de strategie, identiteit en andere 
bedrijfsbrede topics. Zeven participanten vinden dat dit belangrijk is om in je leergangen te 
verwerken. Citaten die dit ondersteunen zijn bijvoorbeeld van een HR adviseur: ‘Het unieke eraan 
vind ik dat zij er een Achmea sausje aan geven’ (13) en van een leidinggevende: ‘Het moet wel liggen 
aan de aansluiting (…) met de specifieke kenmerken van Achmea en de specifieke kernwaarden van 
Achmea’. (8) 
 
Het grootste deel van de participanten geeft aan dat zij Achmea thema’s op dit moment ziet 
terugkomen in de leergangen. Twee participanten benoemen dat zij niet weten of de EA dit 
voldoende doet. 
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Bekend zijn met divisie behoeften 
Elf participanten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de EA bekend is met de behoeften van 
de divisies. Acht participanten benoemen dat dit echter onvoldoende gebeurt. Dit zijn met name 
participanten uit de lijn. Een deelnemer geeft bijvoorbeeld aan: 

 
Ik heb wel eens het gevoel dat de Academy te ver van het bedrijf afstaat. Eigenlijk vanuit een 
geïsoleerde of ik zou bijna zeggen traditionele stafrol zit, om goed aangesloten te zijn op wat er in het 

bedrijf eigenlijk echt gevraagd wordt. (9) 
 
De reden dat deze participanten willen dat de EA meer bekend wordt met divisie behoeften, lijkt te 
maken te hebben met het beeld dat de EA onvoldoende op de hoogte is van de behoefte van de 
divisies. Sommige participanten herkenden de EA dan ook niet in het eerste deel van de definitie die 
de EA heeft van Business driven: Wij kennen de organisatie, weten de context waarin wij moeten 
opereren. Participanten lijken het gebrek aan bekendheid van behoeften te wijten aan het feit dat de 
EA geen behoeften opvraagt bij de divisies. Zo benoemen zes participanten bijvoorbeeld dat de EA 
niet bij divisies langskomt om de behoeften in kaart te brengen. Meerdere participanten benoemen 
dat zij dit wel zouden willen:  
 

Maar ik denk uiteindelijk het management en de leidinggevenden, dat je daar de behoefte gaat ophalen. Dus (…) bij 
de directie, management en teamleiding, daar moet je de behoeften ophalen. Wat speelt er nou? Wat zijn de items 
die spelen, de problemen, de uitdagingen? (…) Nou ik heb niet het idee dat dat helemaal doorvertaald is binnen de 

Eureko Academy. (6) 
 
Een opvallende uitspraak dat zou kunnen verklaren waarom de EA niet bij divisies langsgaat, wordt 
gedaan door een leidinggevende. Hij benoemt het spanningsveld waar de EA mee te maken heeft op 
het gebied van haar klanten. Hij geeft aan dat de EA twee soorten klanten heeft, namelijk de Raad 
van Bestuur aan de ene kant (centraal) en de divisies aan de andere kant (decentraal). Daarbij geeft 
hij aan dat het afhankelijk is van het geboorterecht van de EA of deze ook echt behoeften moet 
ophalen bij de divisies.  
Dit ogenschijnlijke spanningsveld tussen centraal en decentraal is meegenomen in het 
panelinterview. Hieruit kwam naar voren dat de EA inderdaad te maken heeft met een 
spanningsveld, maar dat het haar geboorterecht is om centraal beleid te voeren. Opvallend daarbij is 
dat een HR adviseur aangeeft dat centraal beleid ook voortkomt uit divisies. In andere woorden: dat 
je ook de input nodig hebt van divisies om centraal beleid te kunnen voeren: ‘Bijvoorbeeld bij FBTO 
zijn we heel erg bezig met Social Media, met communities, dat ik denk van joh, dat is wel iets 
waarvan je zegt dat kun je ophalen in de business. Daar zit knowhow’. (20) Andere participanten 
sluiten zich aan met deze gedachte.  
 
Afstemmen van het opleidingsaanbod 
Als een logisch gevolg van bovenstaande factor, benoemen vier participanten (exclusief het 
panelinterview) dat de EA het opleidingsaanbod zou moeten afstemmen met de divisies. Ze geven 
dus aan dat de EA niet alleen bekend moet zijn met de divisie behoeften, maar dat hun 
opleidingsaanbod ook in overleg tot stand zou moeten komen. De volgende citaten zijn typerend 
voor deze factor. Een ambassadeur geeft aan: ‘Ik zou het leuk vinden als de business ook wat meer 
betrokken wordt bij de inhoud of het aanbod dat gecreëerd wordt’. (14) Een leidinggevende zegt 
hierover: ‘Het zou geen slechte zaak zijn als de EA met haar opdrachten en mandaat bij de divisies 
zou opvragen van hoe zien jullie het?’. (10) 
 
Opvallend is dat een programmamanager van de EA tijdens het panelinterview aangeeft dat zij het 
gevoel heeft wel afstemming te zoeken met de business. Maar volgens haar is het voor de business 
kennelijk ‘niet zichtbaar’ of wordt het niet zo ‘beleefd’. (18) De EA manager benoemt dit aspect ook 
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en voegt er aan toe dat zij het nogal een dilemma vindt hoe veel ze moet afstemmen met de 
business voordat zij iets kan maken. 
 
Meerdere participanten benoemen dat de EA bij de divisies langs zou moeten gaan om het 
opleidingsaanbod af te stemmen. Twee participanten benoemen apart van elkaar en zonder dat de 
onderzoeker erop stuurt, dat de EA zou kunnen doen aan accountmanagement om het 
opleidingsaanbod af te stemmen. De functie van accountmanagement zal uitgebreid besproken 
worden in de volgende paragraaf. 
 
Opmerkingen 
In dit hoofdthema is een spanningsveld naar voren gekomen van centrale en decentrale klanten waar 
de EA mee te maken heeft. Opmerkelijk is dat twee participanten vanuit de EA het gevoel hebben 
wel de afstemming te zoeken met de business, maar dat dit kennelijk niet zo wordt beleefd.  
 
Conclusie 
De meesten participanten geven aan dat de EA niet bekend is met de behoefte van de decentrale 
klanten (lees: divisies) en dat zij hen te weinig betrekken bij het tot stand komen van het 
opleidingsaanbod. Oorzaak hiervan lijkt een spanningsveld waar de EA mee te maken heeft, namelijk 
het verschil tussen centrale en decentrale klanten. Twee participanten benoemen dan ook dat zij 
graag willen zien dat de EA gebruik gaat maken van accountmanagement. 
 
Balans interne en externe leveranciers/trainers 
Samenvatting 
Dit hoofdthema wordt gezien als het tweede onderdeel van de betekenis van Business driven. De 
meeste participanten zijn er door de onderzoeker specifiek op bevraagd. Het is dan ook geen thema 
dat door participanten expliciet zelf naar voren is gebracht.  
Twee participanten geven uit zichzelf aan dat de EA nu vooral gebruik maakt van externe leveranciers 
en trainers. Volgens hen is dit echter niet Business driven. Om Business driven te zijn, zou de EA meer 
gebruik moeten maken van interne trainers. Twee participanten geven juist aan dat de EA vooral 
gebruik moet maken van externe leveranciers/trainers. Vijf participanten zijn van mening dat een 
balans hiertussen het beste zou zijn. 
 
Onderbouwing 
In haar definitie van Business driven geeft de EA het volgende aan: Wij leveren diensten op een 
manier die leveranciers van buiten niet kunnen verwezenlijken. De participanten zijn verdeeld over dit 
punt. Twee participanten herkennen de EA niet hierin, omdat zij vooral zien dat de EA externe 
leveranciers en trainers inzet. Een deelnemer van een leergang zegt bijvoorbeeld: ‘(…) de content van 
de leergang wordt in mijn beleving door een heel groot gedeelte geladen door &Samhoud (…), dus 
dat vind ik een beetje afbreuk doen aan deze uitspraak’. (9)  
 
Een MD consultant benadrukt dat hij het erg belangrijk vindt dat de EA veel meer gebruik zou 
moeten maken van haar interne kennis. Hij geeft aan dat hij het gevoel heeft dat interne 
medewerkers soms meer van onderwerpen afweten dan externe leveranciers en trainers: ‘Maar ik 
ben er van overtuigd dat wij binnen Achmea misschien wel meer expertise in huis hebben om een 
bijdrage aan die leergangen te leveren dan wij buiten hebben’. (14) Volgens hem zou het gebruik 
maken van interne medewerkers als trainers voor de leergangen leiden tot goedkopere leergangen 
en het vergroten van de kennis binnen de organisatie. Doordat interne medewerkers trainers 
worden, zullen ze volgens hem zich nog meer verdiepen in hun vakkennis, wat zal leiden tot nog 
meer expertise. Daarnaast geeft hij aan dat bij het gebruik van interne mensen, de identiteit van 
Achmea nog beter wordt meegenomen in de leergangen. Doordat je trainers hebt die al jarenlang 
binnen Achmea werken gebruikt, zal de identiteit, waar zij eigenlijk het meest van afweten, nog beter 
worden overgedragen aan andere interne medewerkers. 
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Opvallend is dat een deelnemer van de Change leergang hier kritisch over is. Zij geeft aan dat het 
gebruik maken van interne medewerkers als trainers in de leergangen risico’s met zich meebrengt. 
Het zou volgens haar leiden tot capaciteitsbeslag op interne medewerkers. Het gebruik maken van 
interne trainers zou dus ten koste gaan van werkzaamheden die zij zouden kunnen vervullen in de 
tijd dat zij doceren. Deze deelnemer geeft dit doeltreffend weer in het volgende citaat:  
 

Ik vind er wel een zekere risico in zitten. (…) Het tendens binnen Achmea is om alles zelf te willen doen. Dat ze zich 
ook realiseren dat het ook een capaciteitsbeslag legt op de mensen aan wie je dat vraagt. (…) Dus je moet je gewoon 

goed realiseren van als je alles zelf wil doen, dan gaat dat ten koste van iets anders. (11) 
  
Het spanningsveld dat lijkt te ontstaan uit het al dan niet gebruik maken van interne medewerkers 
als trainers in de leergangen, is meegenomen in het panelinterview. Vooraf aan het panelinterview 
gaven al twee participanten aan dat zij graag een balans zouden willen zien tussen interne en externe 
leveranciers/trainers. Een hoger HR manager verwoord het als: ‘Wat ik het mooist zou vinden is als 
het een mix is’. (17) 
Uit het panelinterview komt naar voren dat de meerderheid van de participanten een balans zou 
willen zien tussen interne en externe leveranciers/trainers. Opvallend is echter dat de participanten 
tot de overeenstemming kwamen dat je per leergang zou moeten bepalen of je al dan niet gebruik 
maakt van interne of externe leveranciers/trainers. Voor sommige leergangen is het volgens hen 
namelijk nuttig om vooral interne trainers te gebruiken (De Nieuwe Manager) en voor andere 
leergangen zou het juist nuttig zijn om vooral externen te gebruiken (Change).  
 
Opmerkingen 
Participanten lijken verdeeld te zijn over de invulling van dit hoofdthema. Opvallend is dat een 
opmerking van de manager van de EA illustreert waaruit het spanningsveld zou kunnen voorkomen: 
´Dat is wel het startpunt waar we steeds op uitkomen, wat is het kerndoel, of het overall doel van de 
Eureko Academy? Als dat leren van elkaar is, dan past dat intern betrekken meer? ´. (21) Hiermee 
doelt de manager op het tweeledige beeld dat de EA uitstraalt. Aan de ene kant zegt zij namelijk in 
haar definitie van Business driven dat diensten levert die partijen van buiten niet waar kunnen 
maken, terwijl aan de andere kant het vooral de externe partijen zijn die leergangen begeleiden. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er een spanningsveld is tussen het al dan niet gebruik maken van 
interne of externe leveranciers/trainers. Volgens meerdere participanten zou hier meer balans in 
moeten komen. Daarnaast zou per leergang gekeken moeten worden of het gebruik van interne of 
externe leveranciers/trainers nodig is.  

4.3.3 De toegevoegde waarde van Business driven 

In de inleiding van dit rapport is naar voren gekomen dat de EA met Business driven een 
toegevoegde waarde denkt te leveren op twee kernpunten: Versnelling van het werk- en 
besluitvormingsproces en een Verhoging van de kwaliteit van het eindproduct. In deze subparagraaf 
worden de resultaten besproken met betrekking tot de toegevoegde waarde van Business driven. 
Eerst zullen de twee kernpunten worden besproken die de EA heeft opgesteld. Het is belangrijk 
vooraf op te merken dat deze twee kernpunten niet worden ondersteund door participanten en dus 
ook geen plaats hebben gekregen in het model van Business driven. Vervolgens zal de factor worden 
besproken die participanten zien als de toegevoegde waarde van Business driven: Bekender met 
Achmea thema’s. In figuur 4.8 staat schematisch weergegeven wat participanten zien als de 
toegevoegde waarde van Business driven. 
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Figuur 4.8 Toegevoegde waarde van Business driven 

 
Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces en Verhoging van de kwaliteit van het 
eindproduct 
Samenvatting 
Participanten is gevraagd of zij Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces zien als een 
toegevoegde waarde van Business driven. Geen van de participanten ziet het als een toegevoegde 
waarde van Business Driven. Vier participanten zien het (zoals besproken in paragraaf 4.2) wel als 
een toegevoegde waarde die voortkomt uit leergang The Match. De reacties van participanten zijn 
over het algemeen dat zij het niet zien als een logisch gevolg van de toegevoegde waarde van 
Business driven. Ook een Verhoging van de kwaliteit van het eindproduct wordt door de meeste 
participanten niet herkend. Maar één participant geeft aan het wel te zien als een toegevoegde 
waarde van Business driven. Anderen zien dit niet of schrijven het net als het vorige punt toe aan de 
leergang die ze gevolgd hebben. 
 
Onderbouwing 
Geen van de participanten ziet Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces als een 
toegevoegde waarde van Business driven. Zes participanten geven aan dat zij de link tussen Business 
driven en Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces niet zien. Het volgende citaat van een 
deelnemer is hiervoor kenmerkend: ‘Ja, die vind ik wat ver gezocht eigenlijk’. (9) De participanten 
geven verschillende visies over het feit dat zij geen link zien. Zo geeft een participant aan dat hij 
Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces niet ziet als een doel op zich, maar meer als een 
middel. Een andere participant geeft aan dat zij het wel een heel ambitieus plan vindt en dat het erg 
moeilijk is om er direct invloed op uit te oefenen. 
 
Verhoging van de kwaliteit van het eindproduct stuit op dezelfde soort kritiek van participanten. Ook 
hier wordt de relatie met Business driven door participanten niet gezien. Zo geeft een leidinggevende 
aan dat hij het niet transparant vindt en dat de business het volgens hem ook niet zal snappen. Een 
deelnemer sluit hierop aan met de opmerking: ‘Als dat dan Business driven is, dan denk ik dan sluit je 
niet aan op waar de business behoefte aan heeft’. (5)  
Opmerkelijk is dat één participant (een hoger lijnmanager) een Verhoging van de kwaliteit van het 
eindproduct wel ziet als een toegevoegde waarde van Business driven. Hij geeft aan: ‘Ik denk dat als 
je uiteindelijk mensen in hun skills traint en inhoudelijke thema’s bij mensen onder de aandacht 
brengt (…) dan denk ik dat het uiteindelijk ten goede komt van het product’. (15) Opvallend hierbij is 
dat deze participant het woord uiteindelijk gebruikt. Hieruit valt af te leiden dat het erop lijkt dat hij 
geen directe link benoemt tussen Business driven en een Verhoging van de kwaliteit van het product. 
Daarnaast geeft deze participant ook geen voorbeelden hoe hij het ziet terugkomen in de praktijk. 
 

Toegevoegde waarde 

 
Bekender met Achmea thema’s 
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Opmerkingen 
Het is opvallend dat zoveel participanten aangeven geen directe link te zien tussen de kernwaarde 
Business driven en de punten. Nog opmerkelijker is dat de link eerder wordt gezien op het niveau van 
de leergangen. Zoals in paragraaf 4.2 al naar voren kwam, lijkt leergang The Match wel een 
toegevoegde waarde te leveren op deze twee punten.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat bijna geen enkele participant dezelfde visie op de toegevoegde 
waarde van Business driven heeft als de EA. Volgens hen zijn er geen directe links te herkennen en 
zijn de punten te ver gezocht. 
 
Bekender met Achmea thema’s 
Samenvatting 
Elf participanten geven aan dat de toegevoegde waarde van Business driven ligt op het vlak dat de EA 
en medewerkers Bekender worden met Achmea thema’s. Dit benoemen vijf van de participanten uit 
hun zelf. De rest is er specifiek op bevraagd door de onderzoeker. De participanten geven aan dat de 
aansluiting van de EA op de business (zoals in paragraaf 4.3 naar voren kwam), leidt tot meer 
bekendheid met Achmea thema’s bij de EA, wat weer een voordeel is voor de deelnemers van de 
leergangen. Doordat de Eureko Academy dus dicht op de business staat en weet wat er speelt, zijn ze 
Bekend met de Achmea thema’s en weten ze dit door te vertalen naar hun leergangen.  
 
Onderbouwing 
Meer dan de helft van de participanten (exclusief panelinterview) geeft aan dat Business driven leidt 
tot meer Bekendheid met Achmea thema’s. Zij beschouwen dit als een toegevoegde waarde. 
Opmerkelijk is dat sommige participanten een koppeling lijken te leggen tussen de toegevoegde 
waarde van Business driven en het eerste deel van de definitie van Business driven: Wij kennen de 
organisatie, weten de context waarin wij moeten opereren. Zo geeft een HR manager aan: ‘Je zit heel 
dicht bij de Achmea brede besluiten die worden genomen en ontwikkelingen die gedefinieerd worden. 
En omdat je daar zo dicht bij staat, kun je daar heel snel op inspringen, Veel sneller dan divisies dat 
kunnen’. (16) 
 
Opvallend aan deze uitspraak is dat de participant benoemt dat de EA als voordeel heeft dat het snel 
kan inspringen op bedrijfsbrede thema’s. Volgens hem is dit mogelijk omdat de EA intern 
georganiseerd is en op een centrale positie zit. 
 
Een andere participant benoemt dat het doorvertalen van de Achmea strategie en visie als voordeel 
heeft dat medewerkers meer bekend raken met Achmea thema’s, waardoor Achmea hierdoor meer 
gefocust wordt. Volgens haar leidt dit vervolgens tot het bereiken van de doelstellingen van Achmea.  
 
Ook het feit dat medewerkers in leergangen krijgen te maken met medewerkers uit andere 
leergangen wordt gezien als een toegevoegde waarde. Vier participanten geven aan dat door de 
samenwerking in de leergangen tussen deelnemers uit verschillende divisies, men meer bekend raakt 
met waar andere divisies mee bezig zijn. Dit heeft als voordeel dat medewerkers bekend raken met 
thema’s die spelen in andere divisies. Een deelnemer van The Match geeft dit kernachtig weer: ‘En 
daar zie je gewoon dat je van elkaar kunt leren. Je hebt allemaal je eigen inbreng’. (3) 
 
Opmerkingen 
Het is opmerkelijk dat de toegevoegde waarde van Business driven door veel participanten op 
dezelfde manier wordt gezien. Nog opmerkelijker is dat de participanten verschillende klanten zijn 
van de EA. Zo benoemen twee ambassadeurs, vier deelnemers, één mentor, twee leidinggevende, 
één HR manager en een hoger lijnmanager de toegevoegde waarde. Er lijkt dus vanuit de 
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verschillende klantengroepen overeenstemming te zijn in wat de toegevoegde waarde van Business 
driven is. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat de meeste participanten (elf in totaal) de toegevoegde waarde van 
Business driven beschouwen als het Bekender worden met Achmea thema’s. Het Bekender worden 
met Achmea thema’s geldt in eerste instantie voor de EA, die, volgens sommige participanten, 
dankzij haar interne positie dicht op de business zit en daardoor een grote meerwaarde kan leveren. 
Daarnaast geldt het ook voor de interne medewerkers die door samenwerking met andere (interne) 
medewerkers bekender worden met andere Achmea thema’s. Hierdoor ontstaat volgens een enkele 
participant meer focus binnen het bedrijf waardoor doelstellingen behaald kunnen worden. 

4.3.4 Samenvatting resultaten deelvraag drie 

Uit de resultaten van deze paragraaf is naar voren gekomen dat de kernwaarde Business driven bij 
participanten niet bekend is. Bij de vraag wat participanten zelf verstaan onder Business driven 
komen twee factoren naar voren: Aansluiting op de business en Balans tussen interne en externe 
leveranciers/trainers. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de Aansluiting op de business een 
factor is die door participanten zelf is benoemd en dat de factor Balans tussen interne en externe 
leveranciers/trainers door de onderzoeker naar voren is gebracht.  
Participanten geven weer dat er nog geen optimale aansluiting is van de EA op de business. Zo 
betogen meerdere participanten dat de EA wel bekend is met Achmea thema’s, maar dat ze niet 
bekend zijn met behoeften uit de divisies. Ze zouden dan ook graag zien dat de EA langsgaat bij 
divisies om behoeften op te halen en het opleidingsaanbod af te stemmen.   
Naast Aansluiting op de business, zien participanten ook graag dat er meer balans komt tussen 
interne en externe leveranciers/trainers. Daarnaast zou per leergang gekeken moeten worden of het 
gebruik van interne of externe leveranciers/trainers nog is.  
Tot slot ligt de toegevoegde waarde van Business driven volgens de meeste participanten niet op het 
gebied van Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces of de Verhoging van de kwaliteit van 
het eindproduct. Volgens hen ligt het meer bij het Bekender worden met Achmea thema’s. Daarbij 
ligt er een toegevoegde waarde op EA niveau en op het niveau van de deelnemers van leergangen. 

4.4 Op welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde Business 
driven (beter) worden gerealiseerd door EA leergangen? 

In paragraaf 4.3 is onder andere naar voren gekomen wat de participanten zien als Business driven. 
Zij geven echter ook een aantal factoren aan die de EA zou moeten toepassen om (nog meer) 
Business driven te worden. Deze factoren zullen in deze paragraaf worden besproken. Daarmee 
geven ze invulling aan de volgende deelvraag: Op welke manier kan volgens klanten van de EA de 
kernwaarde Business driven (beter) worden gerealiseerd door EA leergangen? 
Uit de resultaten komt naar voren dat de twee hoofdthema’s van de kernwaarde Business driven 
worden beïnvloed door een derde hoofdthema: Duidelijke profilering van de EA. Dit hoofdthema 
bestaat uit een viertal factoren: Heldere doelstellingen en beleid, Duidelijke doelgroep, Promoten 
van de leergangen en Meer interne trainers. De factor Promoten van de leergangen bestaat uit twee 
subfactoren: Gebruik maken van ambassadeurs en Accountmanagement. 
Hieronder wordt eerst het hoofdthema uitgelegd. Vervolgens zal deze worden onderbouwd aan de 
hand van bijhorende factoren en subfactoren. Tot slot volgt een samenvatting van de resultaten. In 
figuur 4.9 wordt schematisch weergegeven wat participanten zien als het thema dat invloed heeft op 
Business driven. 
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Figuur 4.9 Duidelijke profilering van de EA 

4.4.1 Het derde hoofdthema 

Duidelijke profilering van de EA 
Samenvatting 
Uit de resultaten komt naar voren dat er op een aantal gebieden spanningsvelden zijn wat betreft de 
mate waarin de EA Business driven is. Deze spanningsvelden hebben volgens de vijf participanten van 
het panelinterview vooral als oorzaak dat het niet duidelijk is wat de profilering is van de EA en welk 
beleid zij voert. Dit leidt er toe dat het voor klanten van de EA niet helder is waarom bepaalde keuzes 
door de EA worden gemaakt.  
Een deel van de participanten benoemt een spanningsveld op het gebied van de doelgroep van de 
EA. Volgens vier participanten richt de EA zich momenteel op leidinggevenden en specialisten vanaf 
een bepaalde schaal, maar zij zouden graag zien dat de EA zich gaat richten op alle medewerkers. 
Voor drie anderen is het juist onduidelijk wat de doelgroep precies is. 
Negen participanten geven tevens aan dat zij graag zouden zien dat de EA meer gaat doen aan de 
promotie van leergangen. Een meerderheid hiervan benoemt dat het nu vaak onbekend is wat het 
aanbod is van de EA. Vier participanten benoemen dat het aanbod niet aansluit op wat zij graag 
zouden willen. Zij zouden dan ook graag willen dat de EA meer gebruik gaat maken van haar 
afzetkanalen zoals ambassadeurs. Daarnaast zien zij de rol van accountmanagers als een belangrijke 
tool om de behoeften bij divisies op te halen. Een enkeling geeft aan dat de profilering van de EA 
uitstekend is. Opvallend is dat deze participant van HR afkomstig is. 
Tot slot geven twee participanten aan dat zij graag zouden zien dat de EA meer gebruik maakt van 
interne medewerkers als trainers in de leergangen. Nu zien zij met name externe trainers en 
leveranciers.  
De onderbouwing van dit hoofdthema en het tot stand komen van de onderliggende factoren wordt 
hieronder per factor gegeven: 
 
Onderbouwing 
Heldere doelstellingen en beleid  
In paragraaf 4.3 zijn een aantal spanningsvelden naar voren gekomen: centrale klanten versus 
decentrale klanten, in hoeverre moet je als EA afstemming zoeken met je klanten? En wat zou de 
balans moeten zijn tussen interne en externe leveranciers/trainers? Deze spanningsvelden zijn 
meegenomen in het panelinterview. Uit het panelinterview is naar voren gekomen dat de oorzaak 

Duidelijke profilering EA 

Heldere doelstellingen en beleid 
 
Duidelijke doelgroep 
 
Promoten van de leergangen 

- Gebruik maken van 
ambassadeurs 

- Accountmanagement 
 
Meer interne trainers 
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van deze spanningsvelden lijkt te liggen in de onduidelijkheid van de doelstellingen en het beleid van 
de EA.  
Dat dit lijkt te liggen aan de onduidelijke doelstellingen en beleid van de EA komt bijvoorbeeld naar 
voren in de volgende uitspraak van een HR adviseur, wat betreft aansluiting vinden met de business:  
 

Nee, maar meer het verbindingsstuk, van waar is de business nou mee bezig. Hè, die eindklant: hoe wordt gedacht 
en welke richting wordt gedacht? En het kan best zijn dat jullie dat allemaal doen, maar het is minder zichtbaar denk 

ik. (20) 
 
Opvallend is dat twee participanten van het panelinterview het idee hebben dat de EA wel heldere 
doelstellingen en beleid heeft, maar dat dit kennelijk niet zodanig door de klanten van de EA wordt 
beleefd.  
Twee andere participanten in het panelinterview geven aan dat de EA duidelijker kan zijn in haar 
profilering als het gaat om haar aanbod. Dit laatste punt zal verder worden besproken bij de factor 
Promoten van de leergangen. 
 
Duidelijke doelgroep 
Vier participanten benoemen uit zichzelf dat het belangrijk is dat de EA kritisch gaat kijken naar haar 
doelgroep. Drie van deze participanten zouden graag zien dat de EA haar doelgroep zou uitbreiden. 
Zij geven aan dat het zonde is dat de EA zich alleen richt op specifieke functies vanaf een bepaalde 
schaal terwijl er ook andere talenten zitten binnen Achmea die de kans zouden moeten krijgen een 
leergang te mogen volgen. Het volgende citaat van een ambassadeur is hiervoor typerend: ‘Er zijn 
natuurlijk meer mensen die behoefte hebben aan leergangen of programma’s die net zo waardevol 
zijn’. (12) Een leidinggevende benoemt tevens de importantie van het betrekken van medewerkers in 
plaats van vooral leidinggevenden. Hij geeft aan dat er veel aandacht uitgaat naar leidinggevenden, 
maar dat de medewerkers juist het kantelpunt zijn.  
 
Een hoger HR manager is wat genuanceerder en benoemt een spanningsveld waar de EA mee te 
maken heeft. Hij geeft aan dat het de vraag is of je medewerkers in de lagere regionen wilt 
ontwikkelen vanuit de Academy of vanuit de divisies. Het voordeel vanuit de EA regisseren is volgens 
hem dat je beter inspeelt op de strategie die expliciet is gemaakt in de identiteit, het 
leiderschapsprofiel en het medewerkerprofiel. Het nadeel is volgens deze participant echter dat je als 
EA niet te groot moet willen worden. Zijn visie is dat je je wel kunt richten op medewerkers in de 
lagere regionen, maar dat het alleen centrale thema’s zouden moeten betreffen: 
 

Ik denk dat je een onderscheid zou moeten maken tussen centraal en Achmea brede veranderingen die je zou willen 
realiseren. En als je daarmee, in dat kader, het gedrag zou willen veranderen of mensen zou willen ontwikkelen, dan 

zou ik dat een hele sterke vanuit de Academy vinden. (16) 
 
Dit spanningsveld is meegenomen in het panelinterview. Het is door verschillende participanten ook 
herkend. De manager van de EA geeft ook aan dat de EA op de vooravond staat van specialist 
development. Dat de doelgroep van de EA aanzienlijk gaat verbreden. De focus ligt niet langer alleen 
op leidinggevenden, maar juist steeds meer op specialisten. Dit zorgt ervoor dat de EA ook bezig is 
met het herpositioneren van haar doelgroep, aldus de manager van de EA. Een ambassadeur vult 
haar aan met de gedachte dat de EA ook duidelijk moet hebben of alleen MD’ers de doelgroep zijn of 
de hele organisatie: ‘(…) iemand is ge-earmarked als MD en daar werken we voor, of zeg je van nee 
we werken voor de hele organisatie, want we zijn hier om de hele organisatie beter te maken en te 
leren (…)’. (20)  
 
Opvallend is dat het spanningsveld omtrent de doelgroep van de EA opnieuw te maken lijkt te 
hebben met de profilering van de EA. Het feit dat de EA niet duidelijk heeft wat haar doelgroep 
precies wordt, lijkt te leiden tot onduidelijkheid bij haar klanten. Hierdoor kan de EA ook niet 
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aansluiten op de behoeften die heersen binnen de business, namelijk een verbreding van de 
doelgroep. 
 
Promoten van de leergangen  
De derde factor waaruit dit hoofdthema bestaat is Promoten van de leergangen. Kern van deze 
factor is dat de EA volgens een groot deel van de participanten (9 participanten) meer mag doen aan 
de promotie van haar leergangen. Zij willen graag dat de EA meer gebruik gaan maken van 
afzetkanalen als ambassadeurs en dat zij bij divisies langsgaan. 
 
Twee van de ambassadeurs geven bijvoorbeeld aan dat het voor hen niet altijd duidelijk is wat de EA 
allemaal aanbiedt qua leergangen. Een van hen geeft aan dat zij zich bewust is van haar rol als 
ambassadeur, maar dat de EA bij gesprekken met managers over ontwikkeling, niet altijd ‘top of 
mind’ (13) is. Een deelnemer van een leergang benadrukt dit ook. Hij geeft aan dat in gesprekken met 
collega teamleiders, over opleiding en ontwikkeling, de EA niet naar voren komt en dat deze niet 
wordt genoemd. 
 
De reden dat men onvoldoende op de hoogte is van de leergangen ligt volgens sommige 
participanten aan de afzetkanalen. Twee participanten benoemen bijvoorbeeld dat ze vooral e-mails 
krijgen van de EA, maar dat dit volgens hen een afzetkanaal is dat hen niet aanspreekt. Twee 
participanten benoemen dat de EA meer gebruik zou mogen maken van haar ambassadeurs. Een 
leidinggevende geeft bijvoorbeeld aan: ‘Ik denk dat HR heel belangrijk is. (…) Ik denk dat HR adviseurs 
wel een belangrijk afzetkanaal zijn voor de Eureko Academy’. (6) Ook twee ambassadeurs zelf geven 
aan dat zij meer betrokken zouden willen worden bij de EA.  
Opvallend is dat een ambassadeur tijdens het panelinterview aangeeft dat zij goed op de hoogte is 
van wat er speelt binnen de EA en dat zij ook regelmatig met managers praat over de EA. Zij 
beschouwt zich dan ook als goed geïnformeerd. Ze geeft echter wel aan dat andere ambassadeurs dit 
wisselend oppakken. Ze wijdt dit aan de voortgang van de strategische planning van elke divisie. 
Sommige divisies zijn op dit gebied wat verder dan anderen 
 
Naast het (meer) gebruik maken van ambassadeurs, benoemen twee participanten uit zichzelf dat de 
EA gebruik zou moeten maken van accountmanagers. Zij geven aan dat de Aansluiting op de business 
pas slaagt als je als EA ook langs de business gaat. Een deelnemer geeft dit doeltreffend aan met de 
volgende uitspraak: ‘Dus een van de adviezen zou zijn om de contacten met het bedrijf aan te halen, 
Door bijvoorbeeld met accountmanagers of zo. Dat doen externe partijen ook’. (9) Ook andere 
participanten benoemen dit, hetzij op indirecte manier. Daarbij kun je volgens deze participanten als 
EA ook het opleidingsaanbod met de business afstemmen. Een Mentor geeft bijvoorbeeld aan: ‘Ja, 
het is niet slecht om hier en daar even langs te komen. Een rondje langs de velden van waar loop je 
tegenaan en is het aanbod voldoende ja of nee?’. (8) 
 
Participanten verschillen over de manier waarop het accountmanagement dient te worden ingevuld. 
Een aantal participanten geeft aan dat er een accountmanager bij de directie van divisies langs zou 
moeten gaan om behoeften op te halen. Anderen geven aan dat de ambassadeurs hierin een rol 
zouden moeten spelen. 
Opvallend is dat in het panelinterview naar voren komt dat aan de basis van het 
accountmanagement, de vraag naar klantgedrevenheid centraal staat. De EA wordt volgens een 
aantal participanten meer klantgedreven als het langs de business gaat. De invulling hiervan moet 
volgens participanten echter niet een u vraagt, wij draaien verhaal zijn. De business moet daarbij 
meer gezien worden als sparringpartner, waarbij de EA deels input haalt, maar ook deels input geeft. 
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Meer interne trainers 
In paragraaf 4.3 is al uitgebreid aan bod gekomen dat vijf participanten graag een mix zouden willen 
zien tussen interne en externe leveranciers/trainers. Uit het panelinterview kwam naar voren dat er 
eigenlijk per leergang gekeken zou moeten worden of er al dan niet gebruik gemaakt zou moeten 
worden van interne trainers.  
Om te kunnen voldoen aan een mix van interne en externe leveranciers/trainers zouden volgens zes 
participanten meer gebruik gemaakt moeten worden van interne trainers. Opmerkelijk is dat één 
participant betoogt dat gebruik gemaakt zou moeten worden van de ‘backbones’ van Achmea. Dit 
zijn volgens hem de medewerkers die in wezen de cultuur en identiteit van Achmea zijn en die veel 
vakkennis hebben. De participant beschouwt ze dan ook als rolmodellen: 
 

Mensen die gewoon goed functioneren, waarbij er waarschijnlijk geen volgende stap meer aan de orde is. Maar die 
wel de dragers zijn van je bedrijf. Daar zitten ook een aantal rolmodellen tussen waarvan je zegt nou dat is eigenlijk 
zoals ze dat willen. He, van zo ziet een senior manager eruit, of zo ziet een directie eruit, zo ziet een leidinggevende 

of specialist eruit, een soort rolmodel. (14) 
 
Opvallend is dat een andere participant aangeeft dat het mooi zou zijn als bij bepaalde leergangen 
gebruik wordt gemaakt van interne medewerkers die komen uit een specialisme dat als onderwerp 
dient binnen de leergang. Als voorbeeld geeft deze participant aan dat als het in een specialisten 
leergang gaat over de klant, dat iemand van marketing komt vertellen over zijn of haar ervaringen.  
Andere participanten zijn minder specifiek en hebben het over het betrekken van ‘interne 
medewerkers’.  
 

Opmerkingen 
Het is opvallend dat vier participanten uit zichzelf de relatie leggen tussen de EA en de Eureko 
Academy Life & Pensions. Eureko Academy Life & Pensions is een ander interne leverancier van 
opleidingen binnen Achmea. Het richt zich echter meer op de kennis van interne medewerkers, 
terwijl de EA zich met name richt op vaardigheden. Meerdere participanten hebben aangegeven het 
verwarrend te vinden dat beide partijen ongeveer dezelfde naam dragen. Een enkele participant 
dacht in dit onderzoek ook te maken te hebben met Eureko Life & Pensions. Opvallend is dat deze 
verwarring door een aantal participanten wordt gezien als een tekortkoming in de profilering van de 
EA. Zo geven twee participanten tijdens het panelinterview aan dat de EA heel duidelijk moet zijn in 
haar profilering dat de EA een ander orgaan is dan Eureko Academy Life & Pensions en dat ze zich 
alleen richt op de vaardigheden van medewerkers.  

 
Conclusie 
In paragraaf 4.3 is geconstateerd dat participanten op bepaalde vlakken onvoldoende aansluiting 
zien tussen de EA en de business. Zo wil de business graag dat de EA meer aansluiting zoekt door 
meer bekend te worden met de behoeften in de divisies. Daarnaast willen ze graag dat de EA haar 
opleidingsaanbod met hen afstemt. Als (verbeter)punten geven participanten aan dat de EA 
duidelijker mag zijn over haar doelstellingen en beleid. Hierdoor zouden spanningsvelden aangepakt 
kunnen worden, en is de aansluiting op de business beter. Daarnaast streeft de meerderheid van de 
participanten naar een uitbreiding van de doelgroep van de EA. Dit zou ten goede komen van de 
behoefte van divisies. Deze willen, volgens participanten, namelijk dat meer medewerkers terecht 
kunnen bij de EA.  
Verder kan worden geconcludeerd dat er meer aansluiting gevonden kan worden met de behoefte 
van de divisies en het afstemmen van het opleidingsaanbod, door het (meer) gebruik maken van 
ambassadeurs en accountmanagers. Ambassadeurs zijn volgens participanten een belangrijk 
afzetkanaal van de EA, dat naar hun idee nog te weinig wordt ingezet. Het introduceren van 
accountmanagers heeft als voordeel dat er meer contact wordt gelegd met de divisies. Daarnaast kan 
het opleidingsaanbod hierdoor meer worden afgestemd met de divisies.  
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4.4.2 Samenvatting resultaten deelvraag vier 

Uit de resultaten van deelvraag vier komt naar voren dat Business driven op bepaalde gebieden 
beter kan worden gerealiseerd door als EA een duidelijke profilering neer te zetten. Participanten 
benoemen dat de EA niet helemaal aansluit op de business. Hieruit komen een aantal 
spanningsvelden naar voren zoals op welke klanten de EA zich moet richten, tot hoe ver er 
afstemming gezocht moet worden met divisies m.b.t. het opleidingsbeleid en het al dan niet gebruik 
maken van interne trainers. Deze spanningsvelden worden volgens participanten veroorzaakt door 
een onduidelijke profilering van de EA. Zij zouden dan ook graag zien dat de EA duidelijker is over 
haar doelstellingen en het beleid dat zij voert. Daarnaast zou de EA haar doelgroep moeten 
vergroten om meer aansluiting te vinden met de behoeftes vanuit divisies.  
Verder geven participanten aan dat zij graag zouden zien dat de EA meer gebruik maakt van haar 
ambassadeurs. Zij geven aan dat dit een goede afzetkanaal is die nog niet genoeg wordt benut. Zo 
zou ook meer in de behoefte van de divisies kunnen worden voorzien. Daarnaast geeft een aantal 
participanten aan dat zij graag accountmanagers van de EA bij de divisies langs zou willen zien gaan. 
Dit leidt volgens hen tot betere afstemming van het opleidingsaanbod. Daarnaast is het contact met 
de divisies daardoor beter. 
 
 



  
-63- 

5. Conclusie, discussie en aanbevelingen  

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de conclusie, discussie en aanbevelingen besproken. In 5.2 wordt de 
conclusie uiteengezet. Vervolgens wordt in 5.3 ingegaan op de discussie. Tot slot worden in 5.4 de 
aanbevelingen gepresenteerd. 

5.2 Conclusie 

5.2.1 Inleiding 

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de deelvragen twee tot en met vier en de hoofdvraag. In 
subparagraaf 5.2.2. wordt antwoord gegeven op deelvraag twee. Vervolgens wordt in subparagraaf 
5.2.3 antwoord gegeven op deelvraag drie, waarna in subparagraaf 5.2.4 antwoord wordt gegeven 
op deelvraag vier. Tot slot wordt in subparagraaf 5.3.5 de hoofdvraag beantwoord: Wat zien klanten 
van de EA als de toegevoegde waarde van EA leergangen en op welke manier kan volgens hen de 
kernwaarde Business driven (beter) worden gerealiseerd? 

5.2.2 Deelvraag 2: Wat zien klanten van de EA als toegevoegde waarde van de 
leergangen? 

Uit interviews met de klantengroep deelnemers & leidinggevenden is naar voren gekomen dat de 
leergangen van de EA op verschillende gebieden een toegevoegde waarde leveren. Hieronder wordt 
aangegeven wat de individuele toegevoegde waarde is voor het individu en voor de organisatie. 
Vervolgens worden de verschillende leergangen met elkaar vergeleken. 
 
Toegevoegde waarde voor het individu 
Overeenkomstige toegevoegde waarde voor het individu 
Uit de interviews komt naar voren dat alle onderzochte leergangen overeenkomstige toegevoegde 
waarden hebben voor het individu op drie factoren. De eerste factor is Meer netwerken. Dit wordt 
benoemd door zes van de elf participanten. De tweede factor is Meer samenwerken. Ook deze wordt 
door zes van de elf participanten benoemd. De laatste factor, Bekender met Achmea thema’s, wordt 
door negen van de elf participanten benoemd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat dit laatste 
gebied meer wordt herkend door participanten.  
Het is opmerkelijk dat de drie factoren door de participanten zelf zijn aangedragen. Hieruit mag 
worden geconcludeerd dat de benoemde factoren een gevolg zijn van de leergangen. Opvallend is 
echter wel dat de participanten weinig tot geen voorbeelden kunnen geven van hoe de factoren 
bijdragen in hun dagelijkse werkzaamheden. In andere woorden: de participanten vinden het 
moeilijk een koppeling te maken tussen hetgeen zij leren tijdens de leergang en wat het geleerde hen 
oplevert in de dagelijkse praktijk. Hieruit mag worden verondersteld dat er volgens klanten wel een 
verband bestaat tussen de leergangen en benoemde factoren, maar dat zij geen praktijkvoorbeelden 
kunnen geven. Hierdoor kan niet worden geconcludeerd dat er een transfer bestaat op deze 
factoren. 
 
The Match en de toegevoegde waarde voor het individu 
Naast bovenstaande drie factoren, benoemen de participanten verschillende toegevoegde waarden 
per leergang. Zo zien deelnemers van The Match en hun leidinggevenden de toegevoegde waarde 
van The Match op drie factoren: Zelfbewuster (benoemd door twee van de vier participanten), Beter 
communiceren (benoemd door drie van de vier participanten) en Proactiever (benoemd door twee 
van de vier participanten). Ook deze participanten hebben de factoren zelf aangedragen. Opvallend 
is dat de participanten van deze leergang praktijkvoorbeelden kunnen geven van wat de 
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toegevoegde waarde oplevert in de dagelijkse praktijk. Met name de factoren Zelfbewuster en Beter 
communiceren worden ondersteund met goede praktijkvoorbeelden van de toegevoegde waarde. Er 
mag dan ook worden geconcludeerd dat er een transfer heeft plaatsgevonden op de benoemde 
factoren. 
Een opvallend aspect uit interviews met participanten van The Match, is dat twee leidinggevenden 
uit zichzelf aangeven dat zij wel een terugkomdag zouden willen. Op deze manier kan volgens hen de 
toegevoegde waarde beter in kaart gebracht worden. Deelnemers kunnen dan namelijk worden 
gevraagd naar wat zij geleerd hebben in de leergang, hoe ze het geleerde toepassen in de praktijk en 
wat het hen uiteindelijk oplevert. Tevens kunnen ze aangeven wat zij misten in de leergang. Hierdoor 
zou er een continue verbetering van de leergang kunnen plaatsvinden en is de vertaling naar de 
toegevoegde waarde duidelijker te maken. 
 
De Nieuwe Manager en de toegevoegde waarde voor het individu 
Uit de vraag wat deelnemers van De Nieuwe Manager en hun leidinggevende/mentor zien als de 
toegevoegde waarde van de leergang voor het individu, komen er twee factoren naar voren: 
Zelfbewuster en Omgaan met gevoelens. Beide factoren zijn door drie van de vier participanten zelf 
naar voren gebracht. Vanwege de sprekende praktijkvoorbeelden die door participanten worden 
gegeven en de één op één relatie die wordt gelegd tussen de leergang en de factoren, mag worden 
geconcludeerd dat hier sprake is van een transfer.  
 
Change en de toegevoegde waarde voor het individu 
Uit de vraag wat deelnemers van Change en hun leidinggevenden zien als de toegevoegde waarde 
van de leergang voor het individu, komt er één factor naar voren: Met een andere bril leren kijken. 
Deze factor is door twee van de drie participanten zelf benoemd. De deelnemers kunnen echter geen 
voorbeelden geven van hoe zij als deelnemer in de praktijk gebruik maken van datgene wat zij 
hebben geleerd op het gebied van deze factor. Het feit dat de twee participanten deze factor zelf 
benoemen geeft aan dat er wel een verband is. Aangezien zij hiervan geen praktijkvoorbeelden 
kunnen geven, mag worden geconcludeerd dat er sprake is van een matig verband tussen de 
leergang en deze toegevoegde waarde.  
 
Toegevoegde waarde voor de organisatie 
The Match en de toegevoegde waarde voor de organisatie 
Uit de interviews komt naar voren dat alle participanten (vier van de vier) aangeven dat The Match 
(indirect) leidt tot Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen. Deze factor wordt door 
twee participanten zelf benoemd. Twee anderen zijn er specifiek op bevraagd door de onderzoeker. 
Opvallend is dat twee participanten die de factor zelf hebben benoemd, aangeven dat dit een direct 
gevolg is van de factor Beter communiceren, zoals besproken in de individuele toegevoegde waarde 
van The Match. In andere woorden: zij zien de organisatie toegevoegde waarde voortkomen uit de 
individuele toegevoegde waarde. Opmerkelijk is dat de participanten hier ook duidelijke 
praktijkvoorbeelden van kunnen geven. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er op het gebied van 
de individuele toegevoegde waarde (met name de factor Beter communiceren) en Efficiëntere en 
effectievere (besluitvormings)processen een transfer heeft plaatsgevonden. 
De tweede factor van de toegevoegde waarde voor de organisatie, die uit de interviews naar komt, 
betreft Hoger kwaliteit van producten/diensten. Opgemerkt dient te worden dat de onderzoeker zelf 
heeft gevraagd naar deze factor. Het is dus geen factor dat door participanten is benoemd. Drie van 
de vier participanten herkennen de factor. Ze kunnen echter geen concrete voorbeelden geven, 
waaruit blijkt wat het verband met The Match precies is. Uit een uitspraak van een leidinggevende 
valt af te leiden dat The Match invloed heeft op het gedrag van deelnemers en dat het gedrag weer 
invloed heeft op een Hoger kwaliteit van producten/diensten. Wat het gedrag precies is, blijft echter 
onduidelijk. Een uitspraak van een andere leidinggevende wijst erop dat praktijkvoorbeelden moeilijk 
te geven zijn. Oorzaak hiervan is volgens hem dat de resultaten van het werk dat de deelnemer doet, 
pas op lange termijn zichtbaar is. De invloed van The Match is volgens hem daardoor moeilijk te 
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benoemen. Hoewel drie van de vier participanten de factor Hoger kwaliteit van producten/diensten 
herkennen, kunnen zij geen concrete praktijkvoorbeelden geven van deze factor. Daarnaast is deze 
factor door de onderzoeker aangedragen. Hieruit kan niet worden vastgesteld dat er een transfer 
heeft plaatsgevonden, noch kan er worden gesteld dat deze factor ook echt een organisatie 
toegevoegde waarde betreft.  
 
De Nieuwe Manager en de toegevoegde waarde voor de organisatie 
Uit de interviews blijkt dat drie van de vier participanten een Beter functioneren van het team 
beschouwen als de organisatie toegevoegde waarde van De Nieuwe Manager. De participanten 
hebben deze factor zelf benoemd. Zij verstaan onder deze factor bepaalde gevolgen zoals meer 
commitment, meer verbinding en meer draagvlak. Zij relateren deze factor ook direct aan de 
benoemde factoren in de individuele toegevoegde waarde. Opvallend is echter dat maar één 
participant een praktijkvoorbeeld kan geven van deze factor. Geconcludeerd kan worden dat 
ondanks het feit dat maar één participant een praktijkvoorbeeld kon gegeven, er wel enigszins 
sprake lijkt te zijn van een transfer. De participanten hebben namelijk de factor zelf benoemd en 
daarnaast hebben zij ook zelf het verband gelegd tussen de individuele toegevoegde waarde en de 
organisatie toegevoegde waarde.  
 
Change en de toegevoegde waarde voor de organisatie 
Opvallend genoeg benoemt slechts één van de drie participanten een toegevoegde waarde voor de 
organisatie: Divisie helpen veranderen. Deze factor is door de participant zelf benoemd. Hij legt de 
koppeling tussen deze factor en de factor zoals teruggekomen in de individuele toegevoegde waarde 
van Change: Met een andere bril leren kijken. Hij geeft hier tevens voorbeelden van. De mate van 
transfer is echter tweezijdig. Aan de ene kant lijkt het aanwezig omdat de participant de factor zelf 
benoemt en ook praktijkvoorbeelden kan geven. Aan de andere kant lijkt het niet te worden 
aangetoond, omdat het maar één participant is die het benoemt en hij geen concrete voorbeelden 
geeft van wat het de organisatie exact oplevert. In Tabel 5.1 is nog eens samengevat welke factoren 
naar voren zijn gekomen en welke daarvan worden ondersteund met praktijkvoorbeelden. 
 
Tabel 5.1 
Ondersteuning van de factoren 

Leergang Factor Praktijkvoorbeelden 

Alle leergangen 

Meer Netwerken - 

Meer Samenwerken - 

Bekender met Achmea thema’s - 

The Match 

Zelfbewuster + 

Beter communiceren + 

Proactiever + 

Efficiëntere en effectievere (besluitvormings)processen + 

Hoger kwaliteit van producten/diensten - 

De Nieuwe Manager 

Zelfbewuster + 

Omgaan met gevoelens + 

Beter functioneren van het team +/- 

Change 
Met een andere bril leren kijken +/- 

Divisie helpen veranderen - 
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Vergelijking tussen de leergangen 
In dit onderzoek zijn drie verschillende leergangen onderzocht. Deze leergangen zijn representatief 
voor de richtingen waarin de doelgroep van de EA zich kan ontwikkelen. The Match is representatief 
voor de specialistenleergangen, De Nieuwe Manager is representatief voor de 
managementleergangen en Change voor de project-/programmamanagement leergangen. 
Uit de interviews komt naar voren dat met name participanten van The Match en De Nieuwe 
Manager de toegevoegde waarden kunnen onderbouwen met praktijkvoorbeelden. Deelnemers en 
leidinggevenden van Change kunnen dit, met een enkele uitzondering, minder. Een reden voor dit 
verschil zou kunnen liggen aan het feit dat de Change deelnemers benoemen dat ze veel met theorie 
te maken krijgen. Dit lijkt een wezenlijk verschil in vergelijking tot andere leergangen die met name 
een praktische inslag hebben.  
Een ander opvallend aspect is dat er beduidend minder toegevoegde waarde factoren naar voren 
komen bij Change. Opnieuw lijkt de reden hiervan dat deze deelnemers meer met theorie te maken 
krijgen en dat de vertaling daarvan naar de praktijk voor hen moeilijk te maken is. Het feit dat ze het 
moeilijk vinden om praktijkvoorbeelden te geven van bepaalde uitspraken ondersteunt dit. 
Opvallend is dat deelnemers en participanten van The Match de meeste praktijkvoorbeelden kunnen 
geven van uitspraken die zij doen over de toegevoegde waarde van de leergangen. De toegevoegde 
waarde lijkt met name te liggen op de interactie die zij hebben met andere mensen. De participanten 
van deze leergang benoemen namelijk vooral factoren die te maken hebben met de interactie met 
andere mensen.  
Ook participanten van De Nieuwe manager weten goede voorbeelden te geven van de factoren die 
zij naar voren brengen. Deze factoren lijken net als bij The Match te maken te hebben met de 
interactie met andere mensen. Echter beperken ze deze interactie tot mensen uit hun eigen team.  
 
Eind conclusie 
Uit bovenstaande conclusies kan worden afgeleid dat de organisatie toegevoegde waarde wordt 
beïnvloed door de individuele toegevoegde waarde. Hieruit kan worden afgeleid dat de individuele 
toegevoegde waarde fungeert als een mediërende variabele tussen de inhoud van de leergangen en 
de organisatie toegevoegde waarde.  
Verder kan worden geconcludeerd dat de vertaling van wat wordt geleerd in de leergangen en wat 
het oplevert in de praktijk bij meerdere factoren onduidelijk is. Er lijkt zich een transferprobleem 
voor te doen. Participanten geven aan dat de leergangen een toegevoegde waarde leveren op 
bepaalde gebieden, maar kunnen niet aangeven hoe zij dit toepassen in de praktijk en wat hen dit in 
de praktijk oplevert. Dit geldt met name voor de toegevoegde waarde op organisatieniveau. 

5.2.3 Deelvraag 3: Welke betekenis geven klanten van de EA aan de kernwaarde Business 
Driven?  

In deze subparagraaf wordt de betekenis die klanten geven aan de kernwaarde Business driven in 
kaart gebracht. Eerst wordt ingegaan op de kernwaarde Business driven. Vervolgens wordt ingegaan 
op welke toegevoegde waarde deze levert. 
 
Kernwaarde Business driven  
Uit interviews is naar voren gekomen dat Business driven bestaat uit twee hoofdthema’s: Aansluiting 
op de business en Balans interne en externe leveranciers/trainers. Deze twee thema’s worden 
hieronder besproken. 
 
Aansluiting op de business 
Uit interviews is naar voren gekomen dat 16 van de 17 (exclusief panelinterview) participanten niet 
bekend is met de EA kernwaarde Business driven. Op de vraag wat participanten zelf zien als 
Business driven geven negen participanten aan dat zij Business driven zien als het Aansluiting op de 
business. Uit interviews komt naar voren dat Aansluiting op de business bestaat uit een drietal, dat 
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door participanten zelf zijn benoemd: Bekend zijn met Achmea thema’s (zeven participanten), 
Bekend zijn met divisie behoeften (elf participanten) en het Afstemmen van het opleidingsaanbod 
(vier participanten). 
Onder Bekend zijn met Achmea thema’s, verstaan de participanten dat de EA bekend dient te zijn 
met bepaalde thema’s die spelen in de organisatie zoals strategie, identiteit en andere bedrijfsbrede 
onderwerpen. Deze thema’s dienen vervolgens in de leergangen te worden verwerkt. Volgens de 
participanten gebeurt dit momenteel ook. 
Onder de factor Bekend zijn met divisie behoeften, verstaan participanten dat de EA bekend dient te 
zijn met wat er speelt in divisies en welke vragen daaruit ontstaan. De EA dient volgens klanten dus 
behalve op centraal niveau ook op decentraal niveau behoeften in kaart te brengen. 
Aansluitend benoemen participanten het Afstemmen van het opleidingsaanbod als factor. 
Participanten ervaren het als Business driven wanneer de EA bij divisies langskomt om het 
opleidingsaanbod af te stemmen.  
 
Balans interne en externe leveranciers/trainers 
Het tweede thema waar Business driven uit bestaat is: Balans interne en externe 
leveranciers/trainers. Dit thema is niet door participanten zelf naar voren gebracht, maar 
participanten zijn er door de onderzoeker specifiek op bevraagd. In haar definitie van Business driven 
geeft de EA het volgende aan: Wij leveren diensten op een manier die leveranciers van buiten niet 
kunnen verwezenlijken. Dit is opmerkelijk aangezien twee participanten aangeven dat meerdere 
leergangen inhoudelijk door externen worden geladen. 
Opvallend is dat participanten verdeeld zijn over de invulling van dit hoofdthema. Sommige 
participanten willen graag dat de EA met name externe leveranciers/trainers gebruikt, anderen 
willen graag met name internen gebruiken en een derde groep participanten ziet juist graag een 
balans. Er is hier dan ook sprake van een spanningsveld. Om te kunnen omgaan met dit 
spanningsveld geven zes participanten aan dat er een balans zou moeten komen tussen interne en 
externe leveranciers/trainers, maar dat hierbij rekening gehouden dient te worden met de 
betreffende leergang. Bij sommige leergangen passen namelijk meer externe leveranciers/trainers 
(bijvoorbeeld Change), terwijl bij andere leergangen het nuttiger zou zijn om interne trainers te 
gebruiken (bijvoorbeeld bij De Nieuwe Manager). 
 
Toegevoegde waarde van Business driven 
De EA geeft aan dat zij de toegevoegde waarde van Business driven ziet op de volgende twee 
kernpunten: Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces en een Verhoging van de kwaliteit 
van het eindproduct. Over het algemeen worden beide kernpunten niet herkend als een 
toegevoegde waarde van Business driven. Vier participanten zien het eerste kernpunt wel als een 
toegevoegde waarde van leergang The Match. Maar één participant herkent het tweede kernpunt als 
een toegevoegde waarde van Business driven. Andere participanten herkennen het niet of zien het 
net als het eerste kernpunt als een toegevoegde waarde van leergang The Match. 
 
In totaal geven elf participanten aan dat Business driven leidt tot het Bekender worden met Achmea 
thema’s. Dit benoemen vijf van de participanten uit zichzelf. De rest is er specifiek op bevraagd door 
de onderzoeker. Opvallend is dat de elf participanten verschillende klanten zijn van de EA. Zo 
benoemen twee ambassadeurs, vier deelnemers, één mentor, twee leidinggevende, één HR manager 
en een hoger lijnmanager de toegevoegde waarde. Hieruit mag dus worden geconcludeerd dat de 
verschillende klantengroepen dezelfde betekenis geven aan de toegevoegde waarde van Business 
driven. 
Het Bekender worden met Achmea thema’s geldt in eerste instantie voor de EA, die, volgens 
sommige participanten, dankzij haar interne positie dicht op de business zit. Hierdoor kan zij een 
grote meerwaarde kan leveren. Daarnaast geldt het ook voor de interne medewerkers die door 
samenwerking met andere (interne) medewerkers bekender worden met andere Achmea thema’s. 
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Hierdoor ontstaat volgens een enkele participant meer focus binnen het bedrijf waardoor 
doelstellingen behaald kunnen worden. 

5.2.4 Deelvraag 4: Op welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde 
Business driven (beter) worden gerealiseerd door EA leergangen? 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de manier waarop Business driven volgens klanten (beter) 
kan worden gerealiseerd door EA leergangen.  

 
Duidelijke profilering van de EA 
Uit interviews komt naar voren dat er op meerdere gebieden spanningsvelden zijn wat betreft de 
mate waarin de EA Business driven is. Zo zijn participanten verdeeld over de mate waarin de EA zich 
moet richten op de behoeften van divisies, in hoeverre de EA afstemming moet zoeken met haar 
klanten wat betreft het opleidingsaanbod en wat de balans zou moeten zijn tussen interne en 
externe leveranciers/trainers. Deze spanningsvelden zijn meegenomen in het panelinterview. Hieruit 
is naar voren gekomen dat de oorzaak van deze spanningsvelden lijkt te liggen in de onduidelijkheid 
van de doelstellingen en het beleid van de EA (vijf participanten zijn het hierover eens). Dit leidt er 
toe dat het voor klanten van de EA niet helder is waarom bepaalde keuzes door de EA worden 
gemaakt. Volgens deze participanten zou de EA dan ook Heldere doelstellingen en beleid moeten 
voeren. 
Opmerkelijk is dat vier participanten (exclusief panelinterview) aangeven dat de EA zich momenteel 
richt op leidinggevenden en specialisten vanaf een bepaalde schaal. Hiermee voldoet de EA volgens 
hen niet aan de behoeften van de divisies. Deze zouden volgens hen dan ook graag zien dat de EA 
haar doelgroep verbreed naar alle medewerkers binnen Achmea. Andere participanten geven juist 
aan dat de EA zich juist niet op alle medewerkers zou moeten richten, maar juist op bepaalde 
groepen. Hieruit komt dan ook opnieuw een spanningsveld naar voren. Dit spanningsveld lijkt 
opnieuw te maken met de profilering van de EA. Het feit dat de EA niet duidelijk heeft wat haar 
doelgroep precies wordt, lijkt te leiden tot onduidelijkheid bij haar klanten. Hierdoor kan de EA ook 
niet aansluiten op de behoeften die heersen binnen de business, namelijk een verbreding van de 
doelgroep. Klanten streven dan ook naar een Duidelijke doelgroep. 
Om beter aan te sluiten aan de business benoemen negen participanten dat de EA meer mag doen 
aan het Promoten van de leergangen. Volgens vier participanten zou het afzetkanaal ambassadeurs 
meer benut moeten worden om dit te bereiken. Daarnaast benoemen twee participanten dat de EA 
gebruik zou moeten maken van accountmanagement om het opleidingsaanbod met de business af te 
stemmen. 
Om een balans te bereiken tussen externe en interne leveranciers/trainers zou volgens zes 
participanten (inclusief panelinterview) Meer interne trainers betrokken moeten worden. Hierbij zou 
volgens één participant gebruik gemaakt moeten worden van medewerkers die de backbones 
vormen binnen Achmea. Hiermee wordt gedoeld op medewerkers die de cultuur en strategie van 
Achmea dragen en veel ervaring hebben binnen hun vakgebied. 
 
Geconcludeerd kan worden dat participanten meerdere praktische verbeteringen aandragen voor 
het (beter) realiseren van Business driven. Echter is het opvallend dat zich meerdere spanningsvelden 
voordoen. Hieruit mag worden afgeleid dat de genoemde ‘verbeteringen’ niet worden gedragen door 
alle klanten van de EA. Oorzaak hiervoor lijkt met name te liggen bij een onduidelijke profilering van 
de EA. 
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de genoemde ‘verbeteringen’ door klanten met name 
worden gelegd op EA niveau en niet op EA leergangenniveau. In andere woorden: het (beter) 
realiseren van de kernwaarde Business driven dient op basis van deze gegevens niet gezocht te 
worden bij de leergangen, maar eerder bij de EA als entiteit. Dit punt zal in de discussie verder 
worden uitgediept. 
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5.2.5 Hoofdvraag: Wat zien klanten van de EA als de toegevoegde waarde van EA 
leergangen en op welke manier kan volgens hen de kernwaarde Business driven (beter) 
worden gerealiseerd? 

In deze subparagraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De hoofdvraag 
wordt verdeeld in twee stukken: de toegevoegde waarde van de EA leergangen en de kernwaarde 
Business driven. 
 
De toegevoegde waarde van de EA leergangen 
Uit de deelvragen komt naar voren dat de participanten een toegevoegde waarde van de leergangen 
zien op zowel individueel niveau als op organisatieniveau. Hierbij fungeert het individueel niveau als 
een mediërende variabele tussen de leergangen en de toegevoegde waarde op organisatieniveau. 
Alle onderzochte leergangen laten een toegevoegde waarde voor het individu zien op een drietal 
factoren: Meer netwerken, Meer samenwerken en Bekender met Achmea thema’s.  
The Match laat een toegevoegde waarde zien voor het individu op: Zelfbewuster, Beter 
communiceren en Proactiever. Dit leidt op organisatieniveau tot: Efficiëntere en effectievere 
(besluitvormings)processen en een Hoger kwaliteit van producten/diensten. 
De Nieuwe Manager laat een toegevoegde waarde zien voor het individu op: Zelfbewuster en 
Omgaan met gevoelens. Dit leidt tot de volgende organisatie toegevoegde waarde: Beter 
functioneren van het team. 
De leergang Change leidt ertoe dat deelnemers Leren kijken met een andere bril. Het gevolg voor de 
organisatie is dat dit ertoe leidt dat divisies beter geholpen kunnen worden met veranderen. 
 
Hoewel door participanten wordt aangegeven dat bovenstaande factoren allemaal een toegevoegde 
waarde leveren, ontbreken bij meerdere factoren praktijkvoorbeelden. Participanten kunnen bij 
meerdere factoren niet met praktijkvoorbeelden ondersteunen hoe zij het geleerde in de praktijk 
toepassen, noch kunnen zij aangeven wat hun bijdrage in de praktijk oplevert. Er lijkt zich dan ook 
een transferprobleem voor te doen. Dit geldt met name voor factoren op organisatieniveau. 
 
De kernwaarde Business driven 
Bijna alle participanten geven aan dat zij niet bekend zijn met de kernwaarde Business driven. De 
betekenis die zij geven aan Business driven bestaat uit twee thema’s: Aansluiting op de business en 
een Balans tussen interne en externe leveranciers/trainers. Onder Aansluiting op de business 
verstaan de klanten een drietal factoren: Bekend zijn met Achmea thema’s, Bekend zijn met divisie 
behoeften en het Afstemmen van het opleidingsaanbod.  
Uit de betekenis die klanten geven aan de kernwaarde Business driven komt naar voren dat er sprake 
is van meerdere spanningsvelden. Participanten zijn namelijk verdeeld over de mate waarin de EA 
zich moet richten op de behoeften van divisies. Daarnaast verschillen participanten van mening over 
het afstemmen van het opleidingsaanbod. Tot slot zijn participanten ook verdeeld over welk balans 
er zou moeten zijn wat betreft interne en externe leveranciers/trainers. 
 
De reden voor de spanningsvelden lijkt te liggen aan de profilering van de EA. Deze is volgens 
meerdere participanten niet duidelijk, waardoor het voor klanten niet helder is waarom bepaalde 
keuzes worden gemaakt door de EA. Participanten geven dan ook aan dat de EA een Duidelijke 
profilering moet hebben. Hieronder verstaan zij de volgende factoren: Heldere doelstellingen en 
beleid, Duidelijke doelgroep, Promoten van de leergangen en Meer interne trainers. Kern van deze 
factoren is dat de EA meer aansluiting met haar klanten dient te vinden. De klanten vragen om 
heldere doelstellingen en beleid van de EA. Daarnaast vragen ze om een bredere doelgroep die meer 
aansluit op de wensen van de divisies. Ook vragen ze om meer promotie van de leergangen. Nu 
wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het afzetkanaal ambassadeurs. Tevens willen een aantal 
participanten ook dat de EA meer het opleidingsaanbod afstemt met divisies door het gebruik maken 
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van accountmanagers. Tot slot dienen volgens participanten Meer interne medewerkers betrokken te 
worden om op die manier een balans te creëren tussen interne en externe leveranciers/trainers. 
 
De kernwaarde Business driven ligt volgens participanten niet op de twee kernpunten die door de EA 
zijn geformuleerd: Versnelling van het werk- en besluitvormingsproces en een Verhoging van de 
kwaliteit van het eindproduct. Volgens participanten ligt deze op het gebied van Bekender worden 
met Achmea thema’s. Deze toegevoegde waarde wordt op twee niveaus geleverd. In eerste instantie 
is het een toegevoegde waarde voor de EA die dankzij haar interne positie zo dicht op de business zit. 
Door ook echt bezig te zijn met wat er speelt in de business kan de EA bekender worden met Achmea 
thema’s. In tweede instantie is het een toegevoegde waarde voor interne medewerkers. Door de 
samenwerking met andere medewerkers in de leergangen raken de medewerkers namelijk ook 
bekender met Achmea thema’s.  

5.3 Discussie 

5.3.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf zijn de hoofdvraag en de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Het doel 
van deze paragraaf is een analyse te geven waarin de resultaten van het onderzoek worden afgezet 
tegen het theoretisch kader. Hierin staan het conceptuele model en de verwachtingen uit hoofdstuk 
twee centraal. Tevens wordt er een evaluatie van het onderzoek gegeven. 

5.3.2 Analyse 

In hoofdstuk twee is er aan de hand van literatuur een conceptueel model gepresenteerd. Deze is 
weergegeven in figuur 5.1  

 
 
 
 
 
Figuur 5.1 Conceptueel model 

 
Dit conceptuele model beschrijft hoe training & ontwikkeling een positief invloed heeft op de kennis 
en vaardigheden van medewerkers. Deze kennis en vaardigheden hebben op hun beurt een positief 
effect op de individuele performance van medewerkers. Dit heeft vervolgens een positief invloed op 
de organisatieperformance. Training & ontwikkeling betreft in dit model de onafhankelijke variabele. 
Kennis en vaardigheden (onderdeel van abilities) en individuele performance zijn mediërende 
variabelen. Tot slot is de organisatieperformance de afhankelijke variabele. 
Op basis van o.a. het conceptuele model zijn in hoofdstuk twee een aantal verwachtingen opgesteld. 
Deze zullen als leidraad dienen voor de inhoud van de discussie.  
 
Verwachting 1. De EA leergangen hebben een positieve invloed op de kennis en vaardigheden van 
deelnemers. 
Uit het theoretisch kader komt naar voren dat training & ontwikkeling een (indirect) positief effect 
kan hebben op de organisatieperformance (Boselie, 2010). In eerste instantie heeft het echter effect 
op de deelnemers van het specifieke leertraject. Volgens Kirkpatrick (1994) gaat het hier om het 
tweede niveau van evalueren, namelijk leren. Hierin wordt gemeten of de deelnemers de inhoud van 
het leertraject hebben geleerd. Maar op welke gebieden leren de deelnemers dan precies? Boxall & 
Purcell (2008) geven hier uitkomst. Volgens hen hebben training & ontwikkeling o.a. invloed op de 
kennis en vaardigheden van deelnemers.  
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Als deze theoretische bevindingen worden vergeleken met de empirische resultaten van het 
onderzoek, kan worden geconcludeerd dat er in dit onderzoek niet expliciet aandacht is besteed aan 
dit verband. Er is namelijk niet specifiek aan deelnemers van EA leergangen gevraagd wat zij ‘geleerd’ 
hebben in de leergang. Noch is er gevraagd in hoeverre hun kennis en vaardigheden al dan niet zijn 
toegenomen. Toch kunnen er wel een aantal uitspraken worden gedaan ten aanzien van deze 
verwachting. Deelnemers van leergangen geven aan dat zij een toegevoegde waarde van de 
leergangen herkennen. Ze geven ook voorbeelden van wat zij in leergangen hebben geleerd. En juist 
deze voorbeelden geven aan dat hun kennis en vaardigheden positief zijn beïnvloed door de 
leergangen. Deelnemers van The Match geven bijvoorbeeld aan dat zij hebben geleerd hoe om te 
gaan met collega’s. Zij hebben geleerd naar hun eigen gedrag te kijken. Deelnemers van Change 
geven bijvoorbeeld aan dat zij in de leergangen hebben leren omgaan met theoretische modellen. 
Beide voorbeelden impliceren dat de deelnemers dus geleerd hebben en dat hun kennis en 
vaardigheden door de EA leergangen zijn toegenomen. Uit de resultaten is echter niet naar voren 
gekomen of deze voorbeelden ook daadwerkelijk het doel waren van de leergangen.  
Geconcludeerd kan worden dat er dus wel een verband is gevonden tussen training & ontwikkeling 
en de toename van kennis en vaardigheden, maar dat het verband in dit onderzoek op een impliciete 
wijze in kaart is gebracht.  
 
Verwachting 2. Deelnemers van de EA leergangen passen in de praktijk toe wat zij hebben geleerd 
in de leergangen. 
In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat de kennis en vaardigheden die deelnemers 
hebben ontwikkeld tijdens een leertraject een positief effect kunnen hebben op de performance van 
individuen (Boxall & Purcell, 2008; Boselie, 2010). In het model van Kirkpatrick (1994) wordt dit in 
kaart gebracht door te meten of er een transfer heeft plaatsgevonden tussen hetgeen medewerkers 
leren en wat zij uiteindelijk in de praktijk toepassen. 
Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de transfer die deelnemers maken per leergang 
verschilt. Waar deelnemers van The Match en De Nieuwe Manager goede voorbeelden kunnen 
geven hoe zij het geleerde in de praktijk hebben toegepast, kunnen deelnemers van Change dit 
minder goed. Hieruit kan worden afgeleid dat deelnemers van Change de vertaling van de leergang 
naar de praktijk niet (volledig) maken. Zoals in de conclusie naar voren kwam, zou de reden hiervan 
te maken kunnen hebben met het feit dat de leergang Change meer theoretisch van aard is dan de 
andere leergangen. Hierdoor zouden participanten het moeilijker kunnen vinden om praktische 
voorbeelden te geven waarin de toegevoegde waarde op individueel niveau naar voren komt.  
De oorzaak voor dit transferprobleem zou echter ook buiten de invulling van de leergangen kunnen 
liggen. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met modererende variabelen zoals de mate 
waarin de organisatie de transfer ondersteunt. Worden deelnemers bijvoorbeeld door collega’s en 
leidinggevenden gestimuleerd om toe te passen wat ze in de leergangen hebben geleerd? Holton 
(1994, 2005) geeft aan dat er rekening gehouden dient te worden met modererende variabelen. Het 
niet meenemen van deze variabelen bij het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de 
leergangen kan dan ook invloed hebben gehad op de bevindingen. Ook heeft de meting van dit 
onderzoek op één moment plaatsgevonden. Dit moment heeft in de meeste gevallen 
plaatsgevonden na het voltooien van de leergangen door deelnemers. Deze momentopname kan dan 
ook invloed hebben gehad op de bevindingen, vanwege het ontbreken van vergelijkingsmateriaal. 
Daarnaast is de methode waarop de transfer in kaart is gebracht bepalend geweest voor de 
bevindingen. Er is gebruik gemaakt van interviews waarin gevraagd is naar praktijkvoorbeelden. Het 
zou mogelijk kunnen zijn dat er in bepaalde gevallen wel een transfer heeft plaatsgevonden, maar 
dat deze gevallen niet te achterhalen zijn met behulp van het vragen naar praktijkvoorbeelden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat deelnemers van de EA op bepaalde gebieden wel een transfer laten 
zien. Dit geldt met name voor deelnemers van de leergangen The Match en De Nieuwe Manager. 
Hiermee heeft dit onderzoek het verband aangetoond wat in het theoretisch kader naar voren 
kwam, namelijk dat verworven kennis en vaardigheden door training & ontwikkeling leiden tot een 
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betere individuele performance (Boxall & Purcell 2008). Op bepaalde gebieden is het echter 
onduidelijk of er een transfer heeft plaatsgevonden. Een deel van de factoren op individueel niveau 
zijn namelijk niet aangetoond met praktijkvoorbeelden, waardoor het onduidelijk is of daar wel of 
geen transfer bestaat. Oorzaak hiervoor lijkt te liggen bij de manier waarop dit onderzoek de transfer 
in kaart heeft gebracht. 
 
Verwachting 3. De individuele performance van deelnemers van de EA leergangen leidt tot een 
hogere organisatieperformance. 
In de literatuur komt naar voren dat verschillende auteurs een verband veronderstellen tussen de 
individuele performance en de organisatieperformance (Tharenou et al., 2007; Boxall & Purcell, 
2008). Hoewel de participanten in dit onderzoek dit verband benoemen en herkennen, komt ook hier 
een transferprobleem naar voren. Medewerkers vinden het namelijk lastig om praktijkvoorbeelden 
te geven die hun uitspraken ondersteunen. Het is dan ook opvallend dat maar één factor door 
participanten zelf wordt benoemd en ondersteund met praktijkvoorbeelden: Efficiëntere en 
effectievere (besluitvormings)processen. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat het verband 
tussen individuele performance en organisatieperformance in dit onderzoek deels wordt 
ondersteund.  
De reden voor dit transferprobleem is wellicht vanwege het feit dat participanten het lastig vinden te 
benoemen wat het effect van hun werkzaamheden is op de rest van de organisatie. Een 
leidinggevende benoemt bijvoorbeeld dat het effect van de uitvoering van het werk van een 
deelnemer pas op lange termijn zichtbaar is. Hierdoor kan moeilijk worden aangegeven of 
verbeteringen in de organisatie echt het gevolg zijn van een leergang.  
Opvallend is dat de resultaten met betrekking tot de organisatie toegevoegde waarde niet 
overeenkomen met de organisatie toegevoegde waarde waarop Kirkpatrick (1994) veronderstelt dat 
leertrajecten invloed op hebben. Kirkpatrick geeft aan dat leertrajecten gemeten kunnen worden op 
onder andere toegenomen productie, toegenomen kwaliteit, meer omzet, meer winst en ROI. 
Hoewel dit onderzoek zich gefocust heeft op de niet-financiële toegevoegde waarde, hebben de 
onderzochte leergangen geen toegevoegde waarde laten zien op een toename in productie of een 
toename in kwaliteit. Het onderzoek heeft dan ook niet het verband aangetoond dat Kirkpatrick 
veronderstelt tussen leertrajecten en de door hem geoperationaliseerde organisatie toegevoegde 
waarde.  
 
Verwachting 4. Het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van de EA leergangen en van de 
kernwaarde Business driven vanuit verschillende klantperspectieven, leidt tot een visie gebaseerd 
op verschillende belangen. 
In het theoretisch kader is het model van Kirkpatrick (1994) bekritiseerd. Er is naar voren gekomen 
dat Kirkpatrick geen rekening gehouden met modererende variabelen. Uit deelvraag vier komt naar 
voren dat de kernwaarde Business driven volgens klanten beter gerealiseerd kan worden door 
middel van een duidelijke profilering. In andere woorden: het (beter) realiseren van de kernwaarde 
Business driven wordt niet gezocht op het niveau van de leergangen, maar juist bij de EA als entiteit. 
Dit is een opvallend resultaat aangezien het verbeteren van een leertraject in dit geval niet wordt 
gezien in het leertraject zelf, maar juist in de omgeving ervan. Klanten geven immers aan dat 
Business driven beter gerealiseerd kan worden door een duidelijke profilering van de EA als geheel. 
Deze bevinding wijkt dus af van de gedachten van het populaire model van Kirkpatrick (1994). Aan de 
bevinding kunnen een aantal oorzaken ten grondslag liggen. Ten eerste kan het liggen aan het feit 
dat het realiseren van Business driven onderzocht is vanuit een stakeholder model. Hierdoor wordt 
niet alleen de visie van deelnemers meegenomen, maar ook van allerlei andere stakeholders zoals 
leidinggevenden, hoger management en HR. Een ander voor de hand liggende oorzaak is dat de 
onderzoeker in dit onderzoek heeft opengestaan voor modererende variabelen.  
 
De bevindingen van dit onderzoek laten ook een aantal andere opvallendheden zien. Door het meten 
van verschillende stakeholdervisies zijn bepaalde spanningsvelden naar voren komen. Een belangrijk 
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spanningsveld dat naar voren komt is de vraag of de EA haar opleidingsaanbod moet blijven 
afstemmen op centraal niveau (het niveau van de directie) of dat ze het ook moet afstemmen op 
decentraal niveau (niveau van de divisies). Dit spanningsveld is het gevolg van de verschillende 
belangen die spelen. Aan de ene kant willen het hoger management en de EA niet teveel afstemming 
met divisies zoeken om bureaucratie te voorkomen. Het huidig opleidingsaanbod lijkt dan ook voort 
te komen uit centrale behoeften waarbij onder andere de Raad van Bestuur en het hoger 
management belangrijke stakeholders zijn. Aan de andere kant willen andere stakeholders zoals 
managers in divisies juist wel dat er meer afstemming komt, omdat zij het gevoel hebben dat het 
huidige aanbod van de EA niet helemaal aansluit op hun behoeften. Zij vinden dan ook dat de EA 
divisies meer mag betrekken bij het opleidingsaanbod. Omdat de EA zich momenteel met name lijkt 
te richten op bepaalde stakeholders ontstaat er een  legitimiteitprobleem. De EA gaat namelijk uit 
van bepaalde stakeholders zoals de directie, maar houdt volgens een aantal participanten te weinig 
rekening met andere stakeholders zoals managers en ambassadeurs in de divisies. Dit zou op termijn 
effect kunnen hebben op de manier waarop de managers en ambassadeurs in de divisies de 
leergangen van de EA en haar kernwaarde Business driven waarderen.  
Een ander spanningsveld dat naar voren komt heeft betrekking op het vergroten van de doelgroep 
van de EA. Met name ambassadeurs en leidinggevenden geven aan dat zij dit graag zouden willen 
zien. Volgens hen is het oneerlijk wanneer medewerkers geen kans krijgen om een leergang te 
volgen binnen de EA. Paauwe (2004) noemt dit streven naar eerlijkheid Fairness. Fairness houdt in 
dat medewerkers een eerlijk balans willen tussen hetgeen zij bijdragen aan een organisatie en wat zij 
daarvoor in ruil terugkrijgen. Hiermee kaarten de resultaten van dit onderzoek een belangrijk punt 
aan voor de EA. De keus om een ‘exclusief’ opleidingscentrum binnen de organisatie te zijn, kan 
namelijk leiden tot ontevredenheid en een gevoel van oneerlijkheid bij bepaalde stakeholders.  
Bovenstaande spanningsvelden impliceren dat de EA meer zou kunnen kijken naar de belangen van 
haar verschillende stakeholders. Het voordeel om vanuit een stakeholder perspectief deze punten te 
benaderen is dat de stakeholders gezamenlijk aansprakelijkheid worden gesteld en allen 
verantwoordelijk zijn voor het succes (Nickols, 2005).  
 
Op basis van de onderzoeksbevindingen kan worden geconcludeerd dat het conceptuele model, 
zoals uit het theoretisch kader naar voren is gekomen, niet aangepast hoeft te worden. De 
verbanden die worden gemaakt in het model worden ook herkend in dit onderzoek. De 
onderbouwing van deze verbanden is echter niet even sterk in alle schakels van de ketting. Voor 
verder onderzoek zou het dan ook interessant zijn om het transferprobleem aan te pakken. 
Daarnaast is een stakeholder benadering belangrijk om onbekende spanningsvelden aan het licht te 
brengen. Een dergelijke benadering zorgt ervoor dat de visie op toegevoegde waarde van leergangen 
niet eenzijdig is. Tevens zorgt een stakeholder benadering ervoor dat eventuele verborgen variabelen 
naar voren komen. Zo heeft dit onderzoek laten zien dat Business driven niet gerealiseerd wordt 
door de EA leergangen, maar door de EA als entiteit.  

5.3.3 Onderzoeksevaluatie 

Dit onderzoek kent verschillende sterke en zwakke kanten. De opzet van het onderzoek heeft hier 
een sterke invloed op gehad. Ten eerste heeft de onderzoeker ervoor gekozen om kwalitatief 
onderzoek te doen, om op die manier de betekenisgeving van begrippen in kaart te brengen. Dit 
heeft een positief effect gehad, aangezien er opvallende gegevens naar voren zijn gekomen. Een 
voorbeeld is dat de kernwaarde Business driven volgens participanten niet door EA leergangen 
gerealiseerd dient te worden, maar via een duidelijke profilering van de EA als geheel.  
Het interviewen van verschillende stakeholders heeft ook geleid tot opvallende gegevens. Doordat 
de visie van verschillende stakeholders in kaart zijn gebracht, heeft de onderzoeker een totaal beeld 
gekregen van de belangen die meespelen. Ook dit heeft een positief effect gehad op het onderzoek. 
Er zijn namelijk spanningsvelden naar voren gekomen, die niet naar voren zouden zijn gekomen als 
bijvoorbeeld alleen deelnemers zouden zijn geïnterviewd. 
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Een beperking van dit onderzoek is dat de onderzoeksgegevens niet gegeneraliseerd kunnen worden. 
Dit punt is al besproken in hoofdstuk drie, maar dient nogmaals aangehaald te worden. De resultaten 
geven inzicht in betekenissen die worden gegeven door klanten van de EA aan bepaalde begrippen. 
Daarnaast geven ze inzicht in verschillende spanningsvelden die door de onderzoeker zijn herkend en 
leveren ze aanknopingspunten voor eventueel verder onderzoek. Praktische handvatten kunnen 
echter niet worden gegeven.  
 
Het onderzoek heeft zich gericht op drie EA leergangen. De reden hiervoor was om te achterhalen of 
er een verschil zit tussen de verschillende richtingen waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 
Achteraf kan echter wel de vraag worden gesteld in hoeverre het doel hiervan is behaald. Doordat 
klanten maar een beperkte tijd hadden voor het interview, kon de onderzoeker niet zo diep ingaan 
op de oorzaken van het verschil tussen de leergangen. Daarnaast werd de onderzoeker beperkt in de 
tijd die hij had voor het onderzoek. Achteraf kan dan ook worden geconcludeerd dat het verschil 
tussen de leergangen nog verder uitgediept kan worden. 
 
Een ander belangrijk punt is dat een drietal interviews zijn gehouden in bijzijn van de opdrachtgever. 
Hiervoor is gekozen omdat de opdrachtgever graag betrokken wilde worden bij het proces en om de 
voortgang van het onderzoek zo goed mogelijk af te stemmen. Hierdoor kunnen participanten zijn 
beïnvloed, waardoor bepaalde resultaten zijn gekleurd. De onderzoeker heeft er echter op toegezien 
dat participanten geen sociaal gedrag vertoonden en heeft in alle gevallen een dominante rol gehad. 
Dit wil zeggen dat de onderzoeker de leidende rol had in de interviews en dat de opdrachtgever 
aanvullingen deed waar nodig. 
 
Het transferprobleem heeft ook een belangrijke plek in dit onderzoek. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat er op meerdere gebieden niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een transfer. 
Om te kunnen constateren of er sprake is van een transfer heeft de onderzoeker gevraagd naar 
praktijkvoorbeelden waarin een deelnemer toepast wat hij heeft geleerd in de leergang. Hiermee 
heeft de onderzoeker echter op enkele problemen gestuit. Ten eerste wil de afwezigheid van 
praktijkvoorbeelden niet meteen zeggen dat er geen transfer heeft plaatsgevonden. Reden hiervoor 
is dat deelnemers tijdens het interview zelf geen voorbeelden kunnen noemen, omdat ze dit 
misschien lastig vinden. Daarnaast zouden deelnemers misschien bepaalde dingen geleerd kunnen 
hebben en toegepast hebben in de praktijk, maar zijn ze zich er niet bewust van. Een ander punt is 
dat pas achteraf en op één moment gemeten wordt wat de leergangen hebben opgeleverd. Hierdoor 
kunnen deelnemers in de tussentijd zijn vergeten wat zij hebben geleerd. Geconcludeerd kan worden 
dat de transfer in kaart brengen nadat deelnemers de leergangen hebben voltooid en middels het 
vragen naar praktijkvoorbeelden dan ook zijn beperkingen kent. Een manier om deze problemen in 
vervolg onderzoek te voorkomen, zou kunnen zijn om op meerdere momenten de transfer in kaart te 
brengen. Longitudinaal onderzoek naar de leergangen zou hierin uitkomst kunnen bieden. Door voor, 
tijdens en na het onderzoek metingen uit te voeren kan meer informatie worden verkregen over de 
transfer. 

5.4 Aanbevelingen 

5.4.1 Inleiding 

Naar aanleiding van de conclusie en discussie worden hieronder een aantal aanbevelingen gedaan 
voor de Eureko Academy. Eerst wordt in 5.4.2 aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Vervolgens 
wordt in subparagraaf 5.4.3 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.  
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5.4.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

In deze subparagraaf worden eerst aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de toegevoegde 
waarde van de EA leergangen. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op 
de kernwaarde Business driven. 
 
Toegevoegde waarde van de EA leergangen 
Hoewel klanten aangeven dat de EA leergangen een toegevoegde waarde leveren op verschillende 
factoren, is er bij bepaalde factoren sprake van een transferprobleem. Dit is uitgebreid aan bod 
gekomen in de discussie. Klanten weten in sommige gevallen het geleerde niet te vertalen naar de 
praktijk en kunnen niet aangeven wat de toegevoegde waarde is met behulp van een 
praktijkvoorbeeld. Het zou voor de EA dan ook raadzaam zijn om zich te richten op dit 
transferprobleem. Een aanknopingspunt voor een oplossingsrichting wordt door twee klanten 
gegeven. Zij geven aan dat het invoeren van een terugkomdag ervoor kan zorgen dat deelnemers 
zich meer bewust worden van wat zij in een leergang geleerd hebben. Op deze terugkomdag kan 
volgens hen aan deelnemers worden gevraagd wat zij geleerd hebben, hoe zij het geleerde in de 
praktijk toepassen, wat ze eventueel misten in de leergang en wat het hen uiteindelijk heeft 
opgeleverd. Hieruit kan de EA vervolgens afleiden of de leergang aangepast dient te worden. 
Vervolgens kunnen ze monitoren wat de toegevoegde waarde van de leergang is. 
Het feit dat dit onderzoek op bepaalde gebieden geen transfer heeft kunnen vaststellen, wil echter 
niet zeggen dat dit per definitie de oorzaak is van een tekortkoming van de EA leergangen. Uit dit 
onderzoek komt namelijk ook naar voren dat de transfer beïnvloed kan worden door andere 
aspecten dan het leertraject dat deelnemers hebben gevolgd. De mate waarin deelnemers vanuit 
hun omgeving worden ondersteund om het geleerde toe te passen in de praktijk kan bijvoorbeeld 
ook meespelen. Het is dan ook belangrijk dat de EA hiermee rekening houdt bij het interpreteren van 
de resultaten van dit onderzoek. Voor de EA zou het dan ook interessant kunnen zijn om zich in de 
toekomst niet alleen te richten op het verbeteren van leergangen, maar zich ook te richten op 
externe factoren die invloed hebben op de transfer. In andere woorden: als deelnemers het geleerde 
niet weten te vertalen naar de praktijk, hoeft dit niet te betekenen dat de oorzaak hiervoor ligt bij de 
leergang die zij gevolgd hebben. Collega’s en leidinggevenden kunnen namelijk ook invloed hebben 
op de transfer. 
 
De kernwaarde Business driven 
Opmerkelijk is dat dit onderzoek aantoont dat het realiseren van de kernwaarde Business driven 
volgens klanten niet gezocht dient te worden op het niveau van EA leergangen. Volgens klanten kan 
Business driven beter bereikt worden op het niveau van de EA als entiteit. Een duidelijke profilering 
van de EA heeft volgens klanten invloed op de kernwaarde Business driven. Hieruit komen echter wel 
een aantal spanningsvelden naar voren. Deze wijzen erop dat er geen instrumentele aanbevelingen 
gedaan kunnen worden, maar dat de aanpak van de spanningsvelden centraal staat. Hieronder zullen 
de spanningsvelden worden besproken. Daarbij worden aanbevelingen gedaan die een richting 
geven voor het omgaan met de spanningsvelden.  
 
Centraal versus decentraal 
Een deel van de klanten wil graag dat de EA meer aansluiting vindt met de business door bekender te 
worden met behoeften vanuit divisies. Momenteel opereert de EA volgens klanten met name op 
centraal niveau. Hierbij kijkt de EA naar hun idee vooral naar thema’s die naar voren worden 
gebracht door de Raad van bestuur en door het hoger management. Een deel van de klanten vindt 
dit prima. Zij geven aan dat dit de kracht is van de EA, omdat ze hierdoor flexibel is en snel kan 
inspelen op de vraag vanuit de business. Anderzijds wordt door klanten aangegeven, dat de EA op 
centraal niveau juist niet bezig is met de Business. Zij zouden dan ook graag zien dat de EA zich ook 
bezig gaat houden met thema’s die spelen op decentraal niveau. Naar hun idee houdt de EA zich te 
weinig bezig met de daadwerkelijke business, namelijk wat er speelt in de divisies.  
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De EA heeft voor een bepaalde manier gekozen waarop ze aansluiting probeert te vinden met de 
business. Dit vindt volgens klanten vooral op centraal niveau plaats. Dit lijkt echter tegenstrijdig met 
de kernwaarde Business driven. Een dergelijke kernwaarde impliceert namelijk dat de EA aansluiting 
vindt met de business. Volgens klanten is de business niet op centraal niveau te vinden, maar juist op 
decentraal niveau, dus in de divisies. Het zou dan ook meer helderheid scheppen als de EA een 
duidelijk standpunt zou nemen waarom zij eventueel kiest voor alleen een aansluiting op centraal 
niveau of voor een combinatie van zowel centraal als decentraal niveau. Het zou tevens duidelijkheid 
scheppen als de EA dit standpunt mee zou nemen in haar profilering en in de definitie van haar 
kernwaarde Business driven. 
 
Afstemmen van het opleidingsaanbod 
Het tweede spanningsveld sluit aan op het vorige spanningsveld. Het heeft betrekking op het 
afstemmen van het opleidingsaanbod. Een deel van de klanten geeft aan dat de EA vanwege haar 
centrale positie in de organisatie, haar opleidingsaanbod niet hoeft af te stemmen met divisies. Het 
afstemmen met divisies zou namelijk een ‘afstemmingscultuur’ kunnen veroorzaken. Hierdoor wordt 
bureaucratie in de hand gewerkt. Een ander deel van de klanten geeft aan dat de EA juist te ver 
afstaat van de divisies, waardoor zij niet bekend is met hun behoeften. Zij geven aan dat de EA niet 
bij divisies langsgaat om te vragen welke opleidingen zij graag zouden willen. Volgens hen is dit 
vreemd aangezien er behoefte is aan bepaalde opleidingen die ook bruikbaar zouden kunnen zijn 
voor de rest van de organisatie. Zo is er volgens hen onder andere behoefte aan coachingsleergangen 
en leergangen op het gebied van SENS (Samen Effectief Naar Succes). Zij willen dan ook dat de EA 
haar opleidingsaanbod met divisies afstemt.  
Een tussenvorm is een mogelijke oplossing voor spanningsveld. Meerdere klanten geven aan dat de 
EA niet alle opleidingen volledig hoeft af te stemmen met de divisies, maar dat zij bijvoorbeeld 
accountmanagers zouden kunnen inzetten om langs te gaan bij divisies. De accountmanagers zouden 
met de divisies kunnen sparren over het aanbod. Tevens wordt het eerder benoemde spanningsveld 
centraal versus decentraal hiermee ook voor een deel aangepakt. De accountmanagers zouden 
medewerkers van de EA kunnen zijn. Een aantal klanten heeft echter aangegeven dat ambassadeurs 
van de EA hiervoor ook goed ingezet kunnen worden. Dit is volgens hen een afzetkanaal waar nog te 
weinig gebruik van wordt gemaakt.  
 
Interne leveranciers/trainers versus externe leveranciers/trainers 
In haar definitie van Business driven geeft de EA aan dat zij diensten levert die leveranciers van 
buiten niet kunnen verwezenlijken. Volgens een deel van de klanten is dit vreemd aangezien de EA 
overwegend gebruik maakt van externe leveranciers/trainers. Een deel van de klanten vindt dan ook 
dat de EA meer interne trainers zou moeten betrekken. Volgens hen leidt dit onder andere tot 
goedkopere leergangen en meer kennis in de organisatie. Een ander deel vindt het juist goed dat 
leergangen worden ingevuld met externen. Volgens hen ontstaat hierdoor geen capaciteitsbeslag op 
de interne medewerkers waardoor er ook geen werkdruk ontstaat. De grootste groep klanten geeft 
echter aan dat er een balans zou moeten zijn tussen interne en externe leveranciers/trainers. Dit lijkt 
ook het meest aan te sluiten op het beeld die klanten over het algemeen hebben bij de kernwaarde 
Business driven. Volgens de klanten zou per leergang gekeken kunnen worden of er interne dan wel 
externe leveranciers/trainers nodig zijn.  
 
Doelgroep van de EA 
Het laatste spanningsveld betreft de doelgroep van de EA. Een deel van de klanten geeft aan dat de 
EA haar doelgroep zou moeten vergroten naar alle medewerkers van Achmea. De reden hiervoor is 
dat de divisies er behoefte aan hebben om meer medewerkers leergangen te laten volgen bij de EA. 
Daarnaast vindt een deel van de klanten dat de huidige doelgroep van de EA niet duidelijk is. Andere 
klanten benoemen dat het juist goed is dat de EA zich richt op bepaalde groepen binnen Achmea. De 
oorzaak van dit spanningsveld ligt volgens klanten aan de profilering van de EA. Hierin komt volgens 
hen niet duidelijk naar voren welke medewerkers kunnen deelnemen aan leergangen van de EA en 
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welke medewerkers niet. Om dit spanningsveld aan te pakken zou de EA dan ook duidelijker kunnen 
zijn over wat haar doelgroep is. Daarnaast zou het duidelijk zijn voor klanten als ze ook aangeeft om 
welke reden ze kiest voor deze doelgroep. Om helderheid te scheppen bij haar klanten, is het 
noodzakelijk dat deze beide punten terug komen in de profilering van de EA. 

5.4.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de individuele toegevoegde waarde een mediërende 
variabele lijkt te zijn tussen leergangen en de organisatie toegevoegde waarde. In de discussie is naar 
voren gekomen dat dit aansluit op de literatuur, maar dat een sterke bewijslast vooralsnog 
ontbreekt. Oorzaak hiervan is het transferprobleem. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen op 
welke factoren er een transfer heeft plaatsgevonden. Er is echter niet aangetoond dat er bij de 
overige factoren geen sprake is van een transfer. Het zou dan ook interessant zijn om verder 
onderzoek te doen naar de individuele toegevoegde waarde als mediërende variabele. Om dergelijk 
onderzoek goed aan te kunnen pakken, moet echter ook in kaart worden gebracht hoe de transfer 
het best kan worden gemeten. Een aanknopingspunt hiervoor is al in de discussie naar voren 
gekomen. Longitudinaal onderzoek zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Door voor, tijdens en 
na het onderzoek metingen uit te voeren kan wellicht meer informatie worden verkregen over de 
transfer. Dit zorgt er namelijk voor dat deelnemers van leertrajecten meer bewust bezig zijn met wat 
zij leren en hoe zij het geleerde in de praktijk toepassen. Dit zorgt er wellicht ook voor dat zij beter in 
staat zijn om praktijkvoorbeelden te geven vanwege de verschillende momenten waarop ze 
onderzocht worden. Deze aanbeveling heeft raakvlakken met wat eerder is besproken in het 
theoretisch kader. Daarin kwam naar voren dat dit onderzoek een vorm is van summative evaluation. 
Dit betekent dat er een eenmalige meting wordt gedaan nadat een leertraject is voltooid. Uit dit 
onderzoek komt echter naar voren dat voor verder wetenschappelijk onderzoek een tussenvorm van 
formative en summative evaluation (Wang & Wilcox, 2006) gewenst is. Door enerzijds voor, tijdens 
en na het leertraject metingen uit te voeren (formative evaluation) en anderzijds de resultaten van 
het leertraject te meten (summative evaluation), kan de transfer beter in kaart worden gebracht. 
 
In de wetenschap wordt de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling op organisatieniveau 
vaak gemeten vanuit een eenzijdige visie. Het meten van de toegevoegde waarde van de leergangen 
is in dit onderzoek gedaan vanuit een stakeholder model. Dit heeft geleid tot resultaten die afwijken 
van resultaten die de literatuur heeft laten zien zoals meer productiviteit, meer kwaliteit, meer winst 
en ROI.  
Het onderzoek heeft ook resultaten laten zien die tegenstrijdig zijn met het model van Kirkpatrick 
(1994). Het beter realiseren van de kernwaarde Business driven wordt door klanten namelijk niet 
gezocht binnen de EA leergangen, maar juist op het niveau van de EA als entiteit. De resultaten van 
dit onderzoek laten dus zien dat, in tegenstelling tot wat Kirkpatrick betoogt, het verbeteren van 
leertrajcten niet per definitie gezocht hoeft te worden in het leertrajct zelf. In dit geval speelt een 
duidelijke profilering van de EA bijvoorbeeld sterk mee. De oorzaak van het vinden van deze 
(verborgen) variabele lijkt te liggen aan het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een 
stakeholder model. Door niet alleen de visie van deelnemers, maar ook van allerlei andere relevante 
stakeholders in kaart te brengen, is een breder beeld geschetst. In de woorden van Nickols (2005): er 
is een gebalanceerde visie ontstaan. Het zou voor verder wetenschappelijk onderzoek dan ook 
interessant kunnen zijn om training & ontwikkeling in het vervolg vanuit een stakeholder model in 
kaart te brengen. Hierdoor lijken verscholen variabelen namelijk beter in kaart te kunnen worden 
gebracht. 
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Bijlage I: Topiclist 

De inhoud van deze topiclist is tot stand gekomen aan de hand van vier bronnen: literatuur, 
informele gesprekken met programmamanagers, evaluaties van leergangen en het Eureko Academy 
klantonderzoek 2010.  
De topiclist vormt input voor de interviews met klanten van de Eureko Academy: deelnemers & 
leidinggevenden, ambassadeurs en hoger management. Afhankelijk van de betreffende participant 
worden bepaalde vragen al dan niet gesteld. Reden hiervoor zijn de verschillende achtergronden en 
ervaringen van de participanten.    
Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek sluiten de topics aan bij de hoofdvraag en 
deelvragen van het onderzoek. Deze staan hieronder vermeld. 
 
“Wat zien klanten van de EA als de toegevoegde waarde van EA leergangen en op welke manier 
kan volgens hen de kernwaarde Business driven (beter) worden gerealiseerd?” 
 
Deelvragen: 

5. Wat zegt de literatuur over de toegevoegde waarde van training & ontwikkeling? 
6. Wat zien klanten van de EA als toegevoegde waarde van de leergangen? 
7. Welke betekenis geven klanten van de EA aan de kernwaarde Business Driven?  
8. Op welke manier kan volgens klanten van de EA de kernwaarde Business driven (beter) 

worden gerealiseerd door EA leergangen? 
 
Vooralsnog is gekozen voor de volgende drie hoofdthema’s: Eureko Academy en leergangen, 
toegevoegde waarde en businessthema’s. Het is van belang om in het interview door te vragen naar 
specifieke voorbeelden. 

 
Topiclist 
 
Eureko Academy en leergangen 

- Wat is je ervaring met de EA? 
 
- Wat is je ervaring met de EA leergang(en)? 
 
- Wat is volgens jou de functie van de EA leergangen? 
 

Toegevoegde waarde leergangen 
- (alleen deelnemers & leidinggevenden) Wat is de toegevoegde waarde van de leergang voor 

jou, wat ook gevolgen heeft voor de organisatie? 
 

- Welke toegevoegde waarde heeft/hebben de leergang(en) volgens jou voor deelnemers van 
de leergang(en) en wat zijn de gevolgen hiervan voor de organisatie? 
 

- Welke toegevoegde waarde heeft/hebben de leergang(en) volgens jou voor de organisatie? 
 

- Wat zie je nog meer als toegevoegde waarde van de leergang(en)? 
 

- Wat is de toegevoegde waarde van de leergangen in niet economische zin? (indien 
participant er niet zelf over begint, vragen naar ‘Vertrouwen als hoger doel van Achmea’ en 
‘Employer of choice’) 
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Businessthema’s 

- Waarin verschilt volgens jou de EA leergangen met externe leergangen? 
 
- Welke relatie zie jij tussen de leergang(en) en ‘businessthema’s’? 

 
- Welke businessthema’s herken je hierin? 

 
- De EA wil Business driven zijn, herken je dit? Zo ja, waar uit zich dit dan in? 

 
- Wat betekent de kernwaarde Business driven volgens jou?  

 
- In hoeverre heeft/hebben de leergang(en) een relatie met Business driven? 

 
Indien participant er niet zelf over begint, vragen naar: De EA wil met Business Driven een 
toegevoegde waarde leveren op 2 kernpunten: Versnelling van besluitvormingsproces en verhoging 
van de kwaliteit van het product. Herken je deze toegevoegde waarde? 

Zie je eventuele verbeteringen die gedaan kunnen worden om deze kernwaarde te realiseren? Hoe 

kan dit volgens jou worden gedaan? 
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Bijlage II: Overzicht participantennummering 

Achtergrond Participanten Participantnummer 

The Match 

Deelnemer 1 

Leidinggevende 2 

Deelnemer 3 

Leidinggevende 4 

De Nieuwe Manager 

Deelnemer 5 

Leidinggevende 6 

Deelnemer 7 

Mentor 8 

Change 

Deelnemer 9 

Leidinggevende 10 

Deelnemer 11 

Ambassadeurs 

HR adviseur 12 

HR adviseur 13 

MD consultant 14 

Hoger management 

Lijn directeur 15 

HR Manager 16 

HR Manager 17 

Panelinterview 

Programmamanager 18 

Deelnemer 19 

HR adviseur 20 

HR manager 21 

Leidinggevende (lijn) 22 
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Bijlage III: Paper publieke dimensie 

 

De publieke dimensie van Achmea 
 
Module: Capita Selecta, leerkring 
Datum: 14 maart 2011 

 
Inleiding  
“Uw woekerpolis is een tijdbom”. Met deze krantenkop opent Dagblad De Pers haar oplage van 9 
maart 2011. Een verwijzing naar de donkere tijden van verzekeraars. Hoewel dit klinkt als een 
negatieve insteek van een overenthousiaste criticus, illustreert het wel de invloed van verzekeraars 
op de maatschappij. De economische crisis heeft laten zien dat verzekeraars veel betekenen voor de 
maatschappij. Zij kunnen de samenleving in hoge mate beïnvloeden. Juist om deze reden is het 
interessant om te zien wat de publieke dimensie van een verzekeraar is.  
 
Doel van dit paper 
Soms wordt voorbij gegaan aan de maatschappelijke functies die verzekeraars vervullen. Dit kan 
leiden tot onwetendheid en soms zelfs onbegrip vanuit de maatschappij. Het doel van dit paper is 
dan ook inzicht brengen in de publieke dimensie van verzekeraar Achmea. Daarnaast wordt de 
relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en mijn onderzoeksvraagstuk in kaart gebracht. 
Leidend voor dit paper is de vraag: “Wat is de publieke dimensie van Achmea en wat is de relatie 
tussen maatschappelijke ontwikkelingen en mijn onderzoeksvraagstuk?”. 
 
Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst ingegaan op de publieke dimensie van Achmea. Daarna 
wordt ingegaan op maatschappelijke ontwikkelingen en de relatie daarvan op mijn 
onderzoeksvraagstuk. Tot slot wordt een conclusie gegeven. 
 

De publieke dimensie van Achmea 
In dit onderdeel wordt eerst ingegaan op de coöperatieve achtergrond van Achmea. Vervolgens 
wordt het verschil tussen publieke en private organisaties besproken. Daarna wordt ingegaan op de 
publieke identiteit van Achmea. Daarop volgt de invloed van Achmea op de maatschappij. Tot slot 
wordt het stakeholder model van Achmea besproken. 
 
Achmea als coöperatie 
Een belangrijk kenmerk van Achmea is haar coöperatieve achtergrond. Al 200 jaar lang maakt 
Achmea gebruik van dit gedachtegoed. Dit gedachtegoed komt ook terug in het moederbedrijf van 
Achmea: Eureko. Eureko is niet beursgenoteerd en heeft als enige shareholders: Vereniging Achmea 
en Rabobank. Ook deze organisaties hebben een coöperatieve achtergrond. Hiermee is het 
coöperatieve karakter van Achmea diep ingebed in de cultuur en identiteit van de organisatie.  
 
Publieke organisaties versus private organisaties 
Om een idee te krijgen van de publieke dimensie van een private organisatie als Achmea, is het 
noodzakelijk om het onderscheid tussen publieke en private organisaties in kaart te brengen. 
Hiermee komen we al direct in een discussie terecht. De literatuur is het namelijk niet over eens wat 
dit verschil precies is. Noordergraaf & Teeuw (2003) benoemen dat deze discussie al eeuwen oud is 
en dat het op bepaalde momenten in een stroomversnelling terecht komt. De huidige 
stroomversnelling lijkt zich te richten op de steeds vager wordende grenzen tussen de twee soorten 
organisaties. Reden hiervoor is volgens de auteurs de overgang van maakbare industriële 
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samenlevingen naar ongrijpbare kennissamenlevingen (Bovens et al., geciteerd in Noordergraaf & 
Teeuw, 2003).  
 
Deze ongrijpbare kennissamenlevingen lijken te zorgen voor een toenemende complexheid. 
Mengvormen tussen private en publieke organisaties dienen zich in meerdere mate aan. Bovens, ’t 
Hart & Van Twist (2007: 24) maken in een model echter strikt onderscheid tussen de private en 
publieke sector. Tot de private sector behoren volgens hen particuliere organisaties met 
winstoogmerk (profit). Hier valt Achmea vanuit het perspectief van deze auteurs ook onder, het is 
immers een particuliere organisatie en profit georiënteerd. Deze visie lijkt echter wat zwart-wit. Het 
suggereert namelijk dat private organisaties als Achmea helemaal geen publieke functie hebben.  
 
Rainey (2003) heeft verschillende onderzoeken naar het verschil tussen publieke en private 
organisaties in kaart gebracht. Daarbij vond hij drie hoofdfactoren die regelmatig terugkeerden in 
definities m.b.t. dit verschil. De eerste factor is belangen (interests). Deze beschrijft of eventuele 
voor- of nadelen van invloed zijn op de maatschappij of op het individu. De tweede factor is toegang 
(access) tot faciliteiten, bronnen en informatie. De derde is instantie (agency) en beschrijft in 
hoeverre een persoon of organisatie acteert als individu of voor maatschappij als geheel. Deze drie 
factoren bieden echter geen helder onderscheid, omdat ze onafhankelijk zijn van elkaar en kunnen 
elkaar zelfs tegenspreken (Rainey, 2003). Verschillen op basis van typerende organisatie, omgevings- 
en cultuurkenmerken bieden dan ook geen distinctief verschil (Noordergraaf & Teeuw, 2003). Er 
wordt dan ook gezocht naar andere kenmerken die wel meer inzicht kunnen geven in dit verschil. 
  
De publieke identiteit van Achmea 
Noordergraaf & Teeuw (2003) proberen de discussie tussen privaat en publiek naar een ander niveau 
te brengen. Dit doen zij door in te gaan op de publieke identiteit van organisaties. De auteurs 
benoemen drie functies van identiteit: normatieve, maatschappelijke en een betekende functie. De 
eerste twee functies helpen de publieke identiteit van Achmea in kaart te brengen. Deze functies 
zullen hieronder worden besproken. 
 
Normatieve functie 
In de normatieve functie worden de organisatie en haar identiteit van elkaar losgekoppeld. Hierdoor 
kunnen publieke organisaties een publieke of private identiteit hebben en private organisaties een 
private of publieke identiteit. 
Als we deze bevindingen koppelen aan het coöperatieve gedachtegoed van Achmea, zien we dat 
Achmea vanuit dit opzicht raakvlakken heeft met zowel een publieke als private identiteit. Zij is zich 
aan de ene kant bewust van haar maatschappelijke positie in de maatschappij, waarin duurzaamheid, 
duurzaam ondernemen en verantwoord management belangrijk zijn (Noordergraaf & Teeuw, 2003). 
Het duurzaamheidbeleid dat Achmea voert is gebaseerd op de belangrijkste aspecten die voor de 
financiële dienstverleners van toepassing zijn zoals integriteit, zorgplicht & transparantie, solidariteit 
en preventie (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 2009). Aan de andere kant heeft ze ook een 
duidelijke bedrijfspositie waarin productie, omzet en privaat management voorop staan 
(Noordergraaf & Teeuw, 2003). Dit komt vooral terug in het streven naar effectiviteit en efficiëntie in 
haar bedrijfsprocessen. 
 
Maatschappelijke functie 
De maatschappelijke functie van een identiteit richt zich op de maatschappelijke oriëntatie van 
private organisaties (Noordergraaf & Teeuw, 2003). Achmea beschrijft in haar maatschappelijk 
jaarverslag (2009) dat het bedrijf is opgebouwd uit andere organisaties die bijna allemaal een 
coöperatieve dan wel publieke/private achtergrond hebben. Dit zijn dan ook organisaties die een 
sterk maatschappelijke betrokkenheid hebben. Ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) zit Achmea ‘in het bloed’. Door haar coöperatieve achtergrond ziet Achmea MVO als 
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onderdeel van haar ambities, haar kernwaarden en kernkwaliteiten (Maatschappelijk jaarverslag 
Achmea, 2009). 
 
Achmea lijkt dus zowel een publieke als private identiteit te hebben. Hierin speelt haar aandacht 
voor de maatschappij een belangrijke rol. In het volgende onderdeel wordt dan ook de invloed van 
Achmea op de maatschappij in kaart gebracht. 
 
De invloed van Achmea op de maatschappij 
Achmea vervult als private organisatie een belangrijk maatschappelijke functie. In de inleiding kwam 
al naar voren dat verzekeraars veel invloed kunnen hebben op de samenleving. In dit onderdeel 
wordt deze invloed in kaart gebracht aan de hand van de economische crisis en de markt waar 
Achmea zich op richt. 
 
De economische crisis 
Na het publiekelijk maken van woekerpolissen en luchtledige geldconstructies is het vertrouwen van 
de maatschappij in verzekeraars tot een dieptepunt gedaald. Het beeld dat door media werd 
neergezet was er een dat leidde tot heftige reacties vanuit de maatschappij. Verzekeraars werden na 
het bekendmaken van meerdere schandalen gezien als geldwolven belust op bonussen, winst en 
omzet.  
Nu een aantal jaren later, hebben deze organisaties alles op alles gezet om het vertrouwen van hun 
klanten te herwinnen. Meerdere verzekeraars hebben dit dan ook als primaire doel van de 
organisatie gesteld. Achmea sluit hierbij aan (Jaarverslag Achmea, 2009). 
Om het vertrouwen van de klant terug te winnen stelt Achmea de klant centraal in alles wat zij doet. 
Daarbij benadrukt zij ook haar maatschappelijke functie als verzekeraar. Eén die belangrijk en 
onmisbaar is in de samenleving. Deze functie zorgt voor economische continuïteit. Het aanbieden 
van producten en diensten waar klanten en de samenleving wat aan hebben (Maatschappelijk 
jaarverslag Achmea, 2009). 
 
Om aan deze maatschappelijke functie te kunnen voldoen, moet Achmea echter ook haar plek in de 
financiële wereld garant stellen. Het lage klantvertrouwen heeft onder andere geleid tot heftige 
concurrentie tussen verzekeraars. Hierdoor richt Achmea zich op het verhogen van de 
klantenservice. Dit houdt onder andere in dat producten transparanter worden voor de klant 
(Achmea jaarverslag, 2009). Een ander belangrijke ontwikkeling is dat de kosten van producten 
omlaag gaan om tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Gevolg hiervan is dat de efficiëntie 
en effectiviteit binnen Achmea is aangepakt. Dit is gedaan in de vorm van SENS (samen effectief naar 
succes) (Achmea jaarverslag, 2009). Dit programma is door de hele organisatie uitgerold waarbij 
afdelingen, producten en programma’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Het maakt 
tevens onderdeel uit van Achmea’s streven om de klant centraal te zetten in alles wat zij doet. 
 
De markt 
Achmea richt zich als verzekeraar voor een groot deel op de zorgsector. Deze sector staat vanuit 
verschillende kanten onder druk. Doordat het aantal ouderen in Nederland steeds meer toeneemt, 
stijgt de vraag naar zorg. Hierdoor krijgt de zorg steeds meer klanten en stijgt daarmee de druk op 
deze sector. Aan de andere kant neemt de beroepsbevolking steeds meer af. Er stromen minder 
mensen in op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd stromen er steeds meer mensen uit. Hiermee neemt 
het aantal mensen dat werkt in de zorg af (commissie arbeidsparticipatie, 2008). De toenemende 
vraag naar zorg moet dus worden opgevangen door minder arbeidskrachten. Achmea probeert een 
bijdrage te leveren om de druk op de zorg te beperken. Dit doet zij onder andere door efficiency in 
de zorg te stimuleren (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 2009). 
 
Geconcludeerd kan worden dat Achmea veel invloed heeft op de maatschappij. Zij houdt zich dan 
ook veel bezig met maatschappelijk trends en issues (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 2009). Dit 
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doet zij niet alleen. Zij gaat regelmatig in gesprek met andere partijen. Deze partijen vormen een 
onderdeel van de stakeholders van Achmea en een belangrijk deel van haar institutionele omgeving. 
Op deze stakeholders wordt hieronder verder ingegaan. 
 
Het stakeholder model 
Paauwe (2004) maakt onderscheid tussen shareholder en stakeholder modellen. Shareholder 
modellen richten zich op het creëren van waarde voor shareholders. Stakeholder modellen richten 
zich daarentegen op behoeften, belangen en aspiraties van verschillende stakeholders, zowel binnen 
als buiten de organisatie. Achmea maakt gebruik van een dergelijk stakeholder model. Zij heeft vier 
primaire stakeholdergroepen: klanten, medewerkers, distributiepartners en aandeelhouders. 
Daarnaast ziet Achmea de samenleving als vijfde stakeholder (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 
2009). Hiermee heeft Achmea sterke kenmerken van het Rijnlandse model waarin stakeholders een 
cruciale rol spelen (Paauwe, 2004). 
Paauwe (2004) beschrijft dat er in organisaties sprake is van bepaalde spanningsvelden. Deze 
spanningsvelden hebben betrekking op de economische rationaliteit en morele waarden. Volgens 
Paauwe willen mensen balans hebben tussen wat zij contribueren aan een organisatie en wat zij 
daarvoor in ruil terug krijgen. Hij noemt dit fairness. Een ander relatie die hij benoemt is de ruilrelatie 
tussen een organisatie en de samenleving. Dit noemt hij legitimacy. In deze relatie gaat het erom of 
een organisatie een bepaalde mate van legitimiteit kan behalen in de ogen van haar stakeholders. 
Achmea streeft vanuit een stakeholder model dan ook naar legitimacy. Hierdoor kunnen bepaalde 
spanningsvelden ontstaan. De economische crisis is hiervan een goed voorbeeld. Een tijdlang hebben 
banken en verzekeraars productiviteit en winst voorop gezet om shareholders tevreden te stellen. 
Dit is echter ten koste gegaan van andere stakeholders. Met name klanten zijn hierin benadeeld. 
Achmea probeert deze balans nu te herwinnen door haar klanten voorop te stellen in alles wat zij 
doet. 
Achmea werkt met veel verschillende stakeholders samen om maatschappelijke trends en issues te 
bespreken. Dit zijn interne partijen als adviesraden van de verschillende divisies en klantengroepen 
uit de Vereniging Achmea. Maar Achmea heeft ook veel externe stakeholders. Dit zijn onder andere 
groepen in de politiek, koepelorganisaties, niet gouvernementele organisaties, de wetenschap en 
leveranciers. 
Medewerkers vormen ook belangrijke stakeholders voor Achmea. Het is de ambitie van Achmea om 
tot de beste en meest aantrekkelijke werkgevers te behoren in Nederland. Om dit te bereiken werkt 
ze samen met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden (Maatschappelijk jaarverslag Achmea, 
2009). 
 

De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op mijn 
onderzoeksvraagstuk 
Mijn onderzoeksvraagstuk heeft een sterke relatie met maatschappelijke ontwikkelingen. Deze 
relatie wordt in dit onderdeel besproken. Eerst wordt ingegaan op de inhoud van mijn 
onderzoeksvraagstuk. Vervolgens wordt de relatie ervan gelegd met maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
 
Onderzoeksvraagstuk 
Het onderzoek dat ik binnen Achmea uitvoer richt zich op het evalueren van leertrajecten voor hoger 
opgeleiden binnen Achmea. Het trainen en ontwikkelen van medewerkers en de toegevoegde 
waarde ervan voor medewerkers en de organisatie staan centraal in dit onderzoek. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed daarvan op training & ontwikkeling 
Door internationale ontwikkelingen investeert Nederland steeds meer in kennis (Commissie 
Arbeidsparticipatie, 2008). Kennis en vaardigheden van medewerkers in organisaties worden dan ook 
steeds belangrijker voor de prestaties, competitiviteit en innovatie van organisaties (Tharenou, Saks 
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& Moore, 2007). Afspraken als Het verdrag van Lissabon worden door Europese landen gemaakt om 
het leren & ontwikkelen van medewerkers te stimuleren (Beardwell & Claydon, 2010).  
Naast internationale ontwikkelingen heeft Nederland te maken met nationale ontwikkelingen. De 
arbeidsmarkt gaat de komende jaren sterk veranderen. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing 
(Commissie Arbeidsparticipatie, 2008). Hierdoor neemt de instroom van de arbeidsmarkt af en 
neemt de uitstroom juist toe. Het gevolg hiervan is dat de Nederlandse beroepsbevolking steeds 
kleiner wordt, waardoor er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Door deze krapte wordt het 
moeilijker voor organisaties om medewerkers aan te trekken en te behouden. Om hiermee om te 
kunnen gaan richten organisaties zich dan ook steeds meer op de behoeften van medewerkers. 
 
Een belangrijke behoefte van medewerkers waarop organisaties inspelen is de behoefte naar training 
& ontwikkeling. Medewerkers richten zich niet langer op één organisatie waar ze de rest van hun 
leven werken. In plaats daarvan doorlopen zij hun carrière bij meerdere werkgevers en wisselen zij 
vaker van baan dan 10 jaar geleden (Boselie, 2010). Deze ‘verschuivende’ behoefte naar flexibiliteit 
en ontwikkeling wordt employability genoemd (Boselie, 2010; Beardwell & Claydon, 2010). 
Medewerkers zijn dan ook steeds meer op zoek naar mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen 
en aantrekkelijk te worden op de arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid ligt hierbij dus niet langer 
bij de werkgever, maar bij de werknemer. 
 
Deze ontwikkelingen hebben een sterke invloed op het training & ontwikkelingsbeleid in 
organisaties. Doordat kennis steeds belangrijker wordt, investeren organisaties steeds meer in 
medewerkers op het gebied van training & ontwikkeling (Boselie, 2010). Door de verwachte krapte 
op de arbeidsmarkt proberen organisaties zoals Achmea aantrekkelijk te zijn voor medewerkers. 
Achmea heeft niet voor niets de ambitie om een van de beste en aantrekkelijkste werkgevers te 
worden. Dit doet zij onder andere door in te spelen op de behoeften van medewerkers. Een 
belangrijke behoefte is de vraag naar training & ontwikkeling.  
  

Conclusie 
Voor de inhoud van dit paper is de volgende vraag leidend geweest: “Wat is de publieke dimensie 
van Achmea en wat is de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en mijn 
onderzoeksvraagstuk?”. 
 
Wat is de publieke dimensie van Achmea? 
Geconcludeerd kan worden dat de publieke dimensie van Achmea op meerdere manieren naar voren 
komt. Zo heeft Achmea als organisatie publieke kenmerken. Zij is een private organisatie met deels 
een publieke en deels een private identiteit. Haar coöperatieve achtergrond is sterk bepalend voor 
deze identiteit.  
Ook het stakeholder model dat Achmea hanteert is kenmerkend voor haar publieke betrokkenheid. 
Door de samenleving ook te zien als stakeholder wil Achmea bijdragen aan de maatschappij. Dit doet 
zij ook door met meerdere partijen maatschappelijke trends en issues te bespreken.  
De publieke verantwoordelijkheid van Achmea is pijnlijk duidelijk geworden door de economische 
crisis. De crisis heeft er echter ook voor gezorgd dat Achmea weer balans probeert te vinden vanuit 
haar stakeholder model. Hierbij stelt zij de klant, en daarmee een groot deel van de Nederlandse 
samenleving, voorop.  
De publieke dimensie van Achmea is complex. Door haar lange historie van maatschappelijke 
betrokkenheid ziet Achmea de samenleving niet als een verschijnsel buiten de deur, maar eerder als 
een geïntegreerd onderdeel van haar gedachtegoed. Critici doen Achmea dan ook tekort door haar 
te typeren als een verzekeraar, dat puur uit is op winstbejag. Met dit paper is dan ook geprobeerd de 
andere kant van de medaille te belichten. 
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Wat is de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en mijn onderzoeksvraagstuk? 
Om zich in de wereld te kunnen onderscheiden investeert Nederland in kennis. Dit geldt ook voor 
Nederlandse organisaties. Om te presteren, concurreren en innoveren, investeren deze organisaties 
in toenemende mate in de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Daarnaast zorgt een 
krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat organisaties zich meer gaan richten op het aantrekken en 
behouden van medewerkers. Een belangrijke manier om dit te doen is het investeren in de 
behoeften van medewerkers. Een van deze behoeften is de vraag naar training & ontwikkeling. Om 
flexibel en aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt zijn medewerkers steeds meer op zoek naar 
training & ontwikkeling. Dit vloeit voort uit hun behoefte naar employability. Hiermee wordt het 
vraagstuk training & ontwikkeling steeds belangrijker in organisaties. 
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