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Transfer van training in de praktijk

Het effect van  
soft skills training

De transfer van het geleerde naar het werk na afloop van een training 

is de achilleshiel van het trainingsproces – zeker als het gaat om soft 

skills trainingen. In dit artikel beschrijf ik het transferonderzoek dat ik 

uitvoerde bij de politie en wat we daarvan leren.

Jolanda Botke

digheden (Laker & Powell, 2011). Als supervisor of als 
collega corrigeer je nu eenmaal sneller en makkelijker 
een collega die een machine of apparaat niet juist  
hanteert, dan dat je feedback geeft op zijn of haar  
wijze van communiceren. 

Daarnaast is het lang niet altijd duidelijk waartoe het 
inzetten van de vaardigheden moet leiden. Als de trai
ning gaat over invloedvaardigheden, waartoe moet dan 
het effectief inzetten van die invloedvaardigheden  
leiden? En wanneer moet het daartoe leiden? De  
medewerker zal die invloedvaardigheden in de  
praktijk moeten oefenen en het zal waarschijnlijk even 
duren voordat hij ze effectief kan inzetten. 

Wil je het effect van een soft skills training in kaart 
brengen, dan zul je dus niet alleen het gebruik van de 
vaardigheden moeten meten, maar ook – vaak in over
leg met de opdrachtgever van het effectonderzoek – 
moeten bepalen wat het resultaat zou moeten of kun
nen zijn van het effectief inzetten van de vaardigheden. 

Onderzoek naar transfer van soft skills 
trainingen
Een van de redenen dat transfer van soft skills trainin
gen voor een deel onbegrepen is, is de schaarste van 
transferonderzoek in organisaties. Dat zie je op con
ferenties, maar ook in de review studie die ik deed 
vond ik slechts 34 onderzoeken naar transfer van soft 
skills trainingen in de afgelopen 30 jaar. Een belang
rijke complicerende factor in het onderzoek is tijd. Het 
effectief inzetten van soft skills kun je niet gelijk na 
een training meten. Er gaat wat tijd overheen voordat 

Organisaties kopen jaarlijks voor 3,4 miljard euro aan 
opleidingen en trainingen in, zo blijkt uit onderzoek 
van SEO Economisch onderzoek in opdracht van 
NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en  
Op leiding. Deze trainingen en opleidingen zijn meest
al bedoeld om het werken van individuen en organisa
ties te optimaliseren. Ze hebben echter alleen effect als 
dat wat geleerd wordt na afloop ook wordt toegepast 
in het werk. Deze ‘transfer van training’ is de achilles
hiel van het trainingsproces. Als medewerkers er niet 
in slagen de kennis en vaardigheden die ze in een trai
ning hebben geleerd in de werkpraktijk te benutten, 
levert de opleiding of training uiteindelijk niks op.

Transfer van training is beslist geen nieuw onderwerp 
in organisaties en ook niet in de wetenschap. Maar  
ondanks onderzoek en ervaring blijft posttraining 
transfer deels onbegrepen en komt deze transfer vaak 
maar moeizaam en beperkt tot stand (Salas, Tannen
baum, Kraiger & SmithJentsch, 2012). 
Daarom startte ik in 2014 een promotieonderzoek 
naar transfer van training. In mijn onderzoek richt ik 
me specifiek op de transfer van soft skills trainingen. 
Bijvoorbeeld trainingen in persoonlijke en team
ontwikkeling, maar ook trajecten op het gebied van 
ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en het  
ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. 

Complexe transfer van soft skills  
trainingen
Over het algemeen verloopt de transfer van geleerde 
vaardigheden naar de werkplek bij soft skills trainin
gen lastiger dan bij het trainen van operationele vaar
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je het effect van zo’n training ziet. Over het algemeen 
wordt een meting na drie maanden gesuggereerd als 
periode waarin genoeg tijd is om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Je ziet wel onderzoeken die kort 
na een training – bijvoorbeeld na twee weken – meten 
of er een intentie is om nieuwe vaardigheden te gaan 
gebruiken of dat ze al worden gebruikt (maar kun je 
dan van een effect spreken?). Maar onderzoeken die 
de wachttijd van drie maanden aanhouden zijn  
beperkt. 

Een mooie uitdaging dus voor een promotieonderzoek. 
Ik koos voor een kwantitatief onderzoek en deed het 
veldwerk bij de politie. Het onderzoek nadert inmid
dels zijn eindfase. In dit artikel beschrijf ik het resul
taat van in totaal vier empirische onderzoeken en  
reflecteer ik op de uitkomsten.

Transfer verloopt in fasen
Ik heb in mijn onderzoek zowel gekeken naar het 
transferproces, als naar het transferresultaat. Om het 
transferproces te bestuderen, gebruikte ik een trans
fermodel dat ik in het begin van het onderzoek  
ontwikkelde (Botke, Jansen, Khapova & Tims, 2018). 

De eerste fase van dit transfermodel is motivatie voor 
transfer; in hoeverre zijn deelnemers na de training  
gemotiveerd om de vaardigheden in de praktijk toe te 
passen? De tweede fase is het daadwerkelijke gebruik 
van de vaardigheden in de praktijk; welke vaardig
heden gebruik je en hoe intensief? Het gebruik van de 
nieuwe vaardigheden leidt (als het goed is) uiteinde
lijk tot betere prestaties. Dat is fase 3; daarvoor heb ik 
verschillende soorten prestaties in verschillende werk
situaties gemeten.

De veronderstelling is dat de transfer stapsgewijs  
verloopt. Iemand is eerst gemotiveerd voor transfer, 
die motivatie leidt tot gebruik van de vaardigheden en 
dat leidt tot verbeterde prestatie. Dat klinkt logisch, 
maar eerder onderzoek laat op dit punt tegenstrijdige 
resultaten zien. Zo stellen sommige auteurs dat niet 
het gebruik van de vaardigheden de verbeterde  
prestatie bepaalt, maar verhoogde motivatie (De Grip 
& Sauermann, 2013). 

Onderzoek in de politiepraktijk – deel 1
Mijn promotieonderzoek richtte zich op het effect van 
een training Mentale Kracht bij de politie. In deze 
tweedaagse training leren politieprofessionals zes 
mentale vaardigheden die hen kunnen ondersteunen 
bij het professioneel handelen in stressvolle situaties. 
Het gaat om de vaardigheden: doelen stellen, visuali
satie, aandachtscontrole, energiemanagement, gedach
tencontrole en actiereflectie. Elke vaardigheid wordt 
in de training uitgelegd en geoefend. De training  
bestaat al sinds 2011 en wordt aan alle werknemers 
van de Nederlandse politie aangeboden in het kader 
van het programma Versterking Professionele Weer
baarheid. Het volgen van de training is verplicht voor 

alle politiemedewerkers. Onderzoek naar het transfer
proces vond plaats onder opsporingsprofessionals (zie 
kader voor meer informatie over de onderzoeksopzet) 
en bestond uit twee empirische onderzoeken.

(1) Vaardigheden gebruiken om professionele 
betrokkenheid te vergroten
In het eerste onderzoek is gekeken of de training  
invloed had op professionele betrokkenheid van de  
politieprofessional. Professionele betrokkenheid is in 
dit onderzoek gedefinieerd als: ‘de balans kunnen hou
den in het werk tussen betrokkenheid en distantie’. 

We vroegen deelnemers voor drie verschillende werk
situaties aan te geven of ze de mentale vaardigheden 
gebruikten en we stelden vragen over hun profes
sionele betrokkenheid in die werksituatie. De data  
werden per werksituatie geanalyseerd. Uit de data 
analyse bleek dat het transferproces verschilt per werk
situatie. Alleen voor de situatie ‘Opmaken Proces  
Verbaal’ kon vastgesteld worden dat deelnemers die 
meer gemotiveerd zijn voor transfer in deze situatie 
de vaardigheden uit de training gebruiken en dat dit 
leidt tot grotere professionele betrokkenheid (Botke, 
Jansen, Khapova & Tims, 2019). Voor de andere twee 
werksituaties kon geen relatie worden vastgesteld  
tussen motivatie voor transfer, het gebruik van de 

Onderzoeksopzet 
Onderzoek 1 en 2: Opsporingsprofessionals
  Tussen juli 2016 en september 2017
  Drie digitale vragenlijsten: voor, direct na en drie maanden 

na de training
  2.000 deelnemers benaderd
  155 complete datasets voor onderzoek 1 en 94 voor onder

zoek 2 (dit heeft te maken met de verschillende werksitua
ties die zijn meegenomen in het onderzoek)

training 3 maanden 

Onderzoek 3 en 4: Politie Diensten Centrum
  Tussen juni 2018 en mei 2019 
  Twee digitale vragenlijsten: voor en drie maanden na de  

training
  1.000 professionals benaderd
  223 complete datasets (94 in de trainingsgroep; 119 in de 

controlegroep)
  24 interviews

training 3 maanden 

3 maanden geen training
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vaardigheden en grotere professionele betrokkenheid. 
Voor één situatie was dit direct toe te schrijven aan een 
gebrek aan data (te kleine aantallen voor een goede 
analyse). Voor de andere situatie was de dataset  
beperkt, maar kunnen er ook andere oorzaken zijn 
voor het uitblijven van resultaten. Daarover meer aan 
het einde van dit artikel.

Invloed van de werkcontext op transfer
In onderzoek 1 is ook gekeken naar de invloed van de 
werkomgeving op het transferproces. Uit de analyse 
bleek dat vooral content validiteit invloed heeft op het 
transferproces. Content validiteit is de mate waarin de 
training overeenkomt met het echte werk. In mijn  
onderzoek gaat het om perceived content validiteit; de 
mate waarin de deelnemers de training ervaren als  
relevant voor hun werk. Deze content validiteit had 
een positieve invloed op motivatie voor transfer. Dus: 
hoe meer de inhoud van de training door de deel nemer 
als relevant werd beschouwd voor zijn werk, hoe  
groter de motivatie was voor transfer. Die hogere  
motivatie voor transfer leidde tot meer gebruik van de 
geleerde mentale vaardigheden en tot prestatie   
verbetering. Daarmee heeft content validiteit dus een  
indirect positief effect op transferresultaten. 

Ook de leidinggevende bleek invloed te hebben op de 
motivatie voor transfer. Hoe meer de leidinggevende 
na de training zijn waardering toont voor het toepas
sen van de mentale vaardigheden, hoe meer de deel
nemer gemotiveerd is om de vaardigheden toe te  
passen (Botke et al., 2019). 

(2) Vaardigheden gebruiken om zelfvertrouwen 
te vergroten
In het tweede onderzoek is gekeken of de training  
invloed had op zelfvertrouwen (self-efficacy). Het ging 
hier om taakgericht zelfvertrouwen, dus het vertrou
wen van de professional dat hij of zij de beroepstaak – 
in dit geval wederom het maken van een proces  
verbaal – kon uitvoeren. De veronderstelling is hier dat 
als professionals de mentale vaardigheden gebruiken, 
zij meer zelfvertrouwen krijgen. 

De groep die voor de  
training weinig  

zelf vertrouwen had, bleek 
veel meer baat bij de  

training te hebben

Als we naar de hele populatie keken, zagen we een heel 
kleine stijging van het zelfvertrouwen na de training. 
Toen we de groep echter splitsten in een groep die voor 
de training veel zelfvertrouwen had en een groep die 

voor de training weinig zelfvertrouwen had, zagen we 
grote verschillen. De groep die voor de training weinig 
zelfvertrouwen had, bleek veel meer baat bij de trai
ning te hebben dan de groep die voor de training veel 
zelfvertrouwen had. Aan het einde van het artikel ga 
ik in op verklaringen voor dit effect.

Transferresultaat
Waar in onderzoek 1 en 2 het accent lag op het trans
ferproces, lag in onderzoek 3 en 4 het accent op het 
transferresultaat. Om het transferresultaat te kunnen 
onderzoeken moest de onderzoeksopzet aangepast 
worden. Daarvoor waren niet alleen trainings 
deelnemers nodig, maar ook een controlegroep. 

Voor zo’n controlegroep wil je graag een groep poten
tiële deelnemers hebben; professionals die al weten dat 
ze de training op een later moment gaan volgen. Zo 
probeer je te voorkomen dat de controlegroep te veel 
afwijkt van de experimentele groep en voorkom je ruis 
in de antwoorden van de controlegroep omdat zij de 
training ‘niet mogen volgen’. Zo’n controlegroep vor
men klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk lastig. 
Bijvoorbeeld omdat de namen van deze toekomstige 
deelnemers nog niet bekend zijn, maar ook omdat de 
motivatie om als controlegroep de vragenlijsten in te 
vullen laag kan zijn. Een eerste vragenlijst heeft vaak 
een normaal responspercentage, maar waarom je dan 
als controlegroepdeelnemer drie maanden later weer 
een vragenlijst moet invullen zonder dat je de training 
hebt gehad, is niet voor iedereen even duidelijk. Het 
ontbreken van een geschikte controlegroep is een  
extra reden dat transferonderzoek in organisaties nog 
schaars is. 

Onderzoek in de politiepraktijk – deel 2
Het onderzoek naar het transferresultaat vond plaats 
onder professionals van het Politie Diensten Centrum 
(PDC) en bestond weer uit twee onderzoeken.

Trainingsdeelname en adaptiviteit 
en pro activiteit 
Het derde onderzoek werd uitgevoerd door drie  
masterstudenten Human Resource Studies aan Tilburg 
University. Zij onderzochten of professionals na de 
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training meer adaptief en proactief waren dan voor de 
training. 

Op basis van de analyse van de vragenlijsten kon geen 
significante positieve relatie tussen deelname aan de 
training en toename van proactiviteit of adaptiviteit 
worden vastgesteld. In de interviews gaven responden
ten echter aan dat de mentale vaardigheden uit de trai
ning hen wel degelijk hadden geholpen om meer pro
actief en adaptief te werken. Ze gaven bijvoorbeeld aan 
dat ze door het gebruik van de vaardigheden beter hun 
grenzen aan konden geven, meer feedback durfden te 
vragen en hun werk konden verbeteren (masterthesis 
John van Etten en masterthesis Ines Witteman). Ook 
gaven ze aan dat ze door het gebruik van de vaardig
heden zichzelf makkelijker en sneller aan konden  
passen wanneer ze bijvoorbeeld met collega’s samen 
moesten werken of wanneer ze een lastig vraagstuk 
moesten oplossen (masterthesis Eva d’Hooghe en  
masterthesis Ines Witteman). 

Trainingsdeelname en professionele 
betrokkenheid
In het vierde onderzoek is het effect van de training 
op de professionele betrokkenheid onderzocht. Deze 
professionele betrokkenheid is – net als in het eerste 
onderzoek – gedefinieerd als ‘de balans kunnen hou
den in het werk tussen betrokkenheid en distantie’. 

Uit de analyse van de data bleek dat de training een 
significant effect had op professionele betrokkenheid. 
Professionals die de training Mentale Kracht volgden, 
scoren hoger op professionele betrokkenheid dan  
professionals die de training niet volgden. Ook hier 
bleek dat de training vooral effectief was voor deel
nemers die voor de training minder zelfvertrouwen 
hadden. Bij meer zelfvertrouwen nam het effect van 
deelname af (Botke & Van Woerkom, in voorbereiding).

Lessen uit het onderzoek
Welke lessen zijn er uit het onderzoek te trekken? 

Deelnemers moeten snappen waarom de 
training belangrijk is voor hun werk
Als deelnemers niet snappen waarom vaardigheden  
relevant zijn voor hun werk (de content validiteit), is 
er weinig transfer. De onderzochte training was een 
verplichte training. Dat zou een negatief effect kun
nen hebben op de transfer (‘ik ga omdat het moet’), 
maar ook een positief effect (‘het is belangrijk en daar
om biedt de organisatie dit aan iedereen aan’). De  
communicatie over de reden van opleiden voorafgaand 
aan de training is dus belangrijk, en een leiding gevende 
kan zo’n boodschap versterken, bijvoorbeeld door 
vooraf het belang ervan te onderstrepen in het team. 

Maar de leidinggevende kan het nut van een training 
(en daarmee het potentiële effect) ook teniet doen, 
door bijvoorbeeld te zeggen ‘we doen het hier al jaren 
zo en we gaan het niet veranderen’. Ook wat er tijdens 

de training gebeurt, is belangrijk om transfer tot stand 
te brengen. In een training oefenen buiten de werk
context is prima om een vaardigheid te leren. Echter, 
niet de leuke oefening (al dan niet voorzien van bal
lonnen, buitenactiviteiten en dergelijke) moet blijven 
hangen, maar de vertaling van de oefening naar de 
werkcontext van de deelnemer. 

De leidinggevende heeft invloed op transfer
Dat de leidinggevende invloed heeft op transfer is  
natuurlijk niks nieuws. Wat wel relatief nieuw is, is dat 
bepaald gedrag van de leidinggevende belangrijk is. In 
mijn onderzoek had alleen waarderend gedrag invloed 
op de transfer, ander gedrag (in dit onderzoek: facili
terend, informerend en instrumenteel ondersteunend 
gedrag) had geen relatie met de transfer. Het komt er 
dus precies op aan wat een leidinggevende doet en zegt 
tijdens de transfer. 

De scheidingslijn tussen wat 
als behulpzaam gedrag van 
de leidinggevende wordt  
gezien en wat als bemoei-
zucht wordt ervaren, kan 
heel dun zijn

Dat alleen waarderend gedrag invloed heeft, is  
overigens niet vreemd. De politieprofessional wordt 
geacht in complexe situaties zelfstandig een weg te  
vinden. De scheidingslijn tussen wat als behulpzaam 
gedrag van de leidinggevende wordt gezien en wat als 
bemoeizucht wordt ervaren, kan heel dun zijn. 

In haar proefschrift aan de KU Leuven in 2017 onder
scheidt Nathalie Govaerts maar liefst 24 verschillen
de vormen van supervisor support; gedrag dat een  
leidinggevende voor en na een training kan vertonen 
en dat van invloed kan zijn op de transfer. Het effect 
van specifiek gedrag van een leidinggevende op het 
transferproces en resultaat is nog een relatief  
on ontgonnen onderzoeksgebied.

Zelfvertrouwen beïnvloedt transfer
Ook dit is niet nieuw, maar in het algemeen wordt in 
de trainingsliteratuur verondersteld dat meer zelf
vertrouwen leidt tot meer transfer. De achterliggende 
gedachte is dat iemand met meer zelfvertrouwen meer 
gedreven is en daardoor beter probeert de nieuwe vaar
digheden in de praktijk te brengen. 

De resultaten van mijn onderzoek laten het tegenover
gestelde zien: bij een hoge mate van zelfvertrouwen 
neemt de transfer af. Een mogelijke verklaring hier



O&O / NR 2 202022

Drs. Jolanda Botke werkt als zelfstandig  

adviseur en als docent bij het departement Human 

Resource Studies aan Tilburg University. Haar pro

motieonderzoek vindt plaats aan de Vrije Universiteit  

onder supervisie van Svetlana Khapova, Paul Jansen en 

Maria Tims. Het onderzoek vindt plaats in samenwer

king met het Lectoraat Weerbaarheid van de Politie

academie. De dissertatie verschijnt begin 2021.  

Email: Jolanda.botke@pelikaanadvies.nl

Literatuur
  Botke, J., P.G.W. Jansen, S.N. Khapova & M. Tims (2019). Transfer of Soft 

Skills in MissionCritical Work Situations. Academy of Management  

Proceedings, 2019(1), 15022.

  Botke, J., P. Jansen, S. Khapova & M. Tims (2018). Work factors influencing 

the transfer stages of soft skills training: A literature review. Educational 

Research Review, 24 (March), 130–147.  

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.04.001

  De Grip, A. & J. Sauermann (2013). The effect of training on productivity: 

The transfer of onthejob training from the perspective of economics. 

Educational Research Review, 8 (January), 28–36.  

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.05.005

  Laker, D.R. & J.L. Powell (2011). The Differences Between Hard and Soft 

Skills and Their Relative Impact on Training Transfer.  

Human Resource Development Quarterly, 22(1), 111–122.  

https://doi.org/10.1002/hrdq.20063

  Salas, E., S.I. Tannenbaum, K. Kraiger & K.A. SmithJentsch (2012).  

The Science of Training and Development in Organizations: What Matters 

in Practice. Psychological Science in the Public Interest, 13(2), 74–101.  

https://doi.org/10.1177/1529100612436661

voor is dat de ‘hoge’ groep vindt dat de training niet 
voor hen bedoeld of nuttig is. Er kan echter ook  
sprake zijn van een plafondeffect (de groep die hoog 
scoort op zelfvertrouwen scoort ook relatief hoog op 
de gewenste prestaties en heeft weinig te leren of  
verbeteren). Verder onderzoek moet uitwijzen in hoe
verre deze resultaten specifiek gelden voor het trainen 
van soft skills.

Transferonderzoek is relevant
Het onderzoek laat zien dat het relevant is om het 
transferproces te bestuderen. Daaraan kun je zien waar 
in het proces de transfer stokt en welke factoren daar 
invloed op hebben. In alle onderzoeken werd een  
significante relatie aangetoond tussen motivatie voor 
transfer en gebruik van de vaardigheden uit de trai
ning. Als de motivatie voor transfer achterblijft,  
worden de vaardigheden niet of beperkt gebruikt. Aan
dacht voor de factoren die relevant zijn voor die moti
vatie is dus cruciaal. In mijn empirische onderzoek 
kwam vooral de rol van content validiteit naar voren, 
maar vanuit de literatuur is bijvoorbeeld ook de  
invloed van autonomie op het werk en van de leer
cultuur in de organisatie op motivatie bekend. Het  
onderzoek laat daarnaast zien dat je transferresultaat 
kunt vaststellen. Echter, in een kwantitatief onderzoek 
kun je alleen vaststellen of de training in de onderzoch
te situaties effect had. Over andere situaties en niet
voorziene uitkomsten kun je niks zeggen. Aanvullend 
kwalitatief onderzoek kan hier meer duidelijkheid over 
geven. 

Als je geen effect meet, betekent dat niet dat de 
training geen effect heeft
We vonden in een aantal situaties een trainingseffect en 
in een aantal situaties niet. Maar dat betekent niet dat 
de training daar geen effect had. We konden het effect 
echter in ons onderzoek, met onze onderzoeksmetho
de niet aantonen. De steekproef (die relatief klein was 
voor een transferonderzoek) of de onderzoeksmethode 
kan het effect hebben gecamoufleerd. Er kan hier spra
ke zijn van een zogenaamde ‘response shift bias’. Om
dat het referentiekader dat deelnemers gebruiken om 
hun kennis en vaardigheden te scoren voor de training 
niet altijd duidelijk is, kan er sprake zijn van overin
schatting van de competenties voor de training. Tijdens 
de training krijgen de deelnemers nieuwe inzichten en 
gaan ze verbeterpunten voor hun functioneren zien. Het 
gevolg is dat ze na de training hun vaardigheden rela
tief lager inschatten dan voor de training. Maar ze heb
ben wel degelijk iets geleerd (dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de interviews met de deelnemers).

Transferonderzoek kost tijd en geduld
Om een transferproces of resultaat te onderzoeken 
moet je meerdere keren meten. Dataverzameling kost 
dus tijd; in mijn geval duurde het samenstellen van de 
eerste dataset meer dan een jaar; de tweede dataset ging 
iets sneller. In verband met vertrouwelijkheid kun je niet 
checken wie de vragenlijsten wel en niet terugstuurt, 

dus je moet het wat betreft de respons hebben van het 
belang dat betrokkenen hechten aan het invullen. 

De manier waarop je communiceert maakt veel uit voor 
de respons die je krijgt, zo bleek uit mijn onderzoek. In 
het eerste onderzoek werden de vragenlijsten verzon
den via de leeromgeving (efficiënt maar on persoonlijk). 
In het tweede onderzoek stuurde ik de vragenlijsten via 
een mail aan contactpersonen per team. Deze directe 
manier van communiceren was veel arbeidsintensiever, 
maar leverde wel sneller een goede dataset op.

Tot slot
Als er eenmaal onderzoeksresultaten zijn, betekent dat 
niet dat iedereen daar blij mee is. In het geval van de 
training Mentale Kracht was de tevredenheidsscore 
van de training goed: deelnemers vonden de training 
leuk en interessant. Echter, toen gevraagd werd of ze 
van plan waren wat ze geleerd hadden toe te passen 
tijdens hun werk, veranderde het beeld. De onder
zoeksresultaten maakten duidelijk dat de transfer van 
de training veel beter kon. En als je dat eenmaal weet, 
kun je dat als organisatie niet negeren. Je moet er wat 
mee, als organisatie en als trainers. Pas toen de  
training was aangescherpt en iedereen blij was met het 
resultaat daarvan, kwam het besef bij stakeholders dat 
het zichtbaar en bespreekbaar maken van de effecten 
van leren helpt om opleiden en ontwikkelen in een  
organisatie verder te verbeteren. 


