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1. INLEIDING 

Wat doen jullie met een adviesvraag over opleiden en leren in organisaties? Geef eens een 
voorbeeld? Deze reactie van geïnteresseerden in onze dienstverlening voor opleiden en leren was 
voor ons aanleiding om deze whitepaper te maken. Hierin hebben we een real life case genomen van 
een klant die ons een opleidingsadviesvraag voorlegde. We denken dat we zo het beste inzicht 
kunnen geven in ons advieswerk en de oplossingen die we onze klanten voorleggen. Natuurlijk gaan 
we graag met u in gesprek over de vragen die u heeft over een succesvolle aanpak voor opleiden en 
leren in uw organisatie.  
 
 
2. DE VRAAG EN DE AANPAK 

De klant vroeg ons om een advies te formuleren op de volgende vraag: 
 
Welke opleidings- en leerinterventies hebben we nu en welke missen we nog om ons loopbaanbeleid 
goed te ondersteunen?  
 
We zijn begonnen met interviews met directie en professionals die we samen met een werkgroep 
van de klant hebben afgenomen. Aan de hand van deze interviews konden we  de visie op leren en 
ontwikkelen binnen de organisatie in kaart brengen. Deze visie hebben we vervolgens vertaald naar 
een passend opleidingssysteem voor de organisatie. 
 
De derde stap was het aanbrengen van de benodigde structuur en het invullen van de missing links. 
 
In deze klantcase beschrijven we allereerst de visie en de uitgangspunten betreffende leren en 
ontwikkelen bij deze organisatie. Daarna geven we aan hoe we deze hebben doorvertaald naar 
opleidings- en leerinterventies, waarbij we het concept van kweekvijvers hebben gehanteerd. Aan 
het eind noemen we de adviezen die we de organisatie hebben gegeven om het leren en 
ontwikkelen duurzaam te verankeren. 
 
 
3. DE GEFORMULEERDE VISIE EN DE ARCHITECTUUR VAN LEREN EN ONTWIKKELEN  
IN DEZE ORGANISATIE 

3.1 VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN 

We hebben samen met de directie, professionals en de werkgroep vastgesteld dat de visie op leren 
zich richt op twee pijlers van leren, namelijk: de formele en de informele manier van leren. De 
formele manier kenmerkt zich door een hoge mate van voorspelbaarheid en planbaarheid. Het 
informele leren is een van de meest krachtige manieren van leren. Beide vormen worden in de visie 
op leren bewust ingezet om professionals en de organisatie verder te ontwikkelen. Door 
loopbaanbeleid daar aan te koppelen ontstaat er een transparant waardebod voor de professional 
en komt de ontwikkeling van het individu en het collectief bij elkaar. Dit samenkomen bundelt de 
krachten tot een lerende organisatie, die daardoor haar missie, verbinding tussen plannen en 
praktijk, waar kan maken.    
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3.2 FORMEEL LEREN IN EEN OVERZICHTELIJKE STRUCTUUR 

Het formele leren willen we laten plaatsvinden in drie kweekvijvers. Elke kweekvijver kent zo zijn 
eigen doelgroep. Uitgangspunt voor de kweekvijvers vormen de tien competenties zoals de 
organisatie die enkele jaren geleden zijn geformuleerd en de loopbaanschalen. 
 
 De eerste kweekvijver staat in het teken van leren van het vak. 

 De tweede richt zich op de vakvolwassenheid van de professional. 

 De derde staat in het teken van  toegevoegde waarde voor de organisatie. 

Binnen elke  kweekvijver lopen drie leerpaden, namelijk: support learning, connected learning en 
innovated learning. We leggen kort uit wat we onder deze leerpaden verstaan. 
 
SUPPORT LEARNING 

Onder Support learning vallen alle formele opleidingen die de professional 
ondersteunen in zijn persoonlijke professionele ontwikkeling. Je kunt hierbij denken 
aan trainingen die je ondersteunen om je competenties te versterken. Zo kun je voor 
de competentie het inschatten van anderen op niveau x  de opleiding ‘consulting skills’ 
uit de tweede kweekvijver volgen. 

 
 
CONNECTED LEARNING  

Leren van en met elkaar staat centraal in het meer informele deel van de visie ‘leren 
met impact bij de organisatie’. Alle activiteiten die gericht zijn op het delen van kennis 
en het leren van elkaar vallen onder connected learning.  Je kunt hierbij denken aan 
intervisiegroepen, tandemconstructies in projecten, projectevaluaties, kantoordagen 
en   overleg binnen een unit. Deze informele manier van leren versterkt, mits bewust 

ingezet, alle competenties. Deze vorm van leren gaat over de verschillende kweekvijvers heen. 
 
 
INNOVATED LEARNING 

Innovated learning gaat een stap verder dan connected learning (kennis delen): samen 
met anderen creëer je nieuwe kennis en inzichten, die kunnen leiden tot innovaties. 
Het gaat erom dat je tot iets nieuws komt, doordat je op een anders-dan-andere 
manier bij elkaar brengt wat verschillende mensen weten en kunnen. Je kunt hierbij 
denken aan innovaties binnen projecten die goed bruikbaar zijn voor andere 

projecten, promotieonderzoek en tools die het werk van de consultant ondersteunen. Een verschil 
met connected learning ligt bovendien in het  feit dat het hier gaat om de innovatie an sich.  
 
De aanpak van een klantvraag kan natuurlijk ook een innovatieve manier van werken zijn. In dit 
laatste geval komt zo’n traject op de lijst voor innovated learning.  In de persoonlijke 
ontwikkelgesprekken bespreken manager en professional aan welke competenties gewerkt gaat 
worden. Ook voor zij-instromers is aan de hand van het overzicht van de drie kweekvijvers met 
elkaar te bespreken wat de professional al meebrengt en waar de verdere ontwikkelmogelijkheden 
zitten.  Een aantal opleidingen zijn facultatief en andere weer verplicht. Daarnaast zijn er voor de 
verschillende business units ook specifieke, op expertise gerichte, opleidingen.  
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3.3 INFORMEEL LEREN 

 
Informeel leren in en van het werk staat centraal en is een krachtige bron van ontwikkeling. 
Het werk bij deze organisatie biedt voor medewerkers vanzelf al veel potentiële leersituaties, vooral 
vanuit de samenwerking met anderen (klanten en collega’s), de complexiteit en specifiekheid in 
opdrachten. Die leermogelijkheden kunnen bewust benut worden: dan moet je ze ook zien en 
onderkennen als leersituatie.  
 
Het is altijd lastig om informeel leren te kaderen. Maar al te vaak speelt het toeval een grote rol in 
hoeverre deze vorm succesvol is. Een klantgesprek met net die ene collega erbij met wie je toch al 
prettig samenwerkt levert na afloop in de auto prachtige inzichten op terwijl hetzelfde gesprek met 
een andere collega veel minder oplevert. Kan je deze manier van informeel leren stimuleren en meer 
voorspelbaar maken?  Wij denken van wel maar er zijn   wel een aantal voorwaarden waaraan je dan 
moet voldoen. 
 
De eerste voorwaarde is dat je elkaar kent en dat je met elkaar gewend bent te reflecteren op 
professionele gebeurtenissen en aanpakken. De tweede is dat je met elkaar richtlijnen hebt hoe je 
dat doet, dat je geleerd heb om  het informeel leren structuur te geven door middel van 
methodieken. Ten derde is het van belang om elkaars talenten en competenties te kennen en te 
waarderen.  
 
Aandacht voor persoonlijke bijdrage en ontwikkeling vergroten, in de dagelijkse samenwerking 
met anderen. 
In het leerpad connected learning staat de werkpraktijk altijd centraal. Intervisie, 
projectbesprekingen, unit-overleg, het zijn allemaal vormen waarin structuren worden  aangeboden 
om het informeel leren te structuren Zowel in feedback, projectevaluaties, intervisie, etc. moet de 
aandacht niet alleen op de vakinhoudelijke en projectmatige kant liggen. Maar juist ook op: wat was 
nu jouw persoonlijke bijdrage in dit project, hoe ‘uitdagend’ hebben we dit project uitgevoerd met 
elkaar, hoe ver hebben we elkaar geprikkeld om onze grenzen te verleggen, etc. 
Het leerpad connected learning is bedoeld om niet alleen het vakinhoudelijke, maar ook het 
persoonlijke deel van het informeel leren te versterken en aan te moedigen.   
 
Wat heel ondersteunend kan zijn is het gebruik van zogenoemde job aids. Dit zijn eenvoudige 
hulpmiddelen (‘lijstjes’) die het informeel leren ondersteunen. Zo kan je na een klantgesprek de job 
aid over gespreksvormen erbij pakken en met elkaar een aantal vragen beantwoorden, waardoor de 
gewenste reflectie ontstaat.  
 
Jongere collega’s leren van oudere collega’s én vice versa 
Junior collega’s zijn niet alleen medewerkers die ‘nog iets moeten gaan worden’. Ze brengen ook al 
van alles mee, wat anderen misschien niet hebben. Door dit te zien en te waarderen, ontstaat ruimte 
voor tweerichtingsleren: de jongere leert niet alleen van de ervaren collega, maar ook andersom. Dat 
betekent dat jongeren en hun leidinggevenden bewust aandacht hebben voor wat die in het begin 
van zijn loopbaan al te bieden heeft aan anderen. En ook het daadwerkelijk etaleren daarvan naar 
buiten toe.  
 
Een concreet voorbeeld: als junioren de ervaren collega’s waar ze mee werken bekend maken met 
de methodieken en werkwijzen die zij geleerd hebben in hun opleidingen, wordt het in feedback en 
projectevaluaties veel makkelijker om te praten vanuit een gedeeld referentiekader.  
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3.4 CRUCIALE ROL MANAGEMEMENT 

Belangrijk is dat leidinggevenden niet alleen ‘zakelijk’ naar het werk kijken, maar ook met een 
‘lerende bril’: welke potentiële leersituaties zijn erin aanwezig en hoe benut je die optimaal? En 
welke rol en bijdrage kun je als leidinggevende leveren waardoor een medewerker zich lerend en 
persoonlijk ontwikkelend opstelt. Ten aanzien van jongere collega’s hebben ook medioren en 
senioren een belangrijke rol in het creëren van dit soort leerbevorderende condities voor anderen. 
  

3.5 GROEIPERSPECTIEF IN FUNCTIESCHALEN 

Voor jongere medewerkers gaan we vrij vanzelfsprekend uit van een groeiperspectief: je stroomt in 
vanuit functieschaal 1, naar functieschaal 2, naar functieschaal  3 tot en met de hoogste schaal 6. Bij 
elke overgang moet je kunnen aantonen dat je het waard bent.  
 
Hieronder geven we aan wat het karakteristiek is van elke schaal en hoe overgangen van de ene naar 
de ander schaal verlopen.  
 
Criteria beoordeling en overgang: 
 Performance indicatoren uit schema 
 Gevolgde ontwikkeltrajecten, waaronder opleidingen (blijvend ontwikkelen) 
 360⁰ oordeel over accent/ kernwoord (zoals ‘initiatief’) en talentontwikkeling 
 Presteren in ‘zone van naaste ontwikkeling’,  je ontwikkeling vindt plaats in de volgende functie 

schaal. 
 
 Omschrijving Ervaringsjaren 

 F1 Signaleert 
Kansen bij klanten/ onderzoek voor bureau 
Ontdekken van jouw talent 

3 (25-28) 

F2 Initieert 
Kansen bij klanten/ onderzoek voor bureau 
Inzetten van jouw talent (wie ben ik en wat kan ik?) 

3 (28-31) 

F3 Zelfstandig 
Eigen acquisitie en opdrachtuitvoering 
Etaleren van jouw talent  

3 tot 8 (32-39) 

F4 Collectief 
Meerwaarde voor bureau, m.n. richting E1-E3 
Verdiepen en verbreden van talent (naar verschillende rollen) 

3 en langer (vanaf 35) 

F5 Beeldbepalend 
Meerwaarde op innovatie (omzet en pr)  
Talent wordt en blijft nationaal herkend (wisselwerking bureau en 
omgeving) 

(vanaf 38) 

F6 Autoriteit 
Talent: erkenning van de externe omgeving  (Trendsetter) 

 

 
F4 is in principe een eindschaal; voor enkelen is een stap naar F5/F6 weggelegd. Het is dan ook 
cruciaal dat medewerkers in F4 een groeiperspectief (binnen die schaal) behouden. Want er zijn veel 
verleidingen om te blijven hangen in wat je al goed kan. ‘Succesvol vastlopen in een fuik’ is een 
herkenbaar risico: je doet voor langere tijd ‘hetzelfde kunstje’, waar je persoonlijk eigenlijk nog maar 
beperkt van groeit. Maar waar je wel voor gewaardeerd wordt door anderen (collega’s, klanten, 
leiding). Na verloop van tijd blijkt pas dat je eigenlijk te lang stil gestaan hebt. 
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Om deze ‘fuik’ te voorkomen, moeten mensen gedurende alle fasen in hun loopbaan de ruimte 
krijgen (en ook nemen) om af en toe weer ‘een lerende’ te zijn. Ervaren dat het leuk is en 
gewaardeerd wordt door anderen als je laat zien wat je nog meer te bieden hebt; dat je dingen doet 
waar je je grenzen mee blijft verleggen, waardoor je steeds waardevoller wordt. 
 
Duurzame groei en ontwikkeling zijn noodzakelijk om bij te blijven in dit werk: in  2021 is het niet 
meer hetzelfde als in 2011... Omgevingssensitiviteit en externe gerichtheid van medewerkers zijn 
daartoe erg belangrijk. 
 

3.6 LOOPBAAN EN PROFESSIONAL 

 
PERSONAL VALUE 

We stellen voor om in de kweekvijvers een leerlijn personal value op te nemen. Input 
voor dit pad is een loopbaangesprek dat manager en professional om de drie jaar 
voeren. We stellen voor om in die gesprekken ook de ‘prikkel’ in te bouwen die er wel 
al vanzelfsprekend is voor jongeren (bij overgang naar F2/F3/F4), namelijk: het 
aanleveren van bewijsmateriaal dat je het waard bent.  
 

Bijvoorbeeld door de medewerker te vragen om in het (F4)loopbaangesprek ook een 
portfolio/’showcase’ in te brengen: wat is – aantoonbaar - echt ‘mijn beste ik’, waarin heb ik 
zichtbaar toegevoegde waarde geleverd en ben ik gegroeid, wat maakt mij interessant voor anderen 
(klanten/collega’s) en hoe kan ik dat nog meer uitbouwen, welke grenzen zou ik daarin nog verder 
willen verleggen, etc. 
 
Je kunt de overgangen van schaal naar schaal sterker markeren, door medewerkers op die 
momenten ‘het podium te geven’ en publiekelijk kenbaar te laten maken aan anderen waar ze de 
komende periode voor staan en voor gaan. 
 
In onderdelen die onder personal value vallen kun je in elke kweekvijver werken aan dit onderdeel. 
Het kan variëren van Leergang Praktijkgericht Adviseren tot een promotieonderzoek. 
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4. KWEEKVIJVERS ALS CONCEPT VOOR OPLEIDEN EN LEREN 

 
Zoals al eerder aangegeven, hebben we drie kweekvijvers ontwikkeld voor deze organisatie. 

 De eerste kweekvijver staat in het teken van leren van het vak. 

 De tweede richt zich op de vakvolwassenheid van de professional. 

 De derde staat in het teken van  toegevoegde waarde voor de organisatie. 

Elke kweekvijver bestaat uit een aantal onderdelen die we in het advies volledig hebben uitgewerkt 
naar competentieniveau, leerlijn en doel, doelgroep, competenties, beschrijving en evaluatie. Het 
gaat te ver om hier alle drie de kweekvijvers met alle onderliggende uitwerkingen te presenteren. 
We hebben ervoor gekozen om één kweekvijver te laten zien met de verschillende onderdelen en 
daarna drie uitwerkingen van onderdelen uit verschillende kweekcijfers te laten zien. Aansluitend 
vindt u twee uitwerkingen van competenties uitgesplitst naar verschillende niveaus. 

 Kweekvijver 1 
Beschrijving van de 
kweekvijver 

De kweekvijver staat in het teken van leren van het vak  

 Alle onderdelen in deze kweekvijver zijn erop gericht om de professionals 
de eerste kennismaking en vaardigheden van het vak bij te brengen. 
 Kennis van de organisatie 
 Houding, wat wil de organisatie uitstralen en zijn 
 Relationele kant van het vak leren 
 Nieuwe kennis de organisatie inbrengen 
 Leren van lopende trajecten 
 Planning van de loopbaan d.m.v. personal value gesprekken 
 Expertise voor de beginnende professional 

Doelgroep F1 t/m F2 professionals. 
Doelgroep is qua leeftijd tussen de 25 en 31 

Kernwoorden  Signaleren en initiëren 
 

Overzicht leeronderdelen kweekvijver 
Competenties Niveau  Support Learning 

Activity’s 
Connect Learning 
Activity’s 

Innovated Learning 
Activity’s 

 
 

A 
 
B 

Adviesvaardigheden basics  
 
Leergang Praktijkgericht 
Adviseren (LPA) 
 
Introductiecursus 
organisatie 

Tandem constructie 
in projecten 
 

 

 

A 
 
 
 
B 

Adviesvaardigheden basics 
 
 
 
Leergang 
Praktijkgerichtgericht 
Adviseren 

Intervisie 
Tandem constructie 
in projecten 
 
Borrel 

Tandem constructie in 
projecten 
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A 
 
 
 
B 

Schrijfvaardigheden 
 
 
 
LPA 

Intervisie 
 
Tandem constructie 
in projecten 
 

Tandem constructie in 
projecten 
 

 

A 
 
 
B 

Basics adviesvaardigheden 
 
 
LPA 

Intervisie 
 
Tandem constructie 
in projecten 
 

Tandem constructie in 
projecten 
 

 
 

A Vakinhoudelijke cursus 
Budgetbewaking en  
Electrics 
Academy-modules (7x) 
Project- en 
procesmanagement 
Risicomanagement 
Financiële projectanalyse 
Financieel management 
Kwaliteit en organisatie 
Contracten & 
Aanbestedingen 

Intervisie 
 
Tandem constructie 
in projecten 
 

Tandem constructie in 
projecten 
 
PHD 
 

 

  Intervisie 
 
Tandem constructie 
in projecten 
 

Tandem constructie in 
research (moet je voor 
gekozen worden, is 
niet voor iedereen) 
 

 
 

A 
 
 
 
B 

Schrijfvaardigheid 
Basics adviesvaardigheden 
 
 
LPA 
Training scherper aan de 
wind (ad hoc) 
 

Intervisie 
 
Tandem constructie 
in projecten 
 
Unit-overleg ( soort 
intervisie over 
verschillende 
projecten heen, aan 
de hand van 
projectevaluaties) 

Tandem constructie in 
projecten 
 

 

   
 

 

 
 

A 
 
B 

Introductieprogramma 
 
Introductiecursus 
organisatie 

Unit-overleg 
 
Iemand meenemen 
in je project die nog 
nieuwer is dan jezelf 
 

 

   
 

A 
B 
 

 
LPA 

Tandemconstructie 
(met iemand mee 
naar externe 
partijen, congressen, 
beurzen, externe 
relaties) 
 

Tandemconstructie 
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VOORBEELDEN UITWERKING ONDERDELEN 
 

                                            Kweekvijver 1 
Opleiding Introductiecursus 
Leerlijn en doel Doelen van de training zijn om te leren op een adequate manier 

informatie bij de klant te verzamelen en dit vanuit goede relatie te 
doen. Offeren en presenteren van de aanpak. Omgaan met lastige 
situaties.    
 
 

Doelgroep  F1/F2 
Competenties 
 

   Plannen en organiseren op  niveau A 

   Samenwerken op niveau A 
Beschrijving Deze opleiding gaat verder waar het introductieprogramma stopt. Met een groep 

van twaalf nieuwe medewerkers gaan we in twee dagen de organisatie nog beter 
leren kennen. De eerste dag staan we samen met de directie stil bij de strategie en 
jaarplannen van de organsatie. Ook jouw rol en bijdragen komt daarbij aanbod. 
Verder komen zaken aan de orde zoals de geschiedenis van de organisatie, 
integriteit, je rol als adviseur, acquisitie en de interne dienst. 
 
De tweede dag ga je zelf aan het werk. Aan de hand van een concrete casus ga je 
een offerte opstellen en presenteren. Het kwaliteitssysteem wordt nog eens vanuit 
je eigen ervaring onder de loep genomen.  
We sluiten af met het presenteren van het bureau. 

Evaluatie 

 

Reviews van deelnemers 
Mogelijke bewijzen: praktijk voorbeelden 
Deel met anderen 
Waardering   
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                                        Kweekvijver 1 
Opleiding Leergang Praktijk gericht adviseren 
Leerlijn en doel  Souplesse in het geven van aantrekkelijke presentaties bij de 

klant.  
 Relaxt en doelgerichte begeleiding van de werkgroepen 
 Vergroting van je zelfkennis, reflectie op je persoonlijke 

adviesstijl en uitdaging om andere stijlen te ontwikkelen 
 Gerichte en overtuigende inzet van interventietechnieken  

richting collega’s en klanten 
 Alertheid op het snel doorspelen en benutten van commerciële kansen bij de 

klant. 
Doelgroep F1 F2 

 
Competenties 
 

 Plannen en organiseren niveau A 

 Inschatten van anderen niveau A 

 Impact niveau A 

 Resultaatgerichtheid niveau A 

  Klantfocus  niveau A 

 Relatiemanagement niveau A 
Beschrijving Startdag 

Tussenopdracht 
Blok1 
Tussenopdracht 
Tussenopdracht MBTI 
Tussenopdracht 
Supervisie bijeenkomst 

Evaluatie 

 

Reviews van deelnemers 
Mogelijke bewijzen: praktijk voorbeelden 
Deel met anderen 
Waardering   
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                                                  Kweekvijver 2 
Opleiding Intervisie 
Leerlijn en doel Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep collega’s. 

De bedoeling van intervisie is het functioneren te verbeteren. Van 
zowel de groep als van een individuele deelnemer. Zij doen dit 
door met elkaar individuele en/of gemeenschappelijke 
werkproblemen te bespreken. 

 
Doelgroep F3 
Competenties 
 

 Inschatten van anderen niveau C 

 Impact  niveau B /C 

 Resultaatgerichtheid niveau B/C 

 Expertise C 

  Klantfocus  niveau C 

 Vernieuwend denken niveau A 
Beschrijving De leden van de intervisiegroep selecteren één of meerdere actuele werksituaties 

die besproken worden in de intervisie. Vervolgens bieden de deelnemers elkaar 
hulp bij het omgaan met een situatie die als probleem wordt ervaren. Daarbij is 
ook aandacht voor het ontwikkelen van aspecten van het persoonlijk 
functioneren in een gewenste richting. De deelnemers kunnen elkaar bevragen, 
corrigeren, confronteren, aanvullen, adviseren en ondersteunen. Kortom zij 
maken gebruik van elkaars kwaliteiten.  
In de intervisiegroep moet vertrouwelijkheid worden verzekerd. Wat daar wordt 
besproken, maar ook hoe de deelnemer binnen de intervisie functioneert, is iets 
waar niet op teruggekomen kan worden buiten het kader van de intervisie, tenzij 
de deelnemer daarmee instemt. 

Evaluatie 

 

De deelnemers sluiten met elkaar een overeenkomst. Hierin wordt het doel van 
de intervisie en de afspraken (tijdsinvestering, verslaglegging, faciliteiten) 
schriftelijk vastgelegd.  
Deel met anderen 
Waardering   
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VOORBEELDEN COMPETENTIEUITWERKINGEN PROCESNIVEAU 
 
 Competentie Impact 
Omschrijving 

 

Andere overtuigen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van 
instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten 

Niveau A Gebruikt feiten om anderen te overtuigen 
 Presenteert het eigen standpunt met duidelijk cijfers, feiten en concrete 

voorbeelden 
 Gebruikt duidelijke voorbeelden en argumenten om anderen te 

overtuigen 
 Spreekt duidelijk, gestructureerd en met zelfvertrouwen 

Niveau B Is vasthoudend in het overtuigen 
 Onderneemt meerdere stappen om steun en draagvlak te krijgen 
 Komt indien nodig meerdere malen terug op het onderwerp om een 

ander te overtuigen 
 Gebruikt meerdere en verschillende argumenten om te overtuigen in een 

discussie of presentatie 
Niveau C Sluit aan bij de ander 

 Begrijpt welke argumenten en redeneringen de ander aanspreken en 
gebruikt deze 

 Maakt inschatting van belangen en posities van betrokkenen en speelt 
daarop in 

 Voorziet reacties en argumenten van anderen en past eigen 
argumentatie, stijl en presentatie hierop aan 

 Onderneemt weloverwogen een ongewone actie om invloed uit te 
oefenen 

Niveau D Beïnvloedt indirect 
 Gebruikt indirecte beïnvloeding: gebruikt een andere persoon om iemand 

te overtuigen 
 Bouwt bewust stapsgewijs draagvlak voor eigen standpunt 

  Maakt gebruik van experts, derden en/of netwerken om anderen te      
 beïnvloeden 

Niveau E Gebruikt complexe beïnvloedingsstrategieën 
 Bouwt (politieke) coalities, stelt draagvlak zeker en gebruikt de omgeving 

om anderen te winnen voor het eigen standpunt  
 Geeft informatie op strategisch juiste momenten om beoogde doelen te 

bereiken 
 Bouwt achter de schermen aan steun voor eigen ideeën  

  Gaat sensitief en passend om met het al dan niet verstrekken van  
 informatie 
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                            Competentie Inschatten van anderen 
Omschrijving 

 

Inschatten en begrijpen van gedachtes en gevoelens van anderen en de 
onderliggende factoren voor hun gedrag. 

Niveau A Luistert actief 

 Herkent emoties op basis van lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en stem 

 Luistert naar de ander en haakt hierop in 

Niveau B Begrijpt woorden en emoties 

 Begrijpt en erkent zowel emoties als uitgesproken woorden in 
boodschappen van anderen 

 Stelt vragen om de eigen waarneming te toetsen en vat samen 

 Is zich bewust van verschillende adviesstijlen 

Niveau C Begrijpt meningen en bedoelingen 

 Begrijpt en erkent ook minder duidelijk uitgesproken gedachten en 
gevoelens van anderen 

 Maakt een inschatting van de ander die verder gaat dan expliciete inhoud 
en emotie; beweegt zich met tact en diplomatie in de omgang 

 Identificeert patronen in reacties van anderen en gebruikt dit in aanpak 

Niveau D Begrijpt onderliggende issues 

 Toont inzicht in de achterliggende redenen voor gedrag en reacties van 
anderen 

 Begrijpt en erkent motieven voor gedrag van anderen en gebruikt dit op 
effectieve wijze in aanpak 

 Maakt een (gebalanceerde) inschatting van sterke en zwakke punten van 
een ander gebaseerd op een dieperliggend inzicht van hem/haar en past de 
aanpak hierop aan 
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5. EVALUATIE 

Tijdens onze gesprekken hebben we het nauwelijks over de evaluatie van trainingen en 
leerprogramma’s gehad. De meeste supporttrainingen worden geëvalueerd aan het eind van de 
training zelf.  We hebben de organisatie de verschillende niveaus voor evaluatie voorgelegd. 
Hieronder beschrijven we kort de vier niveaus. 
 

PROCESNIVEAU 

Voldeed de opleiding aan de verwachting?  Na afloop van elke interventie, training, 
supervisie, gesprek met leidinggevende (etc.) vult 
de deelnemende manager een 
tevredenheidsevaluatie in.  

LEERNIVEAU 

Zijn de geformuleerde leerdoelstellingen op 
individueel niveau gerealiseerd? 

Na afloop van elke interventie, training bewijst 
de deelnemer dat hij de kennis snapt door middel 
van een toetsing 

FUNCTIONERINGSNIVEAU   

Worden de competenties daadwerkelijk in gezet 
op de werkvloer? 

Gaat de deelnemer het geleerde toepassen in het 
werk. Is er sprake van transfer? 

IMPACTNIVEAU 

Dragen alle opleidings- en leerinspanningen 
meetbaar bij aan het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen. 

Nieuwe werkwijzen/aanpakken, andere vormen 
van gedrag leveren een (een meetbare een 
bijdrage) aan het bedrijfsresultaat. 

 
Ons advies voor deze organisatie was om te evalueren op niveaus 1 en 2 bij een supporttraining. Dat 
wil zeggen dat een vaardigheidstraining altijd een kennistoets en in sommige gevallen een 
eindassessment kent. De stap naar het niveau van evalueren van  het functioneren, het toepassen 
van nieuw gedrag in het werk, kan een volgende stap zijn. 
 

 

COLOFON 

Deze whitepaper is een productie van Vergouwen Overduin en geschreven door Ron Wolsleger, 
partner bij ons bureau. Wilt u meer weten over dit traject en andere adviesmogelijkheden, neem dan 
contact met onze accountcoördinatoren op nummer 020-659 57 51. 
 
We delen deze case graag met u en we nodigen u graag uit deze met uw netwerk te delen. Mocht u 
de case willen opnemen in een publicatie, reproduceren of anderszins openbaar maken, dan gelden 
de copyrightregels en heeft u onze schriftelijke toestemming daarvoor nodig.   
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