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De volledige NIDAP onderzoeken worden op maat gemaakt en gaan aanvullend in op:
• Campagnebereik, naamsbekendheid en customer journey
• Incompany leerbehoefte en opleidingsthema’s van organisaties
• Marketsizing van regionale, nationale en internationale opleidingsmarkten (o.a.
deeltijd AD, bachelor, master, MBA en trainingsmarkt)
• Sector-, regio- en domeinanalyses.

4. HRD Trends

5. Leerdoelen werkenden

Copyright © 2018 NIDAP RESEARCH

Samenvatting van resultaten en conclusies
Algemeen
• Hoger opgeleiden leren steeds meer. Lager opgeleiden blijven achter.
• Lager opgeleiden zijn wel meer cursussen gaan volgen. De groei onder hoger opgeleiden
is echter veel groter.
• Vrouwen leren meer dan mannen. Zowel langdurige, diplomagerichte opleidingen als
korte cursussen worden meer door vrouwen gevolgd.
• Organisaties met minder dan 50 werknemers investeren bijna niet in leren. Werknemers
in deze organisaties leren minder vaak.
• Hoewel veranderende wet,- en regelgeving en technologische innovatie nog steeds de
hoofdrijfveren zijn voor leren, zijn duurzame inzetbaarheid, veranderingen in de markt en
samenleving en het bijhouden van ontwikkelingen belangrijker geworden t.o.v. 2016.
Uitgaven
• Bedrijven geven jaarlijks gemiddeld 949 euro per werknemer uit aan opleiding en
ontwikkeling. Jaarlijks stijgt dit - de verwachting is dat deze stijging door zal zetten naar
2019.
• Werkgevers kopen meestal kortere, doel- of praktijkgerichte trainingen of opleidingen in.
• Opleidingen die leiden tot een geaccrediteerd diploma (zoals deeltijd bachelors of
masters) worden door minder dan een derde van de organisaties ingekocht.
Ontwikkelingen in het leren
• Omgaan met verandering, samenwerken en ‘leren leren’ zijn de belangrijkste
vaardigheden waar bedrijven hulp willen van externe aanbieders.
• De helft van organisaties heeft een centraal opleidingsbeleid- of plan. Meer dan de helft
heeft een centraal opleidingsbudget. Slechts 27% maakt echter gebruik van objectieve
data om hun HRD-beleid te ondersteunen.
• Organisaties willen medewerkers met een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen die
zelf verantwoordelijk zijn en steeds in andere functies kunnen worden ingezet.
• Het 70-20-10 model zorgt ervoor dat er meer wordt geleerd in de werkcontext, maar het
draagt niet sterk bij aan interne mobiliteit. Dit suggereert dat het 70-20-10 model op het
gebied van aanpassingsvermogen tekort schiet.
• Trainingen op het gebied van Management & Leiderschap worden vaak (61%) incompany
georganiseerd.
HRD
• Bij veel bedrijven is de HRD-afdeling een opleidingsinstituut geworden. In meer dan 55%
van de gevallen ontwikkelt de HRD-afdeling leerproducten voor werknemers.
• Waarborgen en verhogen van de kennis/kwaliteit van werknemers evenals het
aanpassen van het opleidingsplan naar de ontwikkelingsbehoeftes van de organisatie zijn
de grootste uitdagingen voor HRD.
• Daarna zijn het ophalen van de leerbehoeftes, deze vertalen naar actiepunten en het upto-date houden van het leeraanbod groeiende uitdagingen.

• HRD wil inzicht in: wie wat wil leren, hoe goed ze het hebben geleerd en of de
leeractiviteit van werknemers aansluit bij de opleidingsbehoeftes van de organisatie.
HRD-systemen
• HRD-taken worden steeds meer geautomatiseerd.
• Tussen 2012 en 2016 is het gemiddelde budget voor e-learning verdriedubbeld. Van deze
stijging in uitgaven aan e-learning zit 74% in het ontwikkelen van e-learning content.
• 43% van de organisaties gebruikt een LMS of leerportaal. In dit systeem bieden
organisaties één locatie voor al het leren - inclusief het intern ontwikkelde. De inkoop
van het aanbod geschiedt echter buiten het systeem om.
• Slechts 23% van LMS en leerportalen ontzorgd een organisatie volledig m.b.t inkoop,
facturatie etc.
• Van alle LMS of leerplatform-oplossingen, is Springest Go het meest bekend.
Ontwikkelingen en leerdoelen van medewerkers
• De belangrijkste ontwikkeling die leidt tot een leervraag zijn de steeds hogere
professionaliteitseisen; voor 54% was dit een reden om te zoeken naar een opleiding of
training. Bestaande beroepen worden steeds hoger geschoold. Denk hierbij aan een
breed scala aan ontwikkelingen, bijvoorbeeld de extra administratieve en juridische
vaardigheden die werkenden in de zorgsector zich eigen moeten maken sinds de
decentralisatie.
• Het nummer één carrièredoel van werknemers bij het volgen van een opleiding of
training is: beter worden in hun baan.
• Werkenden leren vaak om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren: 26% wil een
baan binnen een nieuw vakgebied, 24% wil een nieuwe baan binnen het eigen
vakgebied, 26% leert om de huidige baan te kunnen behouden en 19% leert om
uiteindelijk promotie te kunnen maken. Ook leert 35% om hun CV aansprekender te
maken (rechtsonder).
• 81% legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling/groei bij het volgen van een opleiding.
• Het initiatief tot zoeken naar een opleiding of training wordt meestal door werknemers
zelf genomen: 78% van medewerkers vraagt informatie over opleidingen aan uit eigen
initiatief, waar slechts 9% dit op verzoek van de werkgever doet.
• 48% van medewerkers hebben de mogelijkheid om geheel zelfstandig een opleiding te
zoeken en boeken.
• 68% van alle ondervraagden in dit onderzoek houden vakkennis bij, 36% softskills.
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3. Bronnen: Onderzoeken onder werkgevers (B2B) en werknemers (B2C)

CBS Enquête Beroepsbevolking (EBB, N=64.000) en de vijfjaarlijkse Adult Education Survey

NIDAP Onderzoek onder
Werkenden (B2C)

NIDAP Onderzoek onder
Werkgevers (B2B)
•

Perspectief op de opleidingsmarkt vanuit
de werkgever

•

Perspectief op de opleidingsmarkt vanuit de
werknemer/werkende

•

Longitudinaal jaarlijks onderzoek

•

Longitudinaal jaarlijks onderzoek

•

Steekproef: respondenten die
verantwoordelijk zijn voor het
opleidingsbeleid en inkoop v/d organisatie

•

Steekproef: professionals die recent op zoek
zijn geweest naar een opleiding of training

•

Jaarlijks tussen de 3000 en 4000
respondenten online geïnterviewd

•

Sinds 2013 meer dan 13.000 training- of
opleidingszoekende/volgende respondenten
(universum = 1,1 en 1,5 miljoen personen)

•

Landelijk onderzoek, met voldoende response
voor regio-analyses en doelgroep- analyses

•

400 geselecteerde corporates en midsize
organisaties online geïnterviewd

•

Alleen organisaties met 100+ werknemers
(universum = circa 7500 hoofdvestigingen)

•

Landelijk onderzoek, met voldoende
response voor regionale en doelgroepanalyses
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4. Werkzame beroepsbevolking en B2C-steekproef (vergelijkbaarheid)
Toelichting:
• Hieronder ziet u de werkzame beroepsbevolking volgens CBS vergeleken met de NIDAP B2Csteekproef.
• In veel sectoren zit een flink aantal (meer dan een derde) van de werkenden in organisaties
met minder dan 50 werknemers. Hier is vaak geen centraal opleidingsbeleid. Ook wordt er
door werkenden in organisaties met die omvang minder vaak een opleiding of training
gevolgd en wordt er bijna niet geïnvesteerd in interne opleidingen.

• De samenstelling van de B2C-steekproef geeft inzicht in de leerintensiteit in de verschillende
sectoren/bedrijfsgrootteklassen. We zien alleen in de handel & horeca, zakelijke diensten en
ict/media (tabel rechtsonder) een hogere leerintensiteit in de kleinste organisaties (categorie
1-49 werknemers). De meeste informatie-aanvragers komen uit organisaties met meer dan
100 werknemers en dan vooral bedrijven en instellingen met meer dan 500 werknemers.

Werkzame beroepsbevolking CBS (boven) en B2C steekproef (onder)
Totaal
Industrie
Handel & horeca
Transport & bouw
Fin. Diensten

Verdeling KWP X Branche

N

%

1 tot 49

50 tot 99

869

11%

296

93

226

1.659

21%

829

132

666

9%

244

71

Verhouding KWP binnen de branche

100 tot 499 500 en meer

1 tot 49

50 tot 99

100 tot 499 500 en meer

254

34%

11%

26%

29%

240

458

50%

8%

14%

28%

123

229

37%

11%

18%

34%

372

5%

150

17

41

164

40%

5%

11%

44%

1.436

19%

493

118

272

553

34%

8%

19%

39%

236
130

3%
2%

94
79

24
13

42
26

76
12

40%
61%

10%
10%

18%
20%

32%
9%

Overheid
Zorg

528
1.311

7%
17%

8
175

17
43

102
182

401
911

2%
13%

3%
3%

19%
14%

76%
70%

Onderwijs

510

7%

50

30

189

242

10%

6%

37%

47%

Zakelijke diensten
ICT& Media
Non-profit

Totaal

Verdeling KWP X Branche

N

%

1 tot 49

50 tot 99

Industrie

706

8%

126

94

238

Handel & horeca

557

7%

189

68

129

Transport & bouw

506

7%

137

64

Fin. Diensten

539

7%

98

30

Zakelijke diensten

941

12%

368

ICT& Media
Non-profit
Overheid
Zorg

545
454
1420
1831

7%
6%
18%
24%

Onderwijs

923

12%

Verhouding KWP binnen de branche

100 tot 499 500 en meer

1 tot 49

50 tot 99

100 tot 499 500 en meer

248

18%

13%

34%

35%

171

34%

12%

23%

31%

132

173

27%

13%

26%

34%

114

297

18%

6%

21%

55%

89

232

252

39%

9%

25%

27%

200
98
76
271

66
68
84
101

121
140
478
348

158
148
782
1111

37%
22%
5%
15%

12%
15%
6%
6%

22%
31%
34%
19%

29%
33%
55%
61%

191

91

294

347

21%

10%

32%

38%
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1. Ontwikkeling aantal deelnemers aan ‘Leven Lang Leren’
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6. CBS-cijfers - Totalen lange/deeltijd opleidingen en korte cursussen
• Op deze en op de volgende pagina’s wordt gebruik gemaakt van cijfers ontwikkeld
in samenwerking met CBS (op basis van de Enquête Beroepsbevolking – EBB en de
Adult Education Survey – AES).

• Er wordt steeds meer geleerd door werkenden.
• Leren neemt andere vormen aan: er wordt steeds meer geleerd door middel van
korte cursussen en opleidingen. Langere opleidingen (zoals deeltijdbachelors)
worden minder gevolgd.

Opleidingen: lang en kort
Lang/deeltijd (> 1 jaar)

Korte opleidingen en cursussen (< 1 jaar)

5.436

5.460

642

654

635

2014

2015

5.172

+11%

4.912

650

2013

-2%

2016
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7. Vooropleiding
• Vooral hoger opgeleiden leren steeds meer.
• Meer dan de helft van de lang/deeltijd opleidingsvolgers heeft een hbo- of wo-vooropleiding.
De deelname aan lang/deeltijd opleidingen onder werkenden met een mbo-4 vooropleiding
daalt sterk (-9%).

• Lager opgeleiden zijn de afgelopen jaren meer korte opleidingen en cursussen gaan volgen.
De groei onder hoger opgeleiden is echter veel groter.

Lang/deeltijd (> 1 jaar)

Hoog (vwo, wo, hbo)

Korte opleidingen en cursussen (< 1 jaar)

Laag (<mbo-4)

348
339

Hoog (vwo, wo, hbo)

Laag (<mbo-4)

2.881
344

331

2.829

2.796

+4%

+5%

2.692

+19%
2.631

319
303

2.555

306
291

2.376

-9%
2.220

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015
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8. Leven Lang Leren – Mannen en Vrouwen
• Vrouwen volgen meer opleidingen en cursussen, zowel lang als kort, dan mannen.
• Lang/deeltijd opleidingen (zoals opleidingen die tot een diploma leiden aan de hogeschool of
een universiteit) worden ook steeds minder gevolgd door mannen. Vrouwen volgen dit soort
opleidingen in grotere getalen en hun aandeel groeit nog steeds.

Lang/deeltijd (> 1 jaar)

mannen

364

Korte opleidingen en cursussen (< 1 jaar)

vrouwen

372

mannen

2.806
371

2.754

+2%

359

2.607
286

284

vrouwen

282
265

2.499

2.687

+10%
2.659

2.565

-7%
2.413

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015
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+12%

2016

2. Trends inkoop (bij bedrijven en instellingen)
In dit hoofdstuk gaan we naar de redenen voor bedrijven en instellingen om te investeren in
leren, de verwachte uitgaven aan leren, de verwachte groei per manier van leren en het
gemiddelde budget per deelnemer.
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10. Ontwikkelingen binnen de organisatie die leiden tot een leerbehoefte
•
•

Veel werkenden hebben te kampen met veranderende wet- of regelgeving. Dit is een
belangrijke reden voor werkenden om zich bij te scholen.
Digitalisering en nieuwe technologische innovaties zorgen ervoor dat werknemers nooit stil
kunnen blijven zitten als ze bij willen blijven.

•

Hoewel veranderende wet- of regelgeving en techniek, Innovatie en Digitalisering nog
steeds de belangrijkste ontwikkelingen zijn, is in 2017 de nadruk meer verlegd naar:
voortschrijdende specialisatie van het werk, maatschappelijke veranderingen waar op moet
worden ingespeeld en ook het duurzaam inzetbaar blijven.

Ontwikkelingen

2016

2017

(Veranderende) wet- of regelgeving

20%

Techniek en Innovatie

17%

Digitalisering

26%

16%

11%

11%
14%

Specialistischer worden van het werk

13%

Permanente educatie of bijhouden ontwikkelingen vakgebied

10%

Veranderingen in markt/samenleving

17%

16%

12%

Duurzame inzetbaarheid

15%

13%
14%

Veranderende klantvraag
Zelforganisatie/zelfsturing

10%

Automatisering

8%
10%

Veranderingen kernactiviteit of strategie van de organisatie

30%

5%

15%

13%
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11. Ontwikkelingen in uitgaven aan leren
• Organisaties besteden veel geld aan het opleiden van personeel.
• Bij de helft van de organisaties zijn de uitgaven (sterk) gegroeid. 57% van de
opleidingsmanagers verwacht volgend jaar weer een (sterke) stijging in uitgaven.
• Ten opzichte van vorig jaar is men meer gaan uitgeven aan opleiden. De prognose is dat dit
aankomend jaar weer het geval zal zijn. Bestedingen aan leren blijven groeien.

• Mogelijke redenen voor deze uitgaven zijn: de gunstige conjunctuur, investeringen die door
bedrijven worden gemaakt in de ontwikkeling van interne opleidingen en de noodzaak tot
bij- en opscholing van werknemers in bepaalde sectoren.
• Wanneer een organisatie minder gaan uitgeven, kan zijn omdat er minder wordt geleerd. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat er kostenefficiënter wordt geleerd. Bijvoorbeeld omdat leren
goedkoper wordt wanneer de interne opleidingen eenmaal gerealiseerd zijn, of doordat er
meer relatief goedkope e-learning cursussen worden ingekocht.

Ontwikkeling uitgaven aan
opleiden in de afgelopen jaren

Prognose uitgaven aan opleiden
voor het komende jaar

Totale steekproef
2016

2017

-1%

-12%

-1% -9%

38%

44%

4%

2016

6% 2017

-1% -8%

50%

53%

1%

4%
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12. Bedrag per medewerker aan leren en percentage medewerkers dat extern leert
• Bedrijven geven jaarlijks gemiddeld EUR 949 uit aan de scholing van hun werknemers.

Gemiddelde bedrag voor opleiding of ontwikkeling
per werknemer

• Gemiddeld gaat iets meer dan een kwart van de werknemers eens of vaker per jaar op
cursus.

Percentage werknemers dat (jaarlijks) één of meerdere
opleidingen volgt bij een extern instituut

Totale steekproef

Totale steekproef

Gemiddeld bedrag per
werknemer

Gemiddeld percentage
werknemers dat
jaarlijks een opleiding
volgt

€ 949

Tot 250 euro

14%

251-500 euro

27%

1% - 5%
20%

501-1 000 euro

19%

6% - 10%

13%

29%
11% - 20%

1 000-1 999 euro

16%

22%
21% - 30%

2 000-3 999 euro
4 000-5 999 euro
Meer dan 6 000 euro
Weet niet

19%

3%
31% - 50%

0%

15%

51% - 70%

2%
11%

71% - 100%

10%
8%
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13. Inkoop type opleidingen en trainingen
•

Het percentage drukt uit wat het deel is van het organisaties die werden ondervraagd dat
aangeeft een bepaalde opleiding of training in te kopen voor de werkgevers. De percentages
drukken niet het aantal deelnemers of inschrijvingen uit vanuit de werkgevers.

•
•
•

Werkgevers kopen meestal kortere, doel- of praktijkgerichte trainingen of opleidingen in.
Bijna alle organisaties koopt trainingen en korte cursussen in.
Opleidingen die leiden tot een geaccrediteerd diploma (zoals deeltijd bachelors of masters)
worden door minder dan een derde van de organisaties ingekocht.

Inkoop

Trainingen en korte cursussen

88%

Opleidingen op HBO niveau [deelopleidingen,
modules, niet-diplomagericht]

51%

Opleidingen op MBO niveau [deelopleidingen,
modules, niet-diplomagericht]

45%

Post-HBO opleidingen

41%

Volledige MBO opleidingen

36%

[Deeltijd] Bachelors

31%

[Deeltijd] Masteropleidingen

26%

Masterclasses

23%

Mastermodules

21%

MBA

16%

Associate Degrees
Geen van deze

12%
5%
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14. Welke vaardigheden vinden bedrijven interessant?
• Er is vooral behoefte aan externe aanbieders die bedrijven kunnen helpen om hun
werknemers beter met verandering te laten omgaan.
• Deze vaardigheid wordt ook voor teams en leidinggevenden hoog gewaardeerd.
• In die lijn ligt ook de vaardigheid ‘leren leren’: bedrijven willen dat werknemers snel nieuwe
kennis en vaardigheden kunnen oppikken en zich snel kunnen aanpassen aan veranderende
situaties.

• Op het gebied van teams wordt vooral ook samenwerken genoemd (70%).
• Leidinggevenden moeten zich op vrijwel alle vaardigheden kunnen ontwikkelen. De nadruk
ligt vooral op de ondersteunende vaardigheden zoals coaching, inspireren, communiceren
en, uiteraard, leidinggeven

Vaardighedenfocus
Op welke vaardigheden moeten externe aanbieders zich richten?

Werknemers

Teams

Leidinggevenden

Omgaan met verandering

72%

55%

64%

Communicatie

51%

43%

57%

Samenwerken

38%

70%

36%

Kennisoverdracht/uitwisseling

45%

42%

42%

Coaching

32%

31%

55%

Motiveren/inspireren

25%

30%

63%

‘Leren leren'

58%

30%

27%

Ondernemerschap

36%

23%

45%

Zelfsturing

47%

34%

18%

Leidinggeven

5%

7%

69%
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3. Trends in het leren (bij bedrijven en instellingen)
Dit hoofdstuk gaat in op het beleid, de budgettering en automatisering van het leren.
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16. Organisatie van het leren
• Collega’s leren veel van elkaar en meer dan de helft van de bedrijven zet hier gericht op in.
• Veel bedrijven investeren in de ontwikkeling van interne digitale opleidingen of
opleidingsmodules om hun eigen personeel op te leiden.
• Veel organisaties (iets meer dan de helft) heeft een centraal opleidingsbeleid of –plan.

• Tegelijkertijd heeft iets minder dan de helft dat dus niet.
• Slechts 27% van de bedrijven geeft aan objectieve data te gebruiken om het HRD-beleid te
verbeteren. Bijna drie kwart maakt dus geen gebruik van data.

Organisatie van het leren

Opleidingsbeleid

Medewerkers worden gericht ingezet om het
geleerde door te geven aan collega's

55%

Medewerkers leren via intern ontwikkelde elearning modules/opleidingen

46%

Wij maken gebruik van een systeem (Learning
Management System of online leerportaal) t b v
opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers

44%

54%

E-learning verandert de leerstrategie in
onze organisatie

48%

Er is specifiek een e-learning strategie
door onze organisatie ontwikkeld

38%

Afdelingen hebben een eigen
opleidingsbeleid/opleidingsplan

Wij werken met een Interne Academy om intern
leren (van collega’s) te stimuleren

41%

Werknemers maken gebruik van een of meerdere
externe leersites

Geen van de opties is op onze organisatie van
toepassing

Er is een centraal
opleidingsbeleid/opleidingsplan

36%

12%

Het (centrale)
opleidingsbeleid/opleidingsplan wordt op
bestuurs- of directieniveau geformuleerd

37%

31%

Er is druk op HR om het opleidingsbeleid
sneller aan te passen aan de
bedrijfsdoelen

28%

Wij gebruiken objectieve data om ons HRD
beleid verder te verbeteren

27%
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17. Ontwikkelingen in het leren
Conclusies (links):
• Organisaties willen medewerkers met een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen die zelf
verantwoordelijk zijn en steeds in andere functies kunnen worden ingezet.

Ontwikkelingen in het leren

Resultaten 70-20-10

Medewerkers moeten steeds op
nieuwe rollen/functies kunnen
worden ingezet

56%

Er is een groeiende beweging naar
zelfsturing

53%

We zien een ontwikkeling naar
meer individueel leren

Conclusies (rechts):
• Belangrijke resultaat van het 70-20-10 model is dat er meer binnen de werkcontext (dus op
de werkvloer en met betrekking op de praktijk) wordt geleerd.
• Ook geeft meer dan de helft van de organisaties aan dat het 70-20-10 model ervoor zorgt dat
wat het individu leert meer overeenkomt met de doelen van de organisatie.
• 70-20-10 verhoogt de interne mobiliteit volgens 64% niet. Medewerkers gaan er wel meer
door leren. Dit indiceert dat hoewel het 70-20-10-model leren meer in lijn brengt met
bedrijfsdoelen, het erg specialistisch gebeurt. Bedrijven richten 70-20-10 namelijk op het
leren binnen de context van functies, in plaats van het kweken van talent binnen een
organisatie.

35%

Leren op het moment dat
werknemer het nodig heeft (just
in time)

30%

Onze organisatie werkt volgens
het 70-20-10 model

29%

Er wordt meer geleerd in de werkcontext

85%

We zetten meer in op coaching

53%

Leerdoelen van organisatie en individu komen
meer samen

52%

Medewerkers krijgen onder werktijd tijd om
te leren

51%

Het leren wordt steeds individueler
Meer gepersonaliseerd leren

Meer adaptief leren

Anders

40%

18%

9%

5%

Verhoogt de interne mobiliteit van
werknemers

Anders

36%

11%
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18. Onderwerpen intern & incompany
• Management & Leiderschap is een onderwerp waar veel incompany trainingen voor worden
georganiseerd.
• Intern ontwikkelde e-learning wordt vooral gebruikt voor het leren van regels, protocollen en
techniek, dus wanneer het gaat om feitenkennis. De belangrijkste onderwerpen zijn:
Veiligheid / Gezondheid / ARBO / Kwaliteit, Technische trainingen en Regelgeving /
Compliance.

• Dit zijn ook de onderwerpen waarover het vaakst via intern leren wordt geleerd.

Leeronderwerpen naar intern/incompany

Intern leren

Intern
Incompany
ontwikkelde
Leren
e-learning

Veiligheid / Gezondheid / ARBO / Kwaliteit

41%

45%

27%

Technische trainingen en opleidingen

45%

44%

21%

Management & Leiderschap

30%

61%

8%

IT training

30%

28%

13%

Regelgeving / Compliance

28%

23%

19%

Verkoop & Onderhandeling

21%

30%

10%

Digitalisering / Digitale cultuur

20%

17%

9%

Talen

12%

27%

6%
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4. HRD Trends
In dit hoofdstuk gaan we in op de (veranderende) rol van HR bij de organisatie van het leren
en bij het beleid ten aanzien van opleiding en ontwikkeling van werknemers.
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20. Ontwikkelingen binnen HRD
• Het grootste deel van de organisaties vindt dat met name het waarborgen en vergroten van
de kennis en kwaliteit van de werknemers, alsmede het aanpassen van het opleidingsplan op
de behoeftes van de organisatie, belangrijke uitdagingen voor de HRD afdeling zijn.

• Waar het gaat om uitdagingen m.b.t. het leeraanbod blijkt enerzijds de praktische
toepasbaarheid van het leeraanbod een uitdaging te zijn (het meest genoemde antwoord).
Daarmaast blijkt het in kaart brengen van de behoeften van de werknemers (en deze
‘vertalen’ naar concrete opleidingen/trainingen) een grote uitdaging.

Uitdagingen voor HRD
Uitdagingen voor de HRD afdeling
Waarborgen en vergroten van kennis/kwaliteit
werknemers
Opleidingsplan aanpassen aan
ontwikkelingsbehoeftes organisatie

HRD uitdagingen m.b.t. het leeraanbod
74%
48%

Opleidingsdoelstellingen organisatie realiseren

37%

Medewerkers enthousiast maken voor het leren

36%

Rendement van het leren vergroten

33%

Betere aansluiting van leeraanbod op praktijk

61%

Ophalen en vertalen leerbehoefte

60%

Maatwerk organiseren

55%

Up-to-date houden van leeraanbod

44%

Intern ‘vermarkten’ van aanbod naar
medewerkers

31%

Inzicht in kwaliteit van leveranciers
Opleidingsdoelstellingen werknemer realiseren

28%

Juiste [wettelijk verplichte] certificeringen
verzorgen

28%

Cursusadministratie

Anders

19%

Data management (wijzigende startdata)

Effect van leerinvesteringen meetbaar maken
Omgaan met de groeiende administratieve
belasting door leren
Hogere bezettingsgraad voor interne/incompany
opleidingen
Vergroten van de bijdrage aan de (doelen van
de) business

24%

10%

24%
Prijsbeleid en kortingen

8%

7%
Supplier management
7%
6%
8%

6%

Contractmanagement

5%

Onderhouden van contact met leveranciers

4%

Facturatie

3%
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21. Gewenste inzichten HRD
• HRD vind het met name belangrijk om zicht te krijgen op het leerrendement, maar tevens wil
het inzicht in de opleidingsdoelstellingen van werknemers en de organisatie/de business.
• Oftewel: HRD wil inzicht in wie wat wil leren en hoe goed ze het hebben geleerd nadat ze
een opleiding of cursus daarin hebben gevolgd.

Gewenste inzichten HRD

Rendement van het leren

89%

Opleidingsdoelstellingen werknemers

86%

Opleidingsdoelstellingen van de organisatie/de
business

84%

De leeractiviteiten van werknemers

76%

In de kwaliteit van leveranciers

De kosten en opbrengst van coaches binnen de
organisatie

73%

50%
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7. LMS en leerportals
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22. HRD-beleid
• Ca. de helft van de kleinere organisaties geeft aan zelf leerproducten te ontwikkelen. Bij 100+
is dit bijna drie kwart! Bij veel bedrijven is HRD een opleidingsinstituut geworden.
• 41% van de kleinere bedrijven en 64% van de 1000+ bedrijven geeft aan dat HRD-taken
steeds meer worden geautomatiseerd.

• In grotere organisaties werkt HRD veelal samen met ICT in de ontwikkeling van het
leeraanbod. Ook geeft 30% van de 1000+ organisaties aan dat de HRD-afdeling krimpt
(terwijl 22%zegt dat de afdeling juist groeit. Bij de kleinere organisatie (100-999) zijn er per
saldo meer respondenten die zeggen dat de afdeling groeit dan krimpt.
• De branches waar HRD het minst vaak interne leerproducten ontwikkelt zijn: Financiële
diensten, Zakelijke diensten, Overheid en Non-profit. Binnen alle andere branches geeft
meer dan de helft aan dat HRD leerproducten ontwikkelt.

HRD beleid
Wat geldt voor uw HRD afdeling?

“Onze HRD afdeling ontwikkelt leerproducten voor medewerkers”

Onze HRD afdeling ontwikkelt leerproducten
voor medewerkers

55%

HRD taken worden binnen onze organisatie
steeds meer geautomatiseerd

48%

HRD zit aan tafel in de boardroom

48%

Meer HRD taken worden uitgevoerd door de
afdelingen zelf

46%

HRD werkt samen met de ICT afdeling m.b.t.
ontwikkeling leeraanbod

31%

HRD is goed op de hoogte van ontwikkelingen
en mogelijkheden op het gebied van A.I.

Zorg

72%

Handel & Horeca

69%

Transport & Bouw

67%

Industrie

52%

Financiële diensten

36%

Zakelijke diensten

33%

Overheid

29%
22%

23%

De HRD afdeling krimpt (in aantallen
werknemers)

De afdeling moet zelf meer Agile gaan werken

75%

Non-profit

De HRD afdeling groeit (in aantallen
werknemers)

ICT afdeling ontwikkelt leerproducten voor
medewerkers

ICT & media

17%
10%
8%
6%
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5. Leerdoelen werkenden
In dit hoofdstuk kijken we naar de achtergronden bij het leren, vanuit het perspectief van
werkenden. De resultaten op de volgende drie pagina’s zijn gebaseerd op het NIDAP
onderzoek onder werkenden die (online) informatie aanvroegen over een opleiding of een
training.

Copyright © 2018 NIDAP RESEARCH

Conclusie

1. Ontwikkeling
deelnemers LLL

2. Trends inkoop (B2B)

3. Trends in het leren
(B2B)

4. HRD Trends

5. Leerdoelen
werkenden (B2C)

6. E-learning

7. LMS en leerportals

24. Aanleiding en mogelijkheden
• In 78% van de gevallen vragen werkenden die een opleiding of training willen volgen
informatie aan op ‘eigen initiatief’.
• De belangrijkste ontwikkeling die leidt tot een leervraag zijn, volgens 54%, de steeds hogere
professionaliteitseisen. Bestaande beroepen worden steeds hoger geschoold. Denk hierbij aan
een breed scala aan ontwikkelingen, bijvoorbeeld de extra administratieve en juridische
vaardigheden die werkenden in de zorgsector zich eigen moeten maken sinds de
decentralisatie.

• Iets minder dan de helft van alle respondenten kan geheel zelfstandig een opleiding of
training zoeken en boeken (dus zonder tussenkomst van de werkgever). Een derde heeft een
persoonlijk (jaarlijks vrij te besteden) opleidingsbudget en ook een derde heeft een toegang
tot een LMS of leerportal via de werkgever. Dit is een alternatief voor het volgen van een
training (of opleiding) ‘buiten de deur’.

Welke ontwikkelingen spelen er binnen uw beroep?
Hogere professionalisteitseisen

Aanleiding tot zoeken naar opleiding

54%

Digitalisering/automatisering

26%

Meer zelfstandig werken
(zelfsturend)

26%

78%

Eigen initiatief
Persoonlijk opleidingsbudget
gebruiken

16%

Ondernemerschap
Op verzoek van mijn werkgever
Reorganisatie, fusie, overname

7%

Naderende werkloosheid/ontslag

6%

Werkgever bood opleiding aan als
bonus/incentive

6%

Beoordelingsgesprek

6%

Een opgelopen kennisachterstand

5%

Nieuwe werkmethode (Scrum,
Lean/SIGMA, etc.)
Meer werken in teamverband

Een opgelopen
vaardighedenachterstand
Anders

22%

9%

4%
10%

20%
9%

Mogelijkheden bij werkgever
Ik kan geheel zelfstandig opleidingen die ik wil
volgen zoeken en boeken

48%

Mijn werkgever heeft een Learning Management
Systeem of online leerportaal t b v opleiding en
ontwikkeling

32%

Ik heb een persoonlijk opleidingsbudget (een in uw
arbeidscontract vastgelegd bedrag dat u jaarlijks vrij
naar keuze mag besteden van uw werkgever)
Er is een Interne Academy om intern leren (van
collega's) te stimuleren
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30%

24%
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25. Leerdoelen en -resultaten
• De positie op de arbeidsmarkt verbeteren is een belangrijk leerdoel: 26% wil een baan
binnen een nieuw vakgebied, 24% wil een nieuwe baan binnen het eigen vakgebied, 26%
leert om de huidige baan te kunnen behouden en 19% leert om uiteindelijk promotie te
kunnen maken. Ook leer 35% om hun CV aansprekender te maken (rechtsonder).

• Meer dan de helft van alle respondenten wilt gaan leren om beter te worden in de baan die
ze al hebben.
• Slechts 22% heeft algemene ontwikkeling als leerdoel. Dat betekent dat 78% dus een meer
concreet leerdoel voor ogen heeft.
• Tegelijkertijd geeft 81% aan dat ze zich graag persoonlijk willen ontwikkelen.

Carrièredoelen opleiding
Beter worden in mijn baan

55%

Baan vinden in een nieuw vakgebied

26%

Mijn huidige baan behouden (niet achterop raken)

25%

Veranderen van baan binnen mijn vakgebied

24%

Solliciteren op hogere functie (promotie maken)
Werk vinden
Leiding-gevende functie bekleden
Anders

Welke leerdoelen heeft men?

Specialiseren (vakkennis verdiepen)

10%
9%
10%

Beoogd resultaat opleiding

59%

Verbreden kennis

19%

56%

Persoonlijke ontwikkeling/groei

81%

Voldoen aan
beroepseisen/kwalificaties

43%

Een aansprekender CV
Vaardigheden ontwikkelen

49%

Algemene ontwikkeling
Anders

22%
5%

35%

Hoger opleidingsniveau (diploma
halen)
PE punten (permanente educatie)
Anders

31%
10%
5%
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26. Wat doen werkenden in het kader van LLL?
• Collega’s leren veel van elkaar: 69% geeft aan kennis te delen met collega’s.

• De meeste werkenden leren om hun vakkennis bij te houden (68%).
• Verder zijn soft skills, verplichte certificaten en teamontwikkeling belangrijke doelen.
• Meer dan drie kwart leert niet om een diploma te behalen.

Leerdoelen

Manieren van leren

Kennis delen met collega's

69%

Opleidingen bij een opleidingsinstituut

59%

Interne opleidingen georganiseerd door
mijn werkgever

52%

Vakkennis bijhouden
Soft skills (Communicatievaardigheden,
leiderschap, etc )

36%

Verplichte certificaten (BHV, hygiëne,
etc )

34%

Groepstrainingen met collega's
verzorgd door een extern instituut

35%

Teamontwikkeling

E-learning of blended learning
cursussen van mijn werkgever

34%

Diplomagerichte opleidingen (bachelors,
masters, e d )

Trainingen bij een trainingsbureau

Individuele coaching door collega's
Individuele coaching door een externe
coach

30%

23%

16%

68%

Hard skills (bijv Excel voor
eindgebruikers, etc )

29%

23%

18%

PE-punten (Permanente Educatie)

13%

Geen van deze

11%
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6. E-learning
Dit hoofdstuk gaat in op de investeringen in e-learning en de inzet bij organisaties van
nieuwe (digitale en online) leervormen.
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28. E-learning – Ontwikkeling van de uitgaven
• We zien tussen 2012 en 2016 een verdriedubbeling van het budget dat naar e-learning
gaat. Bijna de helft van de bedrijven investeert een deel van het stijgende budget in een
LMS of leerportaal, maar het geld gaat vooral in de ontwikkeling van e-learning content
zitten (maar liefst 82% van de 1000+ organisaties).

• Twee derde van de organisaties verwacht dat het budget voor e-learning verder zal stijgen.
Er zijn haast geen bedrijven/instellingen die een daling verwachten, bijna een vijfde
verwacht dat de uitgaven gelijk zullen blijven.

Waar gaat het stijgende budget heen?

Ontwikkeling budget naar e-learning
17%

16%

E-learning content

74%

Learning Management Systeem of leerportaal
7%
5%

44%

9%
Externe ondersteuning van e-learning

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Anders

2017

38%

4%

Prognose ontwikkeling e-learning budget

69% 69%

2016

18% 16%
0% 0%

0% 2%

Sterk dalen

Dalen

Gelijk blijven

Stijgen

2017

5% 7%

9% 6%

Sterk stijgen

Weet niet

Copyright © 2018 NIDAP RESEARCH

Conclusie

1. Ontwikkeling
deelnemers LLL

3. Trends in het leren
(B2B)

2. Trends inkoop (B2B)

4. HRD Trends

5. Leerdoelen
werkenden (B2C)

6. E-learning

7. LMS en leerportals

29. Inzet digitale leermiddelen in organisaties en het gebruik door werknemers
• Het meeste wordt er geïnvesteerd in blended learning, webinars en virtuele classrooms en
informeel online leren (links). Dit is ook terug te zien in het gebruik (rechts).

• De grootste groei t.o.v. van vorig jaar lijkt in investeringen in, en inzet van webinars en
virtuele classrooms te zitten.

Inzet digitale leermiddelen
Waar investeren organisaties meer geld in? (Antwoorden bedrijven en instellingen)
Blended learning (e-learning i.c.m.
klassikaal/face-to-face)

73%
65%
39%

Webinars en Virtuele classrooms

Wat gebruiken werkende opleidingszoekers? (Werkenden)
Webinars en Virtuele classrooms

44%
46%

Blended learning (e-learning i.c.m. klassikaal)

46%
43%

50%

Intern digitaal leren ontwikkelen *

Informeel online leren (wiki's, blogs, sociale
netwerken)

37%

Informeel online leren (wiki's, blogs, sociale
netwerken)

43%

33%
23%
21%

Mentored learning (e-learning i.c.m. coaching)

33%
22%
19%

MOOC's (Gratis online colleges)
25%
31%

Catalogi met e-learing cursussen

Catalogi met e-learing cursussen
26%
27%

Mentored learning (e-learning i.c.m. coaching)

Serious gaming
2016

Anders

8%
4%

13%
11%

Externe leersites *

5%
2%
2017

SPOC's (Betaalde online privélessen)

21%

18%
15%

Online leergemeenschappen (Social learning)

27%
25%

Online leergemeenschappen (Social learning)

15%

Leer apps

19%
26%

MOOC's (Gratis online colleges)

SPOC's (Betaalde online privélessen)

39%

13%
5%
3%
2%
1%

* In 2017 toegevoegde categorieën.

Copyright © 2018 NIDAP RESEARCH

2016
2017

7. LMS en leerportals
Op de volgende pagina’s gaan we in op het gebruik en de interne toepassing van LMS en
learning portals.
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31. Gebruik LMS en/of leerportals in organisaties
• Learning management Systemen (LMS) worden door 43% van de organisaties gebruikt.
• De meeste organisaties hebben één leeromgeving waarin al het leren wordt geïntegreerd.

• Via het systeem zijn over het algemeen zowel intern ontwikkelde als van buiten aangekochte
opleidingen toegankelijk.

Wat geldt voor het LMS van uw organisatie?

Intern ontwikkelde e-learning modules/opleidingen zijn
toegankelijk voor werknemers via het systeem/de
systemen
Gebruik LMS of leerportal

Van buiten ingekochte e-learning modules/opleidingen
zijn toegankelijk voor werknemers via het systeem/de
systemen

Gebruikt
LMS/leerportal
43%

66%

Wij hebben één leeromgeving van waaruit al het leren
word gecoördineerd/geïntegreerd

Wij hebben meerdere leeromgevingen waarmee we in
de organisatie werken
Gebruik niet
57%

75%

(Externe) opleidingen en trainingen worden via het
systeem/de systemen ingekocht

Op het systeem/de systemen staan alleen preferred
suppliers

59%

34%

32%

29%
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32. Toepassing en beoordeling LMS
• De (LMS-) systemen worden primair ingezet om het zoek- en boekproces te faciliteren.
• Daarnaast streeft men naar een betere aansluiting tussen vraag (niveau werknemers,
leerbehoefte) en passend aanbod.

• Meer dan drie kwart geeft aan dat het leersysteem de organisatie niet ontzorgt.
• Ook blijken investeringen in een leerportaal of LMS zich slechts zelden uit te betalen in de
vorm van kortingen.

Toepassing LMS

Beoordeling LMS
Slecht

Werknemers kunnen zelfstandig hun opleiding zoeken
en boeken
Werknemers kunnen hun (leer)voortgang bijhouden

69%

Via het systeem/de systemen heeft de organisatie
inzicht in het kennis-/vaardighedenniveau van
werknemers

56%

Meer zicht op welke opleiding/training een werknemer
moet volgen

Neutraal

Medewerkers

58%

HRD

Zeer goed

4%

62%

IT afdeling
49%

HR/Leidinggevenden kopen opleidingen in voor
(groepen of individuele) werknemers

48%

4%

40%

Leidinggevenden/afdelinge
n

53%

5%

4%

23%
Uw externe toeleveranciers

Inkopen via het systeem/de systemen levert een korting
op

Goed

53%

Werknemers worden d.m.v. het systeem/de systemen
geïnstrueerd wat ze moeten leren

Ontzorgt onze organisatie (inkopen, facturatie, etc )

Matig

75%

25%

5%

16%
0%

50%
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100%

Conclusie

1. Ontwikkeling
deelnemers LLL

2. Trends inkoop (B2B)

3. Trends in het leren
(B2B)

5. Leerdoelen
werkenden (B2C)

4. HRD Trends

6. E-learning

33. Bekendheid LMS & leerplatforms
• Het bekendste leerplatvorm onder bedrijven is Springest Go.
• Verder zijn The Courseware Company, Studytube en NTI alle drie onder ca. een kwart van de organisaties bekend.

Bekendheid LMS en leerplatforms
Springest Go

28%

The Courseware Company

26%

Studytube

24%

NTI

24%

Bright Alley Knowledge & Learning

21%

Human Talent Group B V

17%

PlusPort BV

16%

ANewSpring

13%

SkillsTown

11%

Splintt online training services
Perflectie
Avetica

7%
4%
3%
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7. LMS en leerportals

