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Hoogleraar Filip Dochy: “Realiseer je dat je in je bedrijf mensen met talent hebt”.
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‘  Training in de klas, 
vreselijk!’

Ruim 50 aanwezigen uit Nederland en uit 
de buurlanden werden aan de TU Enschede 
bijgepraat over opleidingsstrategieën om de 
industrie en verpakkingssector competitief 
te houden. Directeur Michael Nieuwesteeg 
van NVC Nederlands Verpakkingscentrum 
benadrukte dat continu investeren in men-
sen en hun verpakkingskennis essentieel is 
voor de vitaliteit van de retail en industrie. 
“Belangrijk is dat ze een leven lang blijven 
leren, zichzelf blijven ontwikkelen en  
blijven innoveren. Op die manier houden 
we onze werkende populatie goed opgeleid 
en onze bedrijven concurrerend.” 

Jong talent?
Professor Filip Dochy, hoogleraar Onder-
wijskunde & Bedrijfsdidactiek aan de  
Katholieke Universiteit Leuven en hoog-
leraar Onderwijsinnovatie & IT aan de  
Universiteit van Maastricht, gaf zijn ver-
nieuwende kijk op een leven lang leren.  
De training moet dan wel heel anders  
ingevuld worden. Het model van de  
klassieke kennisoverdracht is achterhaald. 
“Ik geef nooit college, want studenten ver- 
geten 80 procent van wat ze horen. Nu doe 

Blijf investeren in je eigen mensen, houd de kennis van 40’ers 
en 50-plussers op niveau en schakel over naar het hybride 
leren. Zo is het maximale rendement uit opleidingen te halen, 
want dat schommelt nu rond het bedroevend lage niveau van 
10 procent. Dat waren de lessen tijdens de eerste European 
Conference on the Future of Business Education in Packaging.

Pick- en mixconcept verhoogt trainingsrendement
doen is op zoek gaan naar jong talent. Er 
stromen meer studenten uit de opleiding 
dan er instromen. Die bron droogt op.  
Realiseer je dat je in je bedrijf mensen  
met talent hebt. Motiveer hen om dat te  
ontplooien. Dat is hard nodig. Mensen  
gaan steeds langer werken, straks tot hun 
zeventigste. Je kunt natuurlijk mensen uit 
Azië en Oost-Europa hierheen halen, maar 
de andere oplossing is in je eigen medewer-
kers te investeren. Dat is een duurzame  
manier om je workforce op peil te houden.”

Uitgeknepen 
Dochy’s team bekeek de verschillen 

ik dat toch”, begon hij met enige zelfspot. 
“Het trainen van mensen is een enorme 
markt – vreemd genoeg ben ik in België 
hierin de enige specialist. We geven er  
heel veel geld aan uit, maar weten niet wat 
we ervoor terugkrijgen. Wat je niet moet 
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tussen wat Europa en de Verenigde Staten 
(VS) uitgeven aan opleidingen voor hoger-
geschoolden. De Europese industrie blijkt 
relatief weinig in haar mensen te investeren. 
“Noord-Amerikaanse bedrijven investeren 
twee keer zoveel in leren en ontwikkeling 
als Europese. In de VS zagen ze al vroeg in 
dat de arbeidsmarkt krap wordt en dat ze 
hun mensen moeten op-
leiden. In Europa waren 
we verwend. We hebben 
de markt benaderd als 
een doos citroenen.  
Personeel is gebruikt en 
uitgeknepen. Er waren 
toch genoeg medewerkers. Hr-managers 
kijken nu tegen een bijna lege doos aan.” 

Koffiemachine
Dochy’s onderzoekers hebben managers in 
diverse sectoren gevraagd hoe belangrijk 
cursussen in hun bedrijf zijn en hoe er 
wordt onderwezen. De uitslag noemt hij 
onthutsend. “Op die vraag antwoordde 
82 procent: ‘Training in de klas’. Vreselijk! 
Daarvan leer je bijna niets”, zegt hij.  
“Gelukkig zit er een stijgende lijn in nieuwe 
ontwikkelingen. E-learning en coaching  
nemen toe, evenals gaming en leren via  
social media. Een mix daarvan ziet 25 
 

procent van de managers als belangrijk. 
Verheugend, want dat is de beste manier.”
Dochy onderbouwde het slechte rendement 
van de klassieke training met statistieken uit 
de industrie. “Hoe leren we? 70 procent 
door ervaring en 20 procent door coaching 
en feedback. Slechts 10 procent komt van 
formele trainingssessies. Daar moeten we 

ons dus zeker 
niet tot beper-
ken. We leren 
veel meer van 
een collega die 
in de koffie-
hoek vertelt 

over die handige app dan van die cursusdag. 
Praten met collega’s is leren zonder dat er 
vooraf doelen zijn gesteld ofwel ongestruc-
tureerd leren. Dat is moeilijk meetbaar en 
staat haaks op hoe hr-managers mensen  
op training sturen. Die willen dat iemand  
zich een kennisgebied eigenmaakt en  
sturen hem of haar daarom naar leersessie 
X. Uit onderzoek blijkt dat de kennisover-
dracht naar de praktijk er achteraf vaak  
niet is, terwijl we bij die tip over die app  
van onze collega denken: wow, dit is handig, 
die ga ik direct uploaden. En de baas maar 
denken dat we onze tijd verleuteren bij de 
koffiemachine.” 

‘  Variatie in training  
is sleutel tot succes’

Variatie 
Leren in teams sluit goed aan op het infor-
mele trainen. “Mensen leren efficiënter als 
ze samen leren. Maar zorg wel voor een 
goede mix van ervaren medewerkers en  
beginners. Informeel leren is gebaseerd op 
ervaringen delen. Kneed de groep daarom 
tot een goede mix van jongere en oudere 
medewerkers.” Motivatie is cruciaal. Dochy: 
“Weten waar we het voor doen. Pas als we 
interesse hebben om iets te leren, blijken we 
efficiënter te leren in teams.” Ook bij leren 
in teams is variatie in de training de sleutel 
tot succes. Een groep een hele dag achter  
de pc zetten, werkt niet. Ook niet met 
e-learning, in feite een digitale vorm van 
formeel leren. “Hoe meer variatie, hoe  
beter. Mensen raken na een uur achter  
een computerscherm al ver veeld. Laat  
ze het samen doen. Bouw een chatsessie  
in. Laat ze samen werken aan een opdracht. 
Bediscussieer het resultaat. Zo leren ze de 
inhoud formeel en informeel en steken ze 
er veel meer van op.” 

Big data
Learning analytics is hot om te sturen op  
de juiste trainingen en het rendement te 
meten. Bedrijven kunnen uit hun big data 
destilleren waar hun medewerkers tegenaan 
lopen, welke informatiebehoefte er is en wat 
ze van trainingen leren. Zo’n 5 procent past 
learning analytics toe. De rest niet. Een  
gemiste kans, zegt Dochy. “Als we informa-
tie verzamelen over wat onze medewerkers 
leren, kan dat interessante inzichten opleve-
ren. Als je ziet dat 50-plussers hun laptop 
slechts 10 procent van de tijd gebruiken, is 
het een idee om ze daarin bij te scholen.  
Als mensen onder de 30 jaar zes keer per 
jaar op cursus gaan en 50’ers vrijwel nooit, 
dan is er iets mis met het opleiden van de 
ervaren medewerkers. Ik raad alle bedrijven 
aan zich te verdiepen in learning analytics. 
Data over het leergedrag van de medewer-
kers levert een raamwerk op voor het ver-
beteren van op leidingen in de toekomst.” 

• VINCENT HENTZEPETER •

V. Hentzepeter, freelance journalist 

NVC-directeur Michael Nieuwensteeg: “Continu investeren in mensen en hun verpakkingskennis is essentieel”.


