VERBINDING

■ Agnes Zandvliet

High Impact Learning:

inspiratie en spiegel
voor vakmanschap
High Impact Learning (HIL) van Brinkerhoff (2001) is voor ons als bureau nog
steeds een inspiratiebron; een belangrijke verbindende schakel tussen leren en
performanceverbetering. Je kunt het als een spiegel voor je vakmanschap gebruiken:
maak je het verschil, heb je impact, ben je kritisch op je professie? De beelden die de
spiegel laat zien, zijn niet altijd prettig: veel HRD’ers zijn ‘out of business’ en moeten al
jaren nodig de kloof tussen training en bedrijfsactiviteiten dichten, aldus Arets (2010)
in zijn blog van oktober jl. In dit artikel laten we ons een spiegel voor houden door
zelfbewuste klanten: hun verhalen inspireren om echt verschil te maken.
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High Impact Learning
De kracht van Brinkerhoff is dat hij ons als
professionals wist te verleiden meer te halen
uit trainingen. Hij toonde goed onderbouwd
aan dat slechts 20% van het effect van de
training toe te wijzen is aan het moment van
trainen zelf. 80% van het leren vindt plaats
in de tijd voorafgaande aan een training
en bij de begeleiding achteraf. Brinkerhoff
spreekt ook wel van een voor-, tijdens- en
natraject. Een bedrijf realiseert meer impact
door organisatiedoelen en individuele
leerdoelen met elkaar te verbinden. En dat
dan ook bezield te doen, door echt met
elkaar in gesprek te gaan. Wij vinden dat
de werkpraktijk dé plek is om te leren, te
reflecteren en te verdiepen. Zeker als het om
houdingsaspecten gaat. Een wereld te winnen
dus.
De stap van HIL naar Human Performance
Improvement (HPI) is niet zo groot.
Bij HPI is performanceverbetering het
vertrekpunt: trainen is dan niet meer dan een
middel, een vehicle om dat doel te bereiken.
Vanuit de gewenste performance analyseer
je de gewenste structuur en cultuur en bezie
je samen met het management hoe je daar
effectief in kunt interveniëren. Daarbij kijken
we als HRD’ers en organisatieadviseurs
tegenwoordig niet alleen meer naar het
formele leren, maar ook naar het informele
leren, (Derksen, 2009).
De weg naar HIL is soms lang, bochtig en vol
kuilen. De klant is er niet altijd voor in om verder
te kijken dan een training. Ook heeft je in- of
externe klant zijn vraag en het beoogde resultaat
in de eerste gesprekken nog niet altijd scherp.
Het getuigt van vakmanschap als je als in- of
externe professional actief met het management
in gesprek gaat over High Impact Learning.
In dit artikel schetsen we de drie
processtappen die Brinkerhoff onderscheidt

in het proces naar HIL. Deze stappen zien we
net als Boom (2006) als een cyclisch proces
en voegen er een vierde gezichtspunt aan toe,
te weten ‘verbinding en verantwoordelijkheid’.
Vooral in de eerste gesprekken met een inof externe opdrachtgever, kan je vanuit dit
gezichtspunt het verschil maken.
Ook schetsen we een praktische werkwijze
die kan helpen de vraag van een in- of externe
opdrachtgever, het gewenste resultaat en
zijn (persoonlijke) motivatie als het ware af te
pellen.
Werkwijze vanuit High Impact Learning
Brinkerhoff beschrijft de volgende
processtappen op weg naar High Impact
Learning:
1. creëren van focus en intentie;
2. het verzorgen van hoge kwaliteit
leerinterventies;
3. het bevorderen van prestatie- en
performanceverbetering.
Hieronder werken we Brinkerhoffs
processtappen nader uit en lichten
‘verantwoordelijkheid en verbinding’ als
spiegel voor vakmanschap nader toe.
1. Creëren focus en intentie via
effectmeting
Als in- of externe HRD’er is de eerste
stap het analyseren van de vraag van de
potentiële opdrachtgever. Gaat het om kennis,
vaardigheden of houdingsaspecten? Zijn de
laatste twee aan de orde, dan kan HIL relevant
zijn. Een tweede relevante analysevraag is die
naar het gewenste effect (Obdeijn, 2010). Ziet
een in- of externe opdrachtgever het volgende
als resultaat van de training of interventie:
•
ze doen het (performance);
•
het levert zichtbaar productiviteit op
(productivity);
•
het levert geld op (profitability).
Is dit het geval, dan ligt er een stevige basis
om met de opdrachtgever over HIL door te
praten. Later in het proces worden natuurlijk
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ook de focus en intentie van managers en
lerenden verder uitgediept en aangescherpt.
2. Hoge kwaliteit leerinterventies
Na een positieve uitkomst van de vorige stap,
is het zinvol om in gesprek te gaan over een
‘rijke leeromgeving’. In de afgelopen tien
jaar werden er veel zogenaamde high impact
trainingen aangeboden en vaak werd dan de
effectiviteit vergroot door, voorafgaand aan de
training, e-learning in te zetten. Dat kan voor
het updaten van kennis een prima instrument
zijn. Wil je als bedrijf de vaardigheden en
houding van medewerkers verbeteren,
dan is een co-creatie en –productie tussen
leidinggevenden, lerenden en in- en externe
HRD-ers veel effectiever.

Figuur 1. Visuele weergave cyclisch proces HIL
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3. Het bevorderen van prestatie- en
performanceverbetering
De toepassing van HIL is pas echt succesvol
als het in het werk zichtbaar is dat een
training of interventie effect sorteert, zo leert
deze processtap. Het werk biedt een rijke
leeromgeving en heeft voor de lerende en zijn
leidinggevende als voordeel dat de resultaten
direct zichtbaar zijn. Als dat niet haalbaar is,
kan ook leren rond het werk effectief zijn, mits
de interventies en beoogde resultaten nauw
gerelateerd zijn.
Impact Map
De Impact Map is één van de waardevolle
instrumenten die Brinkerhoff ontwikkelde. Het
is een schakel tussen de processtappen en
ook tussen leren en performanceverbetering.

VERBINDING

Via de Impact Map stellen managers de
volgende vragen aan lerenden:
•
Wat wil ik leren?
•
Wat ga ik doen met wat ik geleerd
heb?
•
Welke resultaten wil ik behalen?
•
Welke organisatiedoelen komen
hierbij kijken?
Zeker als je de vragen ook in omgekeerde
volgorde stelt, zet je de lerende in de
actiestand. Een voorbeeld van een door
ons ontwikkelde ‘map’ vind je in kader
‘Performance coaching’.

Verantwoordelijkheid en verbinding als
spiegel bij de toepassing van HIL
In dit cyclische proces op weg naar HIL hangt
het van de persoonlijke impact van in- en
externe HRD-professionals en lijnmanagers af
of een HIL-traject echt van de grond komt.
Slagen wij er als in- en externe professionals
in verbindingen binnen het bedrijf aan te
gaan? Faciliteren we het leerproces door
verantwoordelijkheden in de lijn en bij de
lerenden te laten of te leggen? Gaan we in
de eerste gesprekken op zoek naar de vraag
achter de vraag, laten we professionele
stevigheid zien? In de impressies van
HIL-trajecten met klanten lichten we dit
gezichtspunt nog iets meer uit. Het vormt de
basis voor meer organisatie-impact.
Een klant aan het woord over
verantwoordelijkheid en verbinding
“Verantwoordelijkheid laten nemen door het
management, dat is voor mij de essentie van
een leer- en performancetraject. Dus veel
tijd en aandacht steken in het voortraject, dat
verdient zich later terug.” Dat zegt Folkert
Sikkes, HR-manager bij Friesland Campina
Consumer Products in Leeuwarden.
“Je moet scherp zien te krijgen wat het

probleem is en waar je naartoe wilt werken.
Een cascademodel, dat gebruik ik als
metafoor. Je vraagt managers zich uit te
spreken over de koers, over de gewenste
resultaten. Natuurlijk is dat eenvoudiger
als ook de managementlaag boven hen
een heldere visie heeft en die uitdraagt.
Zo niet, dan ligt er bij hen en bij mij een
verantwoordelijkheid hier actief mee aan de
slag te gaan. Als professional heb ik hier ook
een ontwikkeling in doorgemaakt: ik ontdekte
dat mijn toegevoegde waarde en die van
trainers vooral is om het verder leren in het
werk te bevorderen.”
“Verbinden is een belangrijke succesfactor
voor performanceverbetering. Dat doe je
zowel op inhoud als op relatie”, zo geeft de
betrokken externe HRD-professional aan.
Folkert noemde het al: “managers in hun
verantwoordelijkheid zetten is essentieel
omdat ze dagelijks sturen en coachen op
performance.” Het versterken en effectief
maken van relaties tussen verschillende lagen
in het bedrijf, dat is voor mij de crux. Ook
help je het beeld van de bedrijfsdoelen en
dus van de gewenste performance scherp
te krijgen. Leren en werken zijn in dit traject
sterk verweven. Managers formuleerden
samen met hun leidinggevenden concrete
werkleeropdrachten. Onze rol was beide
managementlagen te coachen op de
gewenste performanceverbetering.”
Het beste van de klant
Aan de hand van Brinkerhoffs processtappen
en ‘verantwoordelijkheid en verbinding’,
schetsen we hoe Zandbergen en Tempo-Team
in hun praktijk invulling gaven aan High Impact
Learning.
Zandbergen
De context
“De aanleiding voor ons managementdevelopmenttraject is dat we andere financiers
krijgen en op basis van output gefinancierd
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gaan worden”. Aan het woord is Karin
Geschiere, Hoofd P&O van Zandbergen Jeugden Opvoedhulp. “Concurreren en verkopen,
kwaliteit laten zien en dat alles tegen een
lagere kostprijs: best een grote verandering.
Beweeglijker zijn, dat is misschien wel de
beste omschrijving. En dat moet in de teams
gebeuren: vallen er opdrachten weg, dan zorgen
de teams zelf voor nieuwe opdrachten.”
Verantwoordelijkheid en verbinding als
spiegel voor vakmanschap
“Middenmanagers zijn de spil in deze
verandering. Sinds kort zijn ze integraal
verantwoordelijk voor hun team. Het doel
is meer profitability in combinatie met meer
opdrachten binnenhalen en een blijvend
gezonde financiële situatie realiseren. Nogal een
verandering voor het middenmanagement, dat
klopt. Ter relativering: het is de core business
van ons bedrijf om jeugdigen te coachen naar
gedragsveranderingen. Dus dan moet het ons
zelf ook lukken om onze managementstijl aan
te passen.
Zelf verantwoordelijkheid nemen, ook veel
dingen zelf doen, dat past bij ons als organisatie
en is ook kostenefficiënt. Met het MD-traject
zijn we nog maar net begonnen, maar de impact
is nu al groot.”
Creëren focus en intentie
De betrokken externe HRD-professional: “Om
afdelingshoofden meer beeld te laten vormen
van de gewenste situatie, stelden we via
interviews kritieke werksituaties op voor drie
resultaatgebieden, te weten: P&O, innovatie en
inhoud en bedrijfsvoering.”
Hoge kwaliteit leerinterventies
De externe professional: “In de kick-off met
alle afdelingshoofden en hun managers
koppelden we de kritieke werksituaties terug.
Tijdens deze sessie fungeerde de belangrijkste
financier als klankbord. Vervolgens bouwden de
afdelingshoofden met behulp van deze situaties
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en door ons gemaakt bouwstenen een eigen
programma dat ze in de maanden daarna bij
hun deels nieuwe werkzaamheden konden
gebruiken: just in time, just enough.”
Het bevorderen van prestatie- en
performanceverbetering
Karin Geschiere: “Om de HIL-cirkel rond
te maken: tijdens de reguliere HRMgesprekkencyclus komen de SMART-afspraken
over de resultaten van het middenmanagement
aan de orde. Dat zijn deels kwantitatieve, deels
kwalitatieve afspraken.”
Tempo-Team
De context
Een verbetering van de salesresultaten door
intercedenten, dat beoogde Tempo-Team.
Salesmethoden waren eerder ‘ingetraind’. Nu
was het zaak intercedenten in actie te laten
experimenteren, leren en presteren. Een half
jaar geleden vond een sales focusdag plaats;
tijdens het voor- en natraject werd echt het
verschil gemaakt.
De betrokken externe HRD-professional: “Als
je als intercedent drie gesprekken had gepland
met klanten kreeg je een toegangsbewijs tot
de sales focusdag. De managers nodigden hun
medewerkers uit en hadden ook tijdens de dag
een cruciale rol.”
Verantwoordelijkheid en verbinding als
spiegel voor vakmanschap
“De context van sales focus was een
veranderende leercultuur en meer ‘co-productie’
tussen HRD en de managers. Met dat laatste
bedoel ik dat we als HRD steeds meer kijken
wat we toe kunnen voegen en zo weinig
mogelijk op de stoel van de manager gaan
zitten.” Aan het woord is Moniek Jacobs, senior
adviseur HRD bij Tempo-Team.
De betrokken externe HRD-professional:
“In dit traject koos ik er bewust voor de
verantwoordelijkheid voor het leer- en
performanceproces niet over te nemen van

VERBINDING
	
  

de opdrachtgever. Ik faciliteerde dat managers
en lerenden in verbinding met elkaar konden
leren. Het groeiproces dat ik hierin in de
afgelopen jaren door maakte, betekende voor
mij een doorbraak als trainer.“
Creëren focus en intentie
Moniek Jacobs: “Gestart werd met interviews
met districtsmanagers. Dat gaf gevoel voor
de doelen die zij wilden realiseren, voor de
‘colour locale’. Ook hebben we samen met
de managers gekeken naar de leervoorkeuren
van de doelgroep. De focus en intentie
ontstonden doordat intercedenten niet zo
maar deel konden nemen: eerst moesten ze
drie afspraken plannen met potentiële klanten.
Ook de managers groeiden in het voortraject
toe naar hun rol als performance coach.”
Hoge kwaliteit leerinterventies
Moniek Jacobs: “Het was voor ons niet meer
dan logisch dat de performance coaching bij
managers kwam te liggen. Wij faciliteerden

Manager

ze in deze rol. Door managers te leren de
juiste vragen te stellen, kregen en namen
intercedenten eigenaarschap voor meer focus
op sales. Op de sales focusdag zelf coachten
managers de intercedenten vóór, tijdens en
na de gesprekken met potentiële klanten. Ook
ging elke intercedent met een collega mee op
gesprek.”

Performance coaching
De manager stelt de volgende vragen aan
de intercedenten:
•
Wat ging goed? (situatie)
•
Wat wil je bereiken? (doel)
•
Wat kan ik je bieden? (opties)
•
Wat staat je te doen? (actie)

Het bevorderen van prestatie- en
performanceverbetering
Moniek Jacobs: “Door de co-productie met
het management mag het resultaat er zijn: 24

HIL
Leren en leercultuur
- formeel
- informeel
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Figuur 2. De raderen die de HIL- processtappen in beweging brengen
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intercedenten voerden 75 salesgesprekken
en dat leverde na verloop van tijd een aantal
nieuwe grote klanten op. Na de sales focus dag
gaf een groot deel van de intercedenten aan
meer zelfvertrouwen en lef te hebben.” Moniek
Jacobs: “Mijn ultieme moment was dat twee
intercedenten aan 1500 collega’s lieten weten
dat het mede dankzij dit traject gelukt was die
ene grote klant binnen te halen.”
High Impact Learning: een spiegel met
impact
Je kunt HIL gebruiken om als in- of externe
HRD’er op een andere manier in gesprek
te gaan met het management. Daarnaast is
het essentieel om ook ‘verantwoordelijkheid
en verbinding’ aan de orde te stellen. Ze
vormen de raderen die de HIL-processtappen
in beweging zetten: op die manier ontstaat
organisatie-impact. Dat is in figuur 2 visueel

weergegeven.
Maak je het verschil, ben je kritisch op je
vakmanschap? Hoe verbind je als HRDprofessional jouw kwaliteiten om het leren
te bevorderen aan de resultaten die je
opdrachtgever voor ogen heeft?
Aan de hand van High Impact Learning van
Brinkerhoff schetsten we een werkwijze
waardoor je als in- of externe HRD-professional
meer impact kunt hebben. Ter inspiratie
lieten we bedrijven aan het woord: hun vaak
persoonlijke verhalen laten zien hoe je als
professional het verschil kunt maken.
We eindigen met een citaat van Jean Couteau:
“Spiegels zouden er goed aan doen, even na te
denken voor ze de beelden terugkaatsen.” ■
Met dank aan de geïnterviewden, de collega’s
van Vergouwen Overduin in het bijzonder
Remco Lieon en de collega’s van EMC.

Agnes Zandvliet is senior adviseur, trainer en coach bij EMC
www.emc-leren.nl
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