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Meer is niet altijd beter

In onze zoektocht naar de opleidingsinspanning
van bedrijven is er voor geopteerd om niet alleen
informatie te verzamelen over de kwantiteit van de
opleidingsinvestering, maar dit aan te vullen met
gegevens over de kwaliteit van opleidingstrajecten.
De kwaliteit werd gemeten door na te gaan hoe in-
tensief bedrijven de verschillende stappen van de
opleidingscyclus volgen. Daarbij ging in de eerste
plaats de aandacht naar de inspanningen op het

vlak van voorafgaande behoefte-
detectie, formulering van leerdoe-
len, bepaling van evaluatiecriteria,
meting van het effect van oplei-
dingen, etc. Een opvallende bevin-
ding is dat er geen significante sa-
menhang werd gevonden tussen
het niveau van de opleidingsinves-
tering enerzijds, en de kwaliteit
van de uitgebouwde opleidingstra-
jecten anderzijds. De bedrijven die
meer investeren in opleiding zijn
dus niet noodzakelijk bedrijven
die meer zorg besteden aan de
kwaliteit van de opleidingscyclus.
Dit onderstreept de erg relatieve
waarde van de omvang van de fi-
nanciële investering in opleiding
als indicator van de opleidingsin-
spanning.

Op zich is dit gebrek aan samen-
hang niet verbazingwekkend. Een

goed uitgebouwd opleidingstraject start immers bij
de signalering van een probleem of een behoefte.
In een eerste stap van de opleidingscyclus, zelfs
nog voorafgaand aan de behoeftedetectie, moet
men zich de vraag stellen of dat vastgestelde of ver-
wachte probleem wel degelijk een opleidingspro-
bleem is. Hoe meer aandacht besteed wordt aan
het voortraject (toetsing van het opleidingsnut, ge-
richte behoeftedetectie), hoe groter de kans is dat
de opleidingsinspanning zich zal beperken tot de
oplossing van reële opleidingsproblemen. In die
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In het VIONA-project ‘Het opleidingsbeleid in Vlaamse bedrij-

ven: determinerende factoren en knelpunten’ stond de verkla-

ring van verschillen in opleidingsinspanning van bedrijven cen-

traal. De basis voor deze zoektocht naar de determinanten van

de opleidingsinspanning was een survey die georganiseerd werd

in voeding, groothandel, grafische en softwaresector. De oplei-

dingsinspanning werd aan de hand van meerdere indicato-

ren gemeten. Kenmerkend voor deze studie is dat naast twee

kwantitatieve indicatoren (opleidingsinvestering en participa-

tiegraad) ook ruimte ingelast werd voor een maatstaf die eerder

de kwaliteit van bedrijfsopleiding probeert te meten. Hiertoe

werd de opleidingscyclus als meetinstrument gehanteerd. Het is

een index voor de mate van volledigheid van het opleidingspro-

ces, die aangeeft welke stappen achtereenvolgens gezet moeten

worden bij het tot stand brengen van strategisch bedrijfsoplei-

dingsbeleid. In deze synthesenota concentreren we ons op enke-

le centrale conclusies.



zin hoeft een lager investeringsniveau niet noodza-
kelijk een gevolg te zijn van een gebrek aan oplei-
dingsgezindheid. Het kan ook een teken zijn van
effectief opleidingsmanagement, in de zin van een
meer diepgaande screening van potentiële oplei-
dingsproblemen. Een soortgelijke redenering geldt
met betrekking tot effectevaluatie. Hoe meer in-
spanningen bedrijven leveren op het vlak van de
evaluatie van de effectiviteit van opleidingen, hoe
meer ze in staat zullen zijn effectieve van minder
effectieve opleidingen te scheiden. Dit kan resulte-
ren in een globaal lager investeringsniveau, maar
tegelijk in een gemiddeld hogere effectiviteit van
de opleidingsinspanning. Het kaf wordt van het
koren gescheiden.

Uit deze resultaten kunnen lessen getrokken wor-
den met betrekking tot het stimuleringsbeleid van
overheid en sociale partners. In het verleden heeft
men zich af en toe laten (mis)leiden door streefcij-
ferfetisjisme. De beruchte 1,9% van de loonmassa
die de sociale partners zich in het IPA van 1998
hebben vooropgesteld, is hiervan een getuige. Het
nastreven van dit type streefcijfers straalt een ‘meer
is beter’-denken uit. Meer is niet altijd beter. Mis-
schien is het zelfs beter om in bedrijven de rand-
voorwaarden voor een effectief opleidingsbeleid te
versterken, in plaats van de financiële inspanning
op zich te verhogen.

Vormingsbedrijven, niet-
vormingsbedrijven

Uit de analyses waarin de keuze tussen wel en niet
investeren verklaard wordt, blijkt dat de bedrijfs-
grootte een significant effect heeft. De niet-vor-
mingsbedrijven concentreren zich hoofdzakelijk bij
de bedrijven met minder dan 50 werknemers. Deze
bevinding zal niemand verrassen. Toch willen we
opmerken dat soms in te sterk veralgemenende ter-
men gesproken wordt over het gebrek aan (strate-
gisch) opleidingsbeleid in kleine bedrijven. Drie
vaststellingen dwingen ons tot meer nuance. De
eerste heeft betrekking op de afwijking van de soft-
waresector. De kritische drempel waar beneden de
kans beduidend toeneemt dat het bedrijf helemaal
niet in opleiding zal investeren, schijnt niet, of veel
minder, te bestaan in de softwaresector. Ongeacht
de grootte van het bedrijf wordt daar geïnvesteerd
in opleiding. Dit wijst op een belangrijke sectorale

differentiatie inzake opleidingsbeleid, een differen-
tiatie die zich ook in de beleidsondersteuning moet
doorzetten. Mogelijk spelen schaalverschillen in de
‘nieuwe’ economie anders dan in de ‘oude’.

Een tweede vaststelling heeft betrekking op de vor-
mingsbedrijven. Indien we de analyse beperken tot
de vormingsbedrijven, dan is het effect van de or-
ganisatieomvang veel geringer dan vaak veronder-
steld wordt. In de meeste analyses verdwijnt het ef-
fect van de organisatieomvang volledig. Hierbij
moet in het achterhoofd gehouden worden dat een
zelfde opleidingsinspanning in een klein bedrijf
met een grotere kost gepaard kan gaan. Grotere
bedrijven hebben schaalvoordelen op het vlak van
de organisatie van opleiding, de spreiding van het
risico dat opgeleide werknemers kunnen verdwij-
nen en de organisatie van de productie. Ten derde
kan worden opgemerkt dat er nog weinig bedrijfs-
activiteiten denkbaar zijn die lang kunnen overle-
ven als ze niet een minimum aan opleiding zouden
besteden. In die zin moet de gemeten nulinveste-
ring bij vele kleine bedrijven gerelativeerd worden.
De mogelijke onderschatting van het investerings-
volume ten gevolge van meetfouten zal immers ty-
pisch meer spelen bij kleine dan bij grotere bedrij-
ven.

Blijft natuurlijk de vaststelling dat de niet-vor-
mingsbedrijven zich concentreren bij de bedrijven
met minder dan 50 werknemers. Strategieën die ge-
hanteerd kunnen worden om de aandacht voor
opleiding in deze kleinere niet-vormingsbedrijven
te versterken, zijn bijvoorbeeld:
– Het voortzetten van de investeringen in de uit-

bouw van een uitgebreid extern opleidingsaan-
bod voor die bedrijven die onvoldoende schaal
hebben om zo’n aanbod zelf te creëren. Hierbij
moet vooral de flexibiliteit van het extern oplei-
dingsaanbod bewaakt worden. Frequente detec-
tie van opleidingsbehoeften (bv. per sector, per
functiegroep, per doelgroep) en sturing op sub-
regionaal niveau zijn hier aangewezen instru-
menten.

– De versterking van de sensibiliseringscapaciteit
door het netwerk van opleidingsadviseurs (bv.
vanuit sectorfondsen) uit te breiden.

– De creatie van meer transparantie op de oplei-
dingsmarkt. Transparantie kan op diverse ma-
nieren gecreëerd worden. Een minimale stap is
het in kaart brengen én ordenen van het oplei-
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dingsaanbod (cfr. Edufora). Een tweede stap is
een meer directe koppeling van opleidingsbe-
hoefteonderzoek aan opleidingsaanbodadvies.
Een derde stap is het werken met kwaliteitsla-
bels voor externe opleidingen. Daarnaast moet
er meer geïnvesteerd worden in assessment- en
certificatieprocedures, ook van vaardigheden
verworven via werkplekopleiding. Transparan-
tie betekent voor bedrijven immers niet alleen
zicht hebben op het aanbod, maar vooral ook
beschikken over voldoende informatie om het
‘kaf’ van het ‘koren’ te scheiden.

– In stand houden van de bestaande mutualisering
van opleidingsgelden in de sectorfondsen. Deze
sectorfondsen spelen een cruciale rol bij de rea-
lisatie van de vorige strategieën. In de mate dat
die mutualisering echter gepaard zou gaan met
een toenemende externalisering van opleidings-
inspanningen, kan de integratie van deze in-
spanningen in het strategisch bedrijfsbeleid in
het gedrang komen. De huidige trend om VDAB,
CMO’s en sectorfondsen in te schakelen voor de
promotie van opleidingsplanning, kan in die zin
alleen maar aangemoedigd worden. Een oplei-
dingsplan kan dienst doen als instrument voor
een meer planmatige aanpak en de integratie
van het opleidingsbeleid in het HRM.

– De versterking van de bedrijfskundige vorming
van bedrijfsleiders. Vooral bij kleine bedrijven
mag het strategisch bedrijfsopleidingsbeleid zich
niet beperken tot wat we klassiek werknemers-
opleiding noemen. Ook de werkgeversopleiding
maakt er integraal deel van uit. Men kan boven-
dien veronderstellen dat sensibilisering voor be-
drijfsopleidingsbeleid moet starten bij de vor-
ming van bedrijfsleiders. In de bedrijfskundige
vorming voor zaakvoerders kan meer aandacht
besteed worden aan de uitbouw van het perso-
neelsbeleid in kleine bedrijven en het belang
van opleiding in dat kader.

– Een belangrijke drempel op het vlak van oplei-
dingsbeleid is de hoge ontwikkelingskost. Die
kost stelt vooral problemen bij de uitbouw van
bedrijfsinterne opleiding. Bovendien kan die
ontwikkeling een steeds meer gespecialiseerde
aangelegenheid worden én een groter aandeel
van de opleidingsinvestering wegkapen, naar-
mate de integratie van ICT zich doorzet (cfr.
computer-based training). Samenwerking tussen
bedrijven bij de ontwikkeling van opleidingsin-
houden en -methodieken lijkt dan ook aan be-

lang te winnen. Men kan zich de vraag stellen of
het financiële stimuleringsbeleid zich in de toe-
komst niet meer zal moeten richten op de aan-
moediging van deze vormen van netwerking.
Netwerking kan de return van een zelfde finan-
cieel investeringsniveau sterk verhogen. De in-
vestering komt namelijk meer spelers ten goede.
Hierbij kan overigens ook gedacht worden aan
de integratie van kleinere spelers (KMO’s) in de
netwerken van grote spelers op de opleidings-
markt. De grote spelers kunnen zo, parallel aan
hun ontwikkelingsinspanningen, het peterschap
van enkele kleine spelers opnemen. De kleine
spelers krijgen zo een soort ‘on-the-job’-training
in bedrijfsopleidingsbeleid.

Menselijk kapitaal heeft benen

In het debat over bedrijfsopleiding wordt vaak veel
te makkelijk uitgegaan van een negatieve relatie
tussen vrijwillig verloop en opleidingsinvestering.
Een hoog verloop kort de terugverdienperiode van
investeringen in menselijk kapitaal in, en drukt zo
de investeringsbereidheid. In de wetenschappelij-
ke literatuur bestaat helemaal geen eensgezindheid
over het verband tussen verloop en opleidingsin-
vestering. Er wordt zelfs gewezen op de mogelijk-
heid van een positieve relatie. Personeelsverloop
kan als opleidingsdriver werken. Met elke uit-
stroombeweging ontstaat immers een vacature, en
met die vacature ook een behoefte aan (initiële)
opleiding. Een hoge opleidingsintensiteit wordt
dan een mechanisme voor de transfer van bedrijfs-
kennis naar nieuwkomers of vervangers.

De resultaten van de analyses ondersteunen deze
tweede redeneerlijn. De vrijwillige uitstroom heeft
een positief effect op de omvang van de investe-
ring. Dit effect kan overigens op verschillende ma-
nieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds kunnen
bedrijven met een groot aantal afvloeiingen op ini-
tiatief van de werknemers geneigd zijn meer oplei-
ding te verschaffen om de werknemers aan hun be-
drijf te binden (retention management). Een grote
vrijwillige uitstroom stimuleert dan het geven van
opleiding. Meer diepgaande analyse van de con-
crete problemen die aanleiding geven tot opleiding
in bedrijven, maakt deze uitleg echter weinig plau-
sibel. Een meer plausibele uitleg is dat de vrijwilli-
ge uitstroom inderdaad als opleidingsdriver functi-
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oneert. Als een werknemer het bedrijf verlaat,
creëert dit een gemis aan kennis dat door opleiding
kan worden opgevuld (vervangingsinvestering).
Hoe de relatie ook is, dit type resultaten geeft extra
voeding aan het debat over de risico’s van bedrijfs-
opleiding. Het scherpt de twist over het juridisch
wel of niet accepteren van een scholingsbeding
verder aan.

Niet alleen een kwestie van opleiden

Opleidingsintensieve bedrijven zijn ook ‘HRM-in-
tensieve’ bedrijven. Naarmate bedrijven meer goe-
de ‘HRM-praktijken’ toepassen, leveren ze ook een
grotere opleidingsinspanning. Dit sterkt het ver-
moeden dat een strategisch opleidingsbeleid veel-
eer uitgebouwd wordt door die bedrijven die ook
op andere HRM-domeinen een pro-actieve strate-
gie uitwerken. Deze bevinding sluit aan bij interna-
tionaal onderzoek, dat er op wijst dat HRM maar
een verschil maakt als een hoge graad van interne
consistentie van HRM-praktijken op verschillende
domeinen bereikt wordt. In dit verband wordt ge-
sproken van bundles of internally consistent HRM
practices die samen inwerken op de bedrijfsresulta-
ten. Het is hier overigens niet voldoende dat twee
HRM-praktijken onderling consistent zijn, ze moe-
ten vooral ‘elkaar versterken’. De resultaten relati-
veren het effect dat bereikt kan worden met een
‘aspectbeleid’, dat enkel gericht is op stimulering
van het opleidingsbeleid. Het uiteindelijke doel
van het beleid ten aanzien van de vraagzijde be-
perkt zich best niet tot het verhogen van de oplei-
dingsinspanning. Bedrijfsopleiding is slechts één
van de middelen die kunnen bijdragen aan een

model van ‘baanbrekend ondernemen’, dat goede
economische prestaties en brede maatschappelijke
participatie combineert.

De cirkel is niet rond

Vooral de vaststelling dat ‘meer investeren’ niet
noodzakelijk tot ‘hogere kwaliteit’ leidt, roept vra-
gen op met betrekking tot het stimuleringsbeleid
van overheid en sociale partners. De vraag is of dit
beleid zich niet meer moet richten op de ‘randvoor-
waarden’ voor effectief bedrijfsopleidingsbeleid.
Men zou kunnen overwegen om subsidiestelsels in
de toekomst minder te oriënteren op verhoging
van de opleidingsinspanning, en meer op verbete-
ring van de kwaliteit van de reeds geleverde in-
spanning. Hierbij kan gedacht worden aan een LLL-
label (‘LevensLang Leren’), een kwaliteitslabel voor
bedrijfsopleiding of competentiemanagement. In
plaats van de opleidingsinspanning op zich finan-
cieel te stimuleren, zou men kunnen overwegen
om het behalen van dit label financieel aan te moe-
digen. Dit kan bedrijven ertoe aanzetten de oplei-
dingsinspanningen meer pro-actief uit te bouwen,
beter te verankeren in het personeelsbeleid en ster-
ker aan te sluiten bij het strategisch bedrijfsbeleid.
Dit kan leiden tot een hoger rendement van de
opleidingsinvestering.

Luc Sels
Departement Toegepaste Economische Wetenschappen
K.U.Leuven
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