SAMENVATTING
TOWARDS MATURITY BENCHMARK RAPPORT
2016- 2017
‘UNLOCKING POTENTIAL’

2

1 Inleiding
Wat vind je in
deze samenvatting

Je krijgt:
•

een inleiding met algemene gegevens over het onderzoek
en de deelnemers.

•

per resultaatsgebied een tabel met de samenvattende
data. Daarna volgt een figuur die aangeeft welke 3
belangrijkste strategieën gebruikt worden om resultaat te
boeken binnen dat resultaatsgebied. Ten slotte lees je ook
de stem van de lerende medewerkers over het thema in
kwestie.

•
Inhoudsopgave

Wat?

1

een overzicht van de aangehaalde barrières die een
grotere effectiviteit van L&D in de weg staan.
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Towards Maturity is een Engelse organisatie die elk jaar een groot
benchmark onderzoek organiseert rond L&D. Dit resulteerde voor
2016-17 in ‘Unlocking Potential’, een kanjer van 96 bladzijden.
Ik heb – met toestemming van de organisatie – een samenvatting
gemaakt door via copy and paste de interessante informatie
anders te structureren. Zo staan de interessantste informatie
beknopt geformuleerd naast elkaar.
De 3 blogs die over dit rapport gaan, bevatten mijn opmerkingen,
bedenkingen, etc. Want we kunnen veel leren van dit rapport:
1. Hoe zit de benchmark in elkaar + samenvattende tabel
met de resultaten
2. Wat vind ik opvallend aan de resultaten van het
onderzoek?
3. Wat denk, vindt en wilt de lerende medewerker?
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Hoe werkt de
benchmark?

600 organisaties hebben meegewerkt aan het onderzoek van
2016-2017. Towards Maturity heeft bij de deelnemers de
volgende doelgroepen bevraagd:
•
•
•

600 L&D professionals;
meer dan 5000 ‘learners’ – medewerkers dus - uit deze
organisaties;
het topmanagement.

Simpel gesteld bevraagt het onderzoek welke
organisatieresultaten en voordelen organisaties willen bereiken
met al hun L&D -inspanningen. Ze delen deze gewenste
uitkomsten op in 5 resultaatgebieden. Vervolgens vragen ze aan
dezelfde organisaties in welke mate ze deze voordelen en
resultaten ook daadwerkelijk realiseren en ervaren. Een
belangrijk luik van het onderzoek en het rapport is daarnaast
welke strategieën de lerende organisaties gebruiken om deze
resultaten te halen
Nieuw dit jaar is dat de studie ook de C-suite (= het senior
topmanagers) van de deelnemende organisaties hebben
bevraagd. Zo krijg je een zicht op wat deze leiders verwachten
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van de medewerkers van een organisatie en van het L&Ddepartement.

3 redenen waarom
dit rapport
interessant is

Info over de
deelnemende
organisaties

Locatie
deelnemers

Lijst deelnemend
bedrijven

1. 75% van de deelnemende organisaties zijn Europese
bedrijven. Dit maakt deze gegevens interessanter voor ons in
België dan de info die ATD – de grote Amerikaanse
vakvereniging voor L&D aanlevert.
2. Het rapport toont wat L&D’ers doen, denken en willen. Het
geeft echter ook een inkijk in hoe de bedrijfstop kijkt naar hun
L&D’ers en hun bijdrage aan de organisatie. Het is een rapport
waarbij L&D’ers kritisch naar zichzelf en naar hun
verwezenlijkingen kijken.
3. Ook wat de medewerkers (learners) willen, vinden en doen
komt aan bod.
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2 Gewenst resultaat 1: de efficiëntie van L&D verbeteren
Resultaten

Strategieën

En de lerende
medewerkers
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3 Gewenst resultaat 2: Verfijnen L&D processen
Resultaten

Strategieën

En de lerende
medewerker?
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4 Gewenst resultaat 3: Versterken performantie
Resultaten

Strategieën

En de lerende
medewerker?

5 Gewenst resultaat 4: Cultiveren wendbaarheid
Resultaten
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Strategieën

En de lerende
medewerker?

6 Gewenst resultaat 5: Beïnvloeden organisatiecultuur
Resultaten
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Strategieën

En de lerende
medewerker?
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7 De blokkades
Dit zijn de
gerapporteerde
barrières

Learnie op sociale
media

@learnie2

Facebook.com/learnie.net
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Pinterest.com/learnie2

be.linkedin.com/in/katrin-naert2b75aa4

