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1. Organisatie van Leren
2. Verbinding van leren met de business 

3. Leren op de werkplek 
4. Meten van leren 

5. Gebruik van leertechnologie

Na analyse van alle data, 
wat besluiten wij?
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Algemeen

Opzet en Doelgroep

Tot besluit

Woordgebruik & doelgroepen

Uitnodiging Leden 
Stimulearning, Epsilon en 

Develhub
5 Thema’s



Survey bij leden 
Stimulearning, Epsilon 

en Develhub

-Opzet en Doelgroep-



Interne HR/L&D - Business Aanbieders / Trainers 
Waar zijn ze actief ?



In één oogopslag, we gaan er nog wat dieper op in







De organisatie 
van het leren
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De verbinding 
van leren met 
de business

-02-
Effect opleiden en relatie 

organisatiedoelen





Leren op de 
werkplek
-03-
Groei van Leervormen











Het meten 
van leren
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Niveau effectmeting van leren







Gebruik van 
Leertechnologie
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L&D is aan het ontdekken













Inter-nationaal? 



Verschillen tussen ons onderzoek 
en internationaal onderzoek

-01-
Efficienter 

georganiseerd
Minder Analytics 
en minder AI

Anders 
georganiseerd

-02- -03-



Besluit 



Verschillen tussen België en Nederland
Amper verschillen tussen BE en NL
Teams
• Belgische aanbieders zijn eerder in teams georganiseerd
• Meer focus op talentmanagement in België
• Steeds minder aandacht voor ontwikkeling van leerinterventies in Nederland
Leervormen
• AI en Microlearning minder gekend in Nederland
• Performance Support minder gekend in België
In Nederland is er een grotere connectie tussen leren en business
Leertechnologie
• Betere vaardigheden en meer mogelijkheden in Nederland
• België staat verder in het gebruik van platformen?. Nederland staat verder in 

het gebruik van tools



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Thanks
Zijn er nog vragen?
Develhub.nl 
Stimulearning.be 

Please keep this slide for attribution.

Graag bedanken wij iedereen die aan dit onderzoek heeft 
meegewerkt, inzonderheid de respondenten, sponsoren en de 
collega’s van Epsilon.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

