
Borgen van opleidingsinspanningen! 

Borgen is anno 2016 een ‘toverwoord’. ‘Alles moet geborgd worden en dat is ook terecht’.  

Borgen is het nieuwe organisatie-‘probleem’. Iedereen wil alles borgen maar vaak lukt het niet. 
Iets wat binnen organisaties niet is geborgd, is geen lang leven beschoren. Zo ook op het 
terrein van opleidingen. 

Hoe zou de wereld er uit zien, wanneer alle opleidingsinvesteringen en ,-inspanningen na jaren 
nog steeds zichtbaar en merkbaar zijn en een belangrijke bijdrage levert aan het 
bedrijfsresultaat en de groei van de individuele medewerker? Het is een droom voor iedere 
opleidingsfunctionaris, manager en directie.  

Wanneer het bovenstaande werkelijkheid zou zijn, dan zou de vraag over toegevoegde waarde 
en opleidingsrendement niet meer gesteld worden. Maar helaas, er is een reden waarom de 
drang naar borging (lees tastbaar resultaat) nog steeds een issue is. 

Bij de ontwikkeling van een bedrijfsopleiding binnen Yarden worden niet alleen de leerdoelen 
en het programma onder de loep genomen, maar ook (vanaf het begin) de vraag gesteld; ‘hoe 
gaan we dit borgen’ en wie gaat dit doen? Zowel op het gebied van vaktechnische als ook op 
het gebied van houding en gedragstrainingen is dit een belangrijk vraagstuk.  

Enkele voorbeelden: 

• Opleidingen op het gebied van houding en gedrag (bv kantgerichtheid en het toepassen van 
interne en/of externe waarden), worden als merkbaar resultaat opgenomen in het 
Functionering en beoordelingssysteem. Dit geldt ook voor de leidinggevende. 

• Kennis en vaardigheidstrainingen worden d.m.v. interne audits geborgd. Niet alleen de 
cursist maar ook de leidinggevende en/of het gehele team wordt aan de audit onderworpen 

• We hebben een interne competitie de ‘Star Award’ waarbij het gaat om het beste team. 
Het beste team heeft het maximale aantal punten behaald waarbij de score van de audit 
en borging een zeer prominente plaats inneemt. 

Op deze wijze borgen we binnen Yarden de opleidingsoutput en niet zonder succes. De interne 
competitie en de audits zorgen voor een zeer positieve bijdrage, zodat  de 
opleidingsinvesteringen en de inspanningen blijvend rendeert.  

Conclusie: opleiden rendeert, mits je maar borgt! 
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