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1. Waarom is Transfer belangrijk? 

• Slechts 10%-20% van leertrajecten resulteert in gedragsverandering

• Organisaties beginnen zichtbare ROI op leren te eisen: prestaties

• Leren omzetten in presteren als onderscheidend vermogen/agile

‘Als je de waarde van opleiden niet kan aantonen, 
dan zijn het kosten en in kosten kan gesneden worden….’



Welke industrie accepteert 20% transfer…?

Transfer

20%



2. Onderzoeksvraag

“Waardoor veranderde leren in zichtbaar presteren, 
6 maanden na het leertraject?”



Onderzoeksbronnen

• Verschillende bronnen vanuit
deskresearch en fieldresearch

• Fieldresearch via verschillende 
perspectieven 

• Totaal >40 diepte-interviews van 
1-2 uur

• Wederzijds met elkaar  gecheckt

• Goed voor een totaalbeeld
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3. Transferwiel: de 7 Succesfactoren



4. Transfer Quickscan

www.icm.nl/extra/doe-de-transfer-quickscan



tussen 75% en 100% van totaalscore

tussen 50% en 75% van totaalscore

minder dan 50% van totaalscore

9
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5. Transfer verbeteren: advies in e-mail



Stakeholders:
- Betrokkenheid bij formuleren doelen

- Commitment krijgen door afsluiten 

Transfercontract

Context:
- Meer specifiek zijn in exacte kennis, 

vaardigheden of gedragsverandering 

die je wilt zien in de praktijk
- Maak de deelnemer de trainer/coach van 

een volgende groep

Integratie:
- Geef de medewerker tijd, budget en andere 

middelen om te experimenteren in zijn baan

- Evalueer de transfer regelmatig 

met de medewerker

5. Tips van de Transfer Champions



Motivatie:
- Altijd duidelijk zijn over ‘what’s in it for me’ 

voor de deelnemer
- Een hoge mate van transfer wordt beloond

na de leeractiviteit

Intensiteit:
- Spreid de tijd tussen de leermomenten, beter 

veel learningsnacks

- Vind the moments of need op de werkplek

Sociaal:
- Maak het praten over transfer (niet de 

training!) een gewoonte in meetings, etc

- Zorg voor een hulpsysteem tussen collega’s

Technologie:
- Maak gebruik van technologie om de 

transfer makkelijk te maken (2 clicks, 10 sec)

- Gebruik software die medewerkers al 

gebruiken in hun werk
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