
 
 

LSX organiseert op  

dinsdag 8 december 2015 
een demonstratie 

 “ROEM” (return on expectation measurement) 
voor HRM-afdelingen, personeelsdiensten, vormingsdiensten 

 
 

Thema 
Leren en opleiden heeft pas zin als deze investeringen ook getoetst worden op hun waarde. Het 
aftoetsen van de 'waarde van leren' heeft zowel voor de organisatie, het individu als voor aanbieders 
van trainingenvoordelen.  
Bovendien past dit evalueren geheel in de tendens om meetinstrumenten in HR in te zetten via HR 
Analytics en bijvoorbeeld interne als externe benchmarks op te zetten.  
 

Doelpubliek 
Collega’s van HRM-afdelingen, personeelsdiensten, vormingsdiensten, al wie benieuwd is of en hoe 
leerinspanningen gemeten kunnen worden. 
 

Inhoud 
Kristoff Vandermeersch laat ons kennismaken met ROEM.  
ROEM is een ESF-project. Bij de opstart van het project ROEM verzamelden de projectpartners 
Bedrijfsopleidingen.be, FrieslandCampina, InFidem, Syntra West, Universiteit Antwerpen, UZ Gent en 
Vorm heel wat info over het meten van leereffecten en transferpraktijken. Toch bleken we nog heel 
wat ideeën te missen. We lieten ons graag inspireren door:  
- grote denkers: ROEM liet zich inspireren door verschillende modellen, zoals het V-model, 

het Achtveldenmodel en de modellen van Kirkpatrick en Phillips, Bersin en Brinkerhoff, relevante 
studiedagen en events, o.a. ASTD en hadden persoonlijke gesprekken met specialisten in 
effectmeting, zoals Jack Philips, Jim en Wendy Kirkpatrick, Klaas Toes, Luk Indesteege en Stephan 
Obdeijn 

- diepte-interviews: bijna 50 mensen lieten zich interviewen. Hun wensen en bedenkingen 
vormden de basis van de Community of Practice en zo van het Evidence Based karakter van 
ROEM. We spraken met de L&D-verantwoordelijken van KPMG, Sappi, Defensie, Bank van Breda, 
FOD Economie, BNP Paribas, Smals, Eandis... We spraken met volgende trainingsorganisaties: 
Priority Management Brussels, HRBooster, Assess Group, Elan Languages, Amelior, Cameleon 
Business Training, OFO... We spraken met deze intermediairen: VOV Lerend Netwerk, Groupe 
Epsilon, VDAB, Cevora, IPV, OCH-CFB, Cobot, VOKA ... 

- Community of Practice: 25 organisaties en individuen kwamen tot 7 keer bijeen om te bouwen 
aan ROEM. We deden hiervoor een beroep op de knowhow van de leden van Stimulearning. 
Volgende organisaties namen deel: HUB, UA, FrieslandCampina, BASF, Randstad, Cameleon 
Business Training, P. Lievens, COBOT, Cevora, IPV, Amelior, Syntra West, D-na, Eandis, 
Bedrijfsopleidingen.be, InFidem, Smals, OFO, Defensie, IDEWE, FOD Economie, UZ Gent, Vorm ...  
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- Literatuuronderzoek: de door ons bestudeerde boeken, artikels en presentaties brachten we 
samen in de Mediatheek en vormen het Research Based karakter van ROEM. Een heel aantal 
boeken kochten we aan. Je kan ze als gebruiker van ROEM bij ons ontlenen.  

- Onderzoek 2014 in België: Recente resultaten over Leren en Ontwikkeling in Belgische 
Organisaties leerden ons dat het hoog tijd was dat er een ROE-model op maat van de Belgische 
gebruiker ontwikkeld werd: gemakkelijk in gebruik, flexibel en gericht op het meten van 
toepassing van het geleerde.  

 
We geven enkele voorbeelden van vragen waarvoor je ROEM kan inzetten: 
- een afdelingsverantwoordelijke van een grote organisatie wil nagaan of de coaching door een 

externe organisatie ervoor heeft gezorgd dat het gevaarlijk rijgedrag op de werkvloer gewijzigd is 
- een L&D-verantwoordelijke wil in de zes maanden die volgen op een langlopende 

assertiviteitstraining voor de helpdeskmedewerkers monitoren of de medewerkers hun nieuwe 
vaardigheden toepassen op de werkvloer en wat hen hierbij helpt of juist hindert 

- een opleidingsverantwoordelijke wil nagaan welke kenmerken van een klassikale training 
'vergadertechnieken' minder goede scores haalden met het oog op het uitrollen in het najaar van 
een aangepaste versie in de volledige organisatie 

- een L&D-verantwoordelijke wil de waarde van leren aantonen in de organisatie en doet dit via 
ROEM.  

 
Uiteraard krijg je ook een antwoord op volgende vragen: 
- kostprijs 
- verschil met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld Survey Monkey 
 

Begeleiding 
Kristoff Vandermeersch, stichter van www.bedrijfsopleidingen.be (Stimulearning). 
 

Praktische gegevens 
De demo heeft plaats op dinsdag 8 december 2015 in het provinciehuis te Hasselt.  
Timing: 13.30 – 15.30 uur  
 

Deelnametarief 
Gratis. 
 

Inschrijven 
Voor 15 november 2015,  via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.   
 
Let op: medio november bevestigen of annuleren we! 
 
 
 
 

 

http://www.roem.be/roe_site_visie.asp?pg=111
http://www.roem.be/roe_site_visie.asp?pg=14
http://www.bedrijfsopleidingen.be/
mailto:martine.geurden@plotlimburg.be

