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Geen nieuws is meestal goed nieuws. Maar ook al zijn de cijfers uit ons marktonderzoek dit jaar
veelal hetzelfde als die uit 2017; we vinden het toch de moeite waard ze met je te delen. Het belang
van persoonlijke ontwikkeling en de interesse voor online leren blijven namelijk onverminderd
groot. Na ontspanning en gezin wordt persoonlijke ontwikkeling als belangrijkste aspect in het
leven genoemd. Bemoedigende cijfers, waar wij het uiteraard roerend mee eens zijn.

De werkgever speelt nog steeds een belangrijke
rol in de ontwikkeling van medewerkers: ruim
acht op de tien Nederlanders vindt het zeer
belangrijk dat een werkgever in persoonlijke
ontwikkeling investeert.

Persoonlijke ontwikkeling
ook in 2018 prioriteit.
Goede balans tussen werk en privé wordt stuk belangrijker.

Dag in, dag uit zijn we bezig met de vraag hoe
we werkgevers én werknemers daarbij kunnen
helpen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij
zich op een inspirerende, goede en leuke manier
kunnen blijven ontwikkelen. De afgelopen
periode hebben we een aantal grote stappen
gezet. We hebben onze Nederlandse trainingen
vertaald en gelokaliseerd, zodat we heel Europa
aan het leren kunnen krijgen. We hebben een
prachtige nieuwe website. En om leren nóg
toegankelijker, leuker en uitdagender te maken,
zijn onze trainingen voortaan ‘mobile friendly’.
Tot slot hebben we een aantal nieuwe formats
ontwikkeld, zoals GoodHabitz Moments.
Rust
Ons onderzoek bespreekt meer dan ontwikkeling
alleen. Een van de meest opmerkelijke cijfers is

de toegenomen waardering voor … een rustig
leven. Een gezonde balans tussen werk en
privé wordt een stuk hoger gewaardeerd dan in
voorgaande jaren. Dat neemt niet weg dat nog
steeds 83% van onze respondenten wil blijven
leren. Daar zijn we bijzonder blij mee. Wat ons
betreft hoeft ‘persoonlijke ontwikkeling’ een
‘rustig leven’ niet in de weg te staan. Sterker
nog: in onze bibliotheek wijden we meerdere
trainingen aan een gebalanceerd en rustig leven.
Ook komend jaar blijven we onszelf uitdagen.
We doen er alles aan de interesse voor online
leren én persoonlijke ontwikkeling verder te laten
stijgen. Niet alleen in Nederland, maar ook in
België, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië
en Duitsland.
Today is a good day to upgrade yourself.
Net als morgen, volgende week en volgende
maand!
Milan Hofmans

‘Persoonlijke ontwikkeling’
blijft belangrijk.

Ruim acht op de tien Nederlanders willen blijven leren.

Vorig jaar stelden we voor het eerst de vraag
‘Welke zaken vind jij belangrijk in het leven?’.
Na ‘Ontspanning en hobby’s’ (74%), ‘Mijn gezin’
(67%) en ‘Sociale contacten’ (65%), werd ‘Mijzelf
ontwikkelen’ met 63% het meest genoemd. Ook

Het verwerven van nieuwe kennis en
vaardigheden blijft een groot goed. Ten opzichte
van 2017 (91%) is het belang van leren gedaald,
maar 83% van de respondenten zegt leren (zeer)
belangrijk te vinden. Dat is nog steeds meer dan
2014 (80%), maar het is wel de eerste keer dat

in 2018 is persoonlijke ontwikkeling met 51%
belangrijk. Waar alles lager scoort dan vorig
jaar, is het toegenomen belang van ‘Rustig leven’
opvallend: in 2017 nog 40%, in 2018 46%.

Persoonlijke ontwikkeling blijft belangrijk en stijgt een
plek ten opzichte van 2017.

er sprake is van een daling ten opzichte van het
voorgaande jaar. Meer dan de helft (56%) van
universitair geschoolden geeft aan leren zeer
belangrijk te vinden. Onder werknemers met een
vmbo-achtergrond ligt dit percentage met 19%
beduidend lager.

Ondanks een lichte daling blijft leren
bijzonder belangrijk.

(Percentages van 3 of lager zijn hier niet numeriek weergegeven.)

Ruimte voor verbetering.
We hebben allemaal vaardigheden waar we aan
willen werken of sterke punten die we willen
verbeteren. Maar wat vinden we het belangrijkst
op dat gebied? Op de vraag ‘Wat zou je het
liefst aan jezelf verbeteren?’ zien we vrijwel
exact dezelfde uitkomst als vorig jaar. Bovenaan
staan nog steeds ‘vaardigheden met betrekking

tot positieve psychologie’ (19%), gevolgd door
‘managementvaardigheden’ en ‘persoonlijke
effectiviteit’, beide met 18%. De verschillen
tussen de categorieën zijn dit jaar kleiner dan
voorheen: het verschil tussen de nummer 1 en de
nummer 5 is slechts 3%.

Positieve psychologie is ook in 2018 het
belangrijkste ontwikkelpunt.

Today is a
good day to
upgrade
yourself.

Hoe willen en
verwachten
we te (gaan)
leren?
De verschuiving van klassieke naar moderne
leervormen zet verder door. Klassikaal of
uit boeken leren wordt minder populair; zo
verwacht nog slechts 17% van de respondenten
in de toekomst klassikaal onderwijs te volgen,
een daling van 4% ten opzichte van 2017.
Eenzelfde daling zien we voor leren met behulp
van boeken: vorig jaar nog 19%, dit jaar 15%.
Op de vraag ‘Hoe wil je in de toekomst leren?’
wordt ‘e-learning’ met 38% het meest genoemd,
op de voet gevolgd door ‘leren in de praktijk’
(37%) en ‘blended learning’ (30%).

Praktijkleren, e-learning en blended learning
vervangen klassieke leermethodes.

Wie is er verantwoordelijk
voor het opleiden?
Is persoonlijke ontwikkeling vooral een
verantwoordelijkheid van de werkgever of
is het aan de werknemer zelf om stappen te
zetten? Volgens onze respondenten ligt de
verantwoordelijkheid vooral bij henzelf (79%).
Toch verschilt dat percentage niet zo veel van
de 71% die vindt dat de verantwoordelijkheid
bij de werkgever ligt. Dat verschil was met

87% (zelf verantwoordelijk) en 76% (werkgever
verantwoordelijk) in 2017 beduidend groter.
Afgezet tegen de cijfers uit 2014 valt vooral op
dat de verantwoordelijkheid voor de werkgever
met 12% is gegroeid – van 59% naar 71% – terwijl
de eigen verantwoordelijkheid licht is gedaald:
van 83% naar 79%.

Leren is een gedeelde verantwoordelijkheid van de
werkgever en de werknemer zelf.

De rol van de
werkgever.

Gedeelde verantwoordelijkheid of niet, we
willen dat een werkgever investeert in onze
persoonlijke ontwikkeling. 80% van onze
respondenten geeft aan dit (zeer) belangrijk te
vinden. Onder respondenten met een hbo- of
wo-opleiding zijn de percentages nog hoger:
respectievelijk 87% en 85%.

Ruim acht op de tien Nederlanders vinden de
investering van de werkgever in persoonlijke
ontwikkeling (zeer) belangrijk.

(Percentages van 3 of lager zijn hier niet numeriek weergegeven.)

Sharing
is caring!
Met de verantwoordelijkheid die de werkgever
voor ontwikkeling moet nemen, is het natuurlijk
de vraag wanneer we studeren. Doen we dat
vooral in onze eigen tijd, of toch liever onder
werktijd? 18% van alle respondenten geeft aan
alleen in eigen tijd te leren, een daling van 1%
ten opzichte van 2017. Het aantal respondenten
dat zegt enkel tijdens werkuren te leren stijgt
opvallend, van 4% in 2017 naar 11% in 2018.
15% van de respondenten zegt helemaal niet te
leren en 56% leert zowel in eigen tijd als onder
werktijd.
Op de vraag ‘Hoeveel procent van je tijd leer
je tijdens eigen tijd en hoeveel procent tijdens
werktijd?’ zien we een bijna gelijke verdeling.
54% van de respondenten leert in eigen tijd,
46% doet dat tijdens werktijd. Wat opvalt is de
stijging van het aantal respondenten dat onder
werktijd leert. Dat percentage is sinds 2014 (31%)
ieder jaar verder toegenomen.

Een ruime meerderheid (64%) is voor leren in zowel
eigen tijd als werktijd.

Ruim twee op de vijf volgen
werkgerelateerde training.

Forse stijging in interesse
voor online trainingen.

Uit ons eerste marktonderzoek in 2014 bleek
dat bijna een kwart van de respondenten (24%)
dat jaar een werkgerelateerde training had
gevolgd. Dat percentage steeg jaarlijks tot 49%
in 2017. In 2018 is er voor het eerst sprake van
een lichte daling. 43% van de respondenten –

De lichte daling die we terugzien in een aantal
cijfers, vinden we niet terug in de interesse
voor online trainingen. Die blijft gestaag
groeien en is ten opzichte van 2014 (11%) meer
dan verdubbeld. Waar in 2017 nog 17% van de
respondenten aangaf een ‘werkgerelateerde

bijna twee keer zoveel als in 2014 – heeft een
training gevolgd die te maken had met hun
werkzaamheden. Van hen geeft 44% aan dat
deze training online aangeboden had kunnen
worden.

43% van onze respondenten volgde in de afgelopen 12
maanden een werkgerelateerde training.

online training’ te hebben gevolgd, is dat
percentage met maar liefst 6% gestegen tot 23%.
De hoogste percentages vinden we terug onder
respondenten in de leeftijd van 25 tot 35 jaar
(29%) en hoger opgeleiden (28%).

Het aantal mensen dat in 2018 een werkgerelateerde
online training heeft gevolgd stijgt verder tot 23%.

Wie betaalt,
bepaalt
(bijna altijd).
Wanneer het op werkgerelateerde training
aankomt, ligt het misschien voor de hand
dat de werkgever de kosten op zich neemt.
Toch zien we dit jaar een stijging in het aantal
respondenten dat zelf de kosten draagt. Met
17% ligt dat dit jaar 5% hoger dan de 12%
uit 2017. In 71% van de gevallen draait de
werkgever voor de kosten op, een daling van
6% vergeleken met 2017 (77%).
Op de vraag wie de training zou moeten
betalen, zien we dat 64% van de
respondenten van mening is dat die kosten
voor de werkgever zijn. 6% vindt dat de
verantwoordelijkheid bij zichzelf ligt en bijna
een vijfde (19%) stelt voor de kosten te delen.
Deze cijfers komen redelijk overeen met
die van 2017, want toen zei 6% zelf te willen
betalen en was 22% voor het delen van de
kosten.

Ruim 70% van de werkgerelateerde online
trainingen wordt door de werkgever betaald.
Wie betaalt?

Wie zou
moeten betalen?

Online leren
is de moeite
waard.
We vroegen de respondenten die het afgelopen
jaar een werkgerelateerde online training
hebben gevolgd of zij deze bij collega’s zouden
aanbevelen. Meer dan twee derde (69%) zegt dit
zeker of waarschijnlijk wel te doen.

Leidinggevende heeft veel
invloed op volgen van training.
‘Zou je een training volgen als je leidinggevende
zegt dat die belangrijk voor je is?’ In 2017 gaf
maar liefst 93% aan dat te doen in het geval
van trainingen binnen het eigen interesseveld.
Voor trainingen buiten het interesseveld was
het animo met 60% beduidend lager. De
trainingsbereidheid – of de invloed van de
leidinggevende – lijkt in 2018 iets lager te liggen.
Ruim vier op de vijf (81%) zegt op aanbevelen

van de leidinggevende een training te willen
volgen die aansluit bij de eigen interesses. Dat is
een daling van 12% ten opzichte van 2017. Voor
trainingen buiten het eigen interesseveld is het
verschil met vorig jaar een stuk kleiner: 58% in
plaats van 60%.

Ruim twee derde van de studerende respondenten
raadt een gevolgde online training aan.

Vier op de vijf volgen een training binnen interesseveld
als leidinggevende die adviseert.

(Percentages van 3 of lager zijn hier niet numeriek weergegeven.)

(Percentages van 3 of lager zijn hier niet numeriek weergegeven.)

Wat vind je van GoodHabitz?
We vinden het belangrijk op de hoogte te blijven
van de laatste trends en ontwikkelingen, maar
zijn natuurlijk ook benieuwd naar de mening van
onze respondenten over GoodHabitz. Daarom
legden we hen de volgende productomschrijving
voor:
Een website die je wordt aangeboden
door je werkgever en waar je onbeperkt
werkgerelateerde online trainingen kunt
volgen. Je kunt altijd en overal werken aan je
persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. De
website bevat meer dan 100 online trainingen
en iedere maand komt er tenminste één nieuwe
titel bij. Het betreft online werkgerelateerde
trainingen over de volgende onderwerpen:
persoonlijke effectiviteit, communicatie

(schriftelijk en mondeling), commercieel,
managementvaardigheden, Office (Excel, Word,
Outlook. PowerPoint), social media, positieve
psychologie, veiligheid en productiviteit.
Op basis van deze omschrijving formuleerden we
de vervolgvraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat
je een dergelijke werkgerelateerde training gaat
volgen?’
Ruim twee derde van de respondenten (68%)
acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij een
dergelijke training gaan volgen als ze die
aangeboden zouden krijgen. Daarmee wordt
de stijgende lijn van de voorgaande jaren
doorgetrokken en is de interesse sinds 2015
(30%) meer dan verdubbeld.

De interesse in een online leerabonnement stijgt van
30% in 2015 naar 68% in 2018.

Zorgt een leerabonnement
voor meer tevredenheid?
Over het algemeen zijn we zeer tevreden over
onze werkgever. De gemiddelde waardering is
een 7,2 en dat is maar een tiende lager dan de
7,3 van 2017. Wanneer de werkgever kosteloos
meer dan 100 trainingen aan zou bieden, stijgt
de algemene tevredenheid met 0,4 tot een 7,6.
Daarmee is de stijging een fractie lager dan in
2017, want toen werd een werkgever die een

pakket trainingen beschikbaar zou stellen nog
gewaardeerd met een 7,9 (+0,6). Wanneer een
werkgever kosteloos meer dan 100 trainingen
aanbiedt stijgt het aantal respondenten dat zijn
werkgever met een 9 of een 10 waardeert met
maar liefst 10%: van 17% naar 27%.

Een online leerabonnement verhoogt de
waardering voor de werkgever.

Belangrijkste
bevindingen 2018.

Over het
onderzoek.
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Dit rapport is een verslag van het Nederlandse marktverkenningsonderzoek 2018 van
GoodHabitz B.V., uitgevoerd door Markteffect B.V. De resultaten geven inzicht in de
gedachten over leren onder de Nederlandse beroepsbevolking.
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Persoonlijke ontwikkeling blijft enorm belangrijk.
De werknemer verwacht dat de werkgever investeert in persoonlijke
ontwikkeling.
Leren is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar wordt bijna altijd door
de werkgever betaald.
Positieve psychologie, managementvaardigheden en persoonlijke 		
effectiviteit zijn de voornaamste Nederlandse interessegebieden.
Er wordt steeds meer geleerd onder werktijd.
De opkomst van blended learning en online leren zet verder door.
Er is een lichte daling in het aantal gevolgde werkgerelateerde 		
trainingen.
Er is een stijging in het aantal gevolgde online werkgerelateerde 		
trainingen.
De interesse in het volgen van werkgerelateerde online training neemt
nog verder toe.
De werkgever wordt meer gewaardeerd wanneer hij een online 		
leerabonnement aanbiedt.

Online leren zit ondanks een dalende
trend nog steeds in de lift.

Onderzoeksopzet:
•

•
•

Populatie: 801 respondenten in de leeftijd van 25 tot 55 jaar, met een afgeronde
vmbo- (16%), mbo- (39%), havo- (5%), vwo- (1%), hbo- (30%) of wo-opleiding (9%),
werkend of beschikbaar voor werk en gewogen naar een representatieve verdeling
van heel Nederland.
Onderzoeksveld: dataverzameling middels online veldwerk.
Betrouwbaarheid: de resultaten zijn met een zekerheid van 95% en een
nauwkeurigheid van 3,5% generaliseerbaar naar de totale doelgroep. In dit
trendrapport worden enkel significante verschillen weergegeven.

Voor verdere informatie of een presentatie van de onderzoeksresultaten kun je contact
opnemen met Milan Hofmans via de algemene contactgegevens van GoodHabitz.

