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INLEIDING 
Alles wat u hoort te weten over training reinforcement 

 

 
 

Wist u dat slechts 44% van 

de ondervraagde 

organisaties “borging na de 

training van materiaal uit de 

oorspronkelijke educatieve 

sessies” als antwoord gaf?

Maar liefst 70% van de trainingen wordt nog steeds gegeven als hele 

dagen onder leiding van een trainer, terwijl e-learning vaak in grote 

brokken wordt aangeboden. Organisaties geven gewoonlijk de 

voorkeur aan kortere cursussen, zodat hun werknemers niet te lang 

weg zijn van hun werk en hun verantwoordelijkheden. 

 

De effectiviteit van trainingen is enorm verbeterd door de opkomst van 

training reinforcement. Trainers blijven lang nadat ze hun training 

gegeven hebben contact houden, waardoor een cultuur van 

doorlopend leren ontstaat. Kennis wordt beter onthouden en gedrag 

verandert in positieve zin. 

 

Dit e-book behandelt de basisprincipes van training reinforcement. Na 

afloop weet u: 

 wat training reinforcement is en hoe het werkt 

 de twee belangrijkste manieren waarop reinforcement positief kan 

bijdragen aan uw bedrijf 

 de beste methodes om van start te gaan en om prestaties te 

beheren, te meten en te optimaliseren tijdens het reinforcement-

programma 

 zeven mythes over training reinforcement 

 



    BeginnershandleidingTraining Reinforcement 

2 

 

 

 
 
 

Wat is Training Reinforcement? 
 

WAT IS TRAINING REINFORCEMENT & WAAROM IS HET NUTTIG 
 

 
 
 
 

Hoe effectief zijn uw trainingen als 

u deze goed beschouwt? Hoeveel van 

uw deelnemers onthouden meer dan 

70% van de kennis en vaardigheden die 

ze tijdens hun training hebben geleerd? 

En hoeveel van die deelnemers hebben 

actief hun gedrag veranderd om hun 

productiviteit en effectiviteit te 

vergroten? De kans is groot dat 

slechts een paar van uw deelnemers 

hun gedrag hebben veranderd in 

overeenstemming met de 

leerdoelstellingen van uw organisatie. 

 

Het borgen van kennis en 

vaardigheden is een proces. Uit 

onderzoek blijkt dat vijf weken nadat de 

training is afgerond, deelnemers zich nog 

ongeveer 50% van de training 

herinneren. Ander onderzoek op het 

gebied van training (door ATD) toont aan 

dat slechts 1% van een gewone 

werkweek wordt besteed aan training en 

ontwikkeling.  

Maar met training reinforcement 

kunt u dit probleem actief aanpakken. 

Het stelt u in staat om uw huidige 

trainingsmateriaal in hapklare reinforcement-

boodschappen op te delen en deze na afloop 

van de training gedurende een bepaalde 

periode naar uw deelnemers te sturen. 

Hierdoor kunt u zeer strategisch en efficiënt 

te werk gaan met betrekking tot 

veranderingen in uw trainingsprogramma en 

de uitgave van uw trainingsbudget. 

 
Wat is Training Reinforcement? 
 
 

Vaak wordt gebruik gemaakt van de 

Ebbinghaus Curve om uit te leggen wat 

reinforcement is. Maar Reinforcement is 

zoveel meer. De Ebbinghaus Curve 

toonde alleen welk percentage van een 

onderwerp we hebben onthouden nadat we 

er herhaaldelijk aandacht aan hebben 

besteed. 

Maar iets onthouden is niet hetzelfde als 

iets gebruiken. Daar begint het allemaal mee. 

In een resultaatgerichte reinforcement-

cursus zijn de toepassing en uitvoering van 

de geleerde stof het belangrijkst. En 

natuurlijk hoort onthouden daar ook bij. 
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U kunt uw deelnemers bijvoorbeeld leren dat het belangrijk is om een veiligheidshelm te dragen op een 

bouwterrein. Met behulp van de Ebbinghaus Curve kunt u uw deelnemers helpen om informatie uit uw 

cursus te onthouden, maar dat betekent niet dat ze de helm ook daadwerkelijk zullen dragen. Dat heeft 

met gedragsverandering te maken en dat is de basis van reinforcement.  

Bijna iedereen vergeet wel eens iets, of het nu iets simpels is als de plek waar u uw sleutels heeft 

neergelegd, of iets beangstigends als een klaslokaal binnenlopen terwijl u vergeten was dat er een 

belangrijke toets op het programma stond. 

 
Wie is Hermann Ebbinghaus? 

 
 

Belangrijk of niet, mensen vragen zich vaak af wat er aan hun geheugen 

mankeert als ze iets vergeten zijn. Meestal is er echter helemaal niets mis 

mee. De psycholoog Hermann Ebbinghaus was een van de eerste mensen 

die het proces van vergeten onderzocht. Ebbinghaus heeft door zijn 

experimenten met leren en vergeten veel bruikbare ideeën bijgedragen aan 

de psychologie en deze ideeën zijn vandaag de dag nog steeds van 

toepassing. 

Ebbinghaus stelde de hypothese op dat het voor leerlingen veel moeilijker 

is om informatie te onthouden als die geen betekenis heeft. Hij stelde ook dat het makkelijker is om stof 

opnieuw te leren als men dat al een keer eerder gedaan heeft en dat het langer duurt om stof te 

vergeten die men opnieuw geleerd heeft.  

Ten slotte stelde Ebbinghaus de hypothese op dat een leerling meer succes zal hebben met leren als dit 

over een langere periode verspreid wordt in plaats van een korte piek van overdreven hard studeren. 
 
Ebbinghaus en Reinforcement 

 
 

De ideeën van Ebbinghaus worden als de basis voor reinforcement gebruikt. Een reinforcement-cursus 

die goed in elkaar zit spreidt betekenisvolle stof over een langere periode en wordt op constructieve 

wijze in een reinforcement-tijdlijn opgenomen. Na verloop van tijd wordt de leerstof herhaald, waarbij 

het spreidingseffect gebruikt wordt om het begrip te verbeteren.
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Reinforcement heeft twee belangrijke voordelen 

HET MAXIMALISEERT HET RENDEMENT OP UW 
TRAININGSINVESTERING EN BEVORDERT DE 

GEDRAGSVERANDERING VAN UW DEELNEMERS 
 

 
 

Reinforcement is een geweldige tactiek die 

het effect van uw training versterkt door het 

onthouden van kennis en het veranderen van 

gedrag. 

 
 
 

Reinforcement is een effectieve tactiek die 

de maximalisatie van het rendement op uw 

trainingsinvestering bevordert. 

 
Er is geen enkele tactiek die na afloop van de 
training een beter resultaat biedt dan training 
reinforcement. Reinforcement is de effectiefste 
manier om: 

 

• weer contact te krijgen met uw deelnemers en 

ervoor te zorgen dat de training goed in hun 

gedachten blijft 
• de aandacht van uw deelnemers te heroveren 

met korte, hapklare reinforcement-boodschappen 
• ervoor te zorgen dat uw deelnemers de kennis 

beter onthouden 
• het gedrag van uw deelnemers te veranderen 

zodat het meer overeenkomt met de 

reinforcement-doelstellingen van uw organisatie 

ten aanzien van leren en trainen

 

Wanneer trainers aan reinforcement denken, 

denken ze vaak aan korte reminders die na 

afloop van de training worden gestuurd, maar 

dat is geen reinforcement. Een van de grootste 

voordelen van reinforcement is dat het in staat is 

om het gedrag van uw deelnemers te 

veranderen. 

 

“Zonder gedragsverandering is er 

geen sprake van reinforcement; dan 

herinner je alleen maar.” 

- Anthonie Wurth, Mindmarker 
 
 

Het is belangrijk om verschil te maken tussen 

herinneringsservices en training reinforcement. 

Herinneringsservices zorgen er alleen voor dat 

kennis beter wordt onthouden; reinforcement 

zorgt ervoor dat kennis beter wordt onthouden 

EN verandert het gedrag van deelnemers. Lees 

verder om erachter te komen hoe dat precies 

werkt! 
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HOE REINFORCEMENT WERKT  
Reinforcement versus Herinneringsservices: wat is het verschil? 

 
 

Reinforcement versus 

Herinneringsservices: wat is 

het verschil? 

Laten we de werking van herinneringsservices en training 

reinforcement eens bekijken. We zullen precies analyseren hoe ze 

werken en waar de verschillen zitten. 

 

Hoe herinneringsservices werken 

Als uw training geïntegreerd is in een van de grote 

leermanagementsystemen (LMS), zit de toegang tot een of ander 

type herinneringsservice waarschijnlijk in het pakket van uw 

provider. 

Herinneringsservices worden gewoonlijk gezien als een extra 

hulpmiddel dat gebruikt wordt om de kennis die tijdens de training 

is opgedaan te vergroten. Er zijn veel verschillende methodes om 

dit te bereiken: 

• E-mailreminders 

• SMS berichten 

• Herinneringen vanuit leermanagementsystemen 

• E-Learning software 
 
 

Herinneringsberichten kunnen korte fragmenten van de trainingsstof 

bevatten om het geheugen van de leerling op te frissen, waardoor de 

kennis beter wordt onthouden. Berichten worden verstuurd volgens 

een vooraf vastgesteld schema, zoals “elke woensdag om 15.00 uur.”
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Bestuurders en belanghebbenden kunnen dan 

inloggen op hun dashboard om te zien wie actief 

naar de herinneringen kijkt, hoeveel 

herinneringen ze hebben bekeken en waar ze 

zich in het proces van herinneringen na de 

training bevinden. 

 

Hoe training reinforcement werkt 

In zijn meest fundamentele vorm is training 

reinforcement een oplossing die gebruik maakt 

van uw huidige trainingsstof, leerdoelstellingen 

en reinforcement-doelen om belangrijke 

vaardigheden en kennis te versterken 

die tijdens een training of cursus 

geleerd zijn. Uw huidige materiaal 

wordt gebruikt om een 

reinforcement-tijdlijn (of -verhaal) te 

creëren die op doelstellingen is 

gebaseerd en die is voorzien van 

kleine, hapklare reinforcement-

boodschappen.  

Reinforcement-boodschappen zijn geen in 

kleinere stukjes opgedeeld trainingsmateriaal. 

Zoals gebruikelijk in een goede cursus moet uw 

reinforcement-programma in leerfases worden 

verdeeld: 

 
De 3 fases zijn: 

1. Bewustzijn 

2. Kennis en vaardigheden 

3. Gedragsverandering 

 

voor elke doelstelling die u heeft. Dit kan 

betekenen dat boodschappen voor de ene 

doelstelling nog uit de bewustzijnsfase komen, 

maar voor andere gebieden uit de fase van 

vaardigheden of gedragsverandering. 

 
Reinforcement-boodschappen worden steeds 

specifiek opgesteld voor het reinforcement-

programma waar het om gaat. Elke boodschap 

wordt op deskundige wijze samengesteld en op 

de tijdlijn van uw reinforcement-programma 

geplaatst, overeenkomstig de bovenstaande 

fases. Via deze tijdlijn worden uw deelnemers 

door een ‘verhaal’ geleid dat hun kennis 

vergroot en meetbare 

gedragsverandering creëert. 
 

In de tijdlijnen voor training 

reinforcement wordt goed rekening 

gehouden met uw deelnemers en hun 

agenda overdag. Wanneer hebben zij het 

druk en wanneer zijn de rustigere momenten? 

Timing speelt een cruciale rol bij het bepalen van 

het soort reinforcement-boodschap dat naar uw 

deelnemers wordt gestuurd. Boodschappen 

waarbij kritisch nagedacht moet worden, worden 

doorgaans gestuurd wanneer uw deelnemers het 

het drukst hebben. Vragenlijsten en 

boodschappen waarin om een mening gevraagd 

wordt, worden tijdens de rustigere periodes van 

de dag gestuurd.
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De programma’s voor training reinforcement bevatten normaal gesproken analyses die u in staat stellen 

om de antwoorden van uw deelnemers te beoordelen. Met analyses kunt u dieper in uw reinforcement-

programma duiken door onderzoeksvragen te bekijken en bruikbare informatie te creëren. 

 

Bruikbare informatie bestaat uit aanvullende gegevens omgezet in bedrijfsinformatie, die dan gebruikt 

kan worden om beslissingen voor uw organisatie en/of het trainingsprogramma te nemen. Analyses zijn 

een hulpmiddel om de effectiviteit van uw trainingen te vergroten doordat ze precies laten zien wat er 

tijdens de reinforcement gebeurt en waarom. 

 

Waarom Training Reinforcement nuttig is 
 

De voordelen van Training Reinforcement zijn blijvend. Volgens de Aberdeen Group leggen de best 

presterende bedrijven meer nadruk op reinforcement na trainingen dan andere firma’s en melden deze 

een toegenomen toepassing van aanvullende managementvaardigheden. 

Training Reinforcement leidt tot betere trainingsgewoontes, wat voortreffelijke resultaten oplevert wat 

prestaties betreft.  

Aberdeen Group onderzocht de verschillen tussen bedrijven die beschouwd worden als “reinforcers na 

de training” en alle andere bedrijven. Uit hun onderzoek blijkt dat degenen die zorgden voor 

reinforcement na trainingen vaker: 

 

• een centrale bewaarplaats hebben met hulpmiddelen voor vertegenwoordigers en managers 

• actief om kennis vragen van geroutineerde medewerkers voor toekomstig gebruik 

• door gebruikers geproduceerd sales- en marketingmateriaal beschikbaar hebben voor 

vertegenwoordigers en managers 

• vakinhoudelijke experts binnen hun team identificeren
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Aangezien er jaarlijks miljarden euro’s aan training worden uitgegeven, is het belangrijk dat u de 

hoogste ROI krijgt voor uw trainingsbudget. 

 
 

80% 
  79%  
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40%  
Salesquota bereikt 

door team         

 
Herhalings aankopen     Sales quota behaald      
               klanten                   door alle agents

 
Sales quota behaald in 

eerste jaar door agents    

                n=260 

Bron: Aberdeen Group, 2015 
 

Wist u dat er een onderzoek is waaruit blijkt dat men zonder een reinforcementplan na 5 weken nog 

slechts 50% van het geleerde weet? Na 90 dagen is men al meer dan 84% vergeten van wat er 

oorspronkelijk geleerd was. Dit kennisverlies kan problemen bij het werk veroorzaken en de 

productiviteit van uw deelnemers doen afnemen.  

 

Een volledig geïntegreerd training reinforcement-programma is nodig voor het beperken van de 

hoeveelheid kennis die na een training verloren gaat.
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DE MYTHES VAN TRAINING 
REINFORCEMENT  
7 mythes over training reinforcement die u misschien gehoord hebt 

 
 

Training reinforcement 

is veel meer dan de 

Vergeetcurve. 

Training Reinforcement is de doorlopende borging van 

cursusmateriaal na afloop van de training. Voor het maken van 

reinforcement-programma’s wordt gebruik gemaakt van uw 

leerdoelstellingen en de verwachte gedragseffecten, met als 

uiteindelijke doel het onthouden van kennis te bevorderen en 

het gedrag van deelnemers te veranderen.  

 

Hieronder staan 7 mythes en misvattingen over Training 

Reinforcement die we de afgelopen jaren vaak gehoord hebben:  
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1.Reinforcement is hetzelfde als de Vergeetcurve 
Reinforcement is niet de Vergeetcurve. Hoewel reinforcement gebaseerd is op principes die door 

Ebbinghaus zijn ontdekt, zijn er nog veel andere principes nodig voor een geslaagd reinforcement-

programma. 
2.Reinforcement neemt veel tijd van mijn deelnemers in beslag  

Een reinforcement-programma dat goed in elkaar zit neemt per week 

minder dan 1% van de tijd van uw deelnemers in beslag. Het doorlopende 

leren en de kracht van de verhaallijnen zorgen voor een blijvend effect. 

 
 
 

3.Reinforcement moet een paar weken/maanden na de training beginnen  

Het beste moment om met uw reinforcement-programma te beginnen is direct na de training. Na de 

eerste paar dagen daalt de retentiegraad onder de 80%. Na 30 dagen ligt de retentiegraad onder de 

65%. Een goed reinforcement-programma sluit aan op de training en zet het leerproces voort, lang 

nadat de training is geëindigd. 

 

   4.Reinforcement moet leuk zijn 

Reinforcement kan leuk zijn! Boodschappen over training 

reinforcement moeten snel en betekenisvol zijn en gebaseerd op uw 

reinforcement-doelstellingen. Een goed reinforcement-programma 

levert op het juiste moment materiaal om gedragsverandering te 

ondersteunen. 

Onderdelen uit de gamificatie worden gebruikt om betrokkenheid te 

vergroten, zoals scores, deelnemersstatus en reinforcement-

voortgang.
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   5. Reinforcement richt zich alleen op het leren 
Richt reinforcement zich op het leren? Ja, maar het richt zich ook op de vijf algemene leerhiaten. Alle vijf 

leerhiaten zijn belangrijk om de deelnemer te laten groeien en de nieuwe kennis en vaardigheden te 

laten toepassen. 

 

6.Reinforcement-boodschappen mogen maar een 

keer per maand verstuurd worden 

Eén reinforcement-boodschap per maand sturen is geen 

effectieve strategie. Voor verbeteringen in het onthouden 

van kennis en gedragsverandering is reinforcement 

afhankelijk van doorlopend leren. In plaats van een 

reinforcement-boodschap per maand te versturen, kunt u 

de lengte van de boodschappen beperken, waarbij niet 

meer dan twee minuten per boodschap nodig is, en ze 

meerdere keren per week versturen. 

 

7.De ochtend is de beste tijd voor het ontvangen van reinforcement-boodschappen  

Het is goed om ’s ochtends een paar reinforcement-boodschappen te versturen, maar de timing hangt 

eigenlijk af van het soort reinforcement-boodschap. Kennisvragen worden meestal tijdens de drukkere 

delen van de dag gestuurd en vragen waarover nagedacht moet worden tijdens de rustigere periodes. 

Elke reinforcement-boodschap heeft een bepaalde waarde voor het totale resultaat. Bij het maken van 

een reinforcement-programma is het belangrijk om aandacht te besteden aan timing.
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CONCLUSIE  
Begin vandaag! 

 

 
 

“Zonder gedragsverandering 

herinner je alleen maar;  

er is geen sprake van 

reinforcement.” 

Anthonie Wurth, 

Mindmarker Founder & CLO 

Training reinforcement is een ongelooflijk krachtig hulpmiddel dat de 

effectiviteit van uw training zal vergroten. Het moet een wezenlijk 

onderdeel van uw leercultuur worden.  

 

Niet alleen stelt het u in staat om de stof, geleerd tijdens de training, op 

te frissen en te borgen, het geeft u ook de mogelijkheid om meetbare, 

blijvende gedragsverandering te creëren.  

 

We hopen dat deze handleiding u heeft geholpen een overzicht te 

krijgen van wat training reinforcement is, waarin het verschilt van 

herinneringsservices en waarom uw organisatie reinforcement nodig 

heeft! 

 
Kom meer te weten over training reinforcement via 

www.earlybridge.nl of vraag meer informatie op over Mindmarker 

Training Reinforcement door een demo aan te vragen, u vindt de 

democode op de website onder Training Reinforcement. 

 

EarlyBridge is Certified Solutions Partner van Mindmarker in 

Nederland.   
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