
Het meten van de ROI van 
Soft Skills Ontwikkeling

H et is gemakkelijk om de waarde van 
technische vaardigheden voor elke 
organisatie te begrijpen en de kosten en 

baten ervan op een zinvolle manier te 
berekenen. Het kan echter een grotere 
uitdaging zijn om een monetaire waarde te 
bepalen in termen van soft skills of om de kosten 
van de ontwikkeling van die vaardigheden 
binnen een organisatie te rechtvaardigen. Met 
de huidige economische uitdagingen zijn 
bedrijven meer dan ooit vastbesloten om de 
impact van elke euro die ze uitgeven te 
bepalen. Wanneer opleidingsbudgetten worden 
overwogen, is het verleidelijk om soft skills training 
opzij te zetten omdat het een uitdaging kan zijn 
om een reële return on investment (ROI) te 
berekenen. De snel veranderende economische 
en sociale impact van COVID-19 heeft echter 
meer dan ooit de noodzaak van soft skills op de 
werkplek aan het licht gebracht. 

In een presentatie op de 2020 SHRM Talent 
Conference deelde Susan Collins, Director of 
Talent Acquisition and Employer Branding bij 
Talbots, mee dat 97% van de ondervraagde 
werkgevers aangeeft dat soft skills net zo 
belangrijk zijn als, of zelfs belangrijker zijn dan, 
vaktechnische vaardigheden in hun 
organisatie.Het is ook belangrijk om op te merken 
dat 46% van de nieuwe werknemers binnen de 
18 maanden faalt, meestal als gevolg van een 
gebrek aan soft skills zoals professionaliteit, of het 
vermogen om met anderen om te gaan. 

In een andere studie van Boston University, Harvard 
University en de Ross School of Business van de 
Universiteit van Michigan bleek dat training in 
zelfbewustzijn en soft skills, zoals interpersoonlijke 
communicatie en probleemoplossing, een 256% 
rendement op investering oplevert, gebaseerd op 
een gemiddeld percentage van 12% hogere 
productiviteit en retentie van het team.

Belangrijke prestatie-indicatoren (Key Performance 
Indicators of KPI's) zijn een goed uitgangspunt voor 
het meten van de ROI van soft skills training. Met 
behulp van de KPI's kan worden vastgesteld welke 
acties moeten worden ondernomen om elke 
prestatiemaatstaf te bereiken. Vervolgens kan voor 
elk van die acties bepaald worden welke 
competenties nodig zijn voor een succesvol 
resultaat. Als de KPI bijvoorbeeld een maatstaf is 
voor klantenbehoud, en de vereiste actie is dan het 
voorkomen van klantenverlies, dan zou een 
essentiële competentie het vermogen zijn om 
klantenklachten effectief af te handelen. Het 
ontwikkelen van soft skills zoals conflictmanagement 
en onderhandelen in uw team en vervolgens het 
meten van de verbetering in die KPI zou een 
cijferwaarde opleveren om te vergelijken met de 
kosten van het trainen van uw leidinggevenden.  

Voor de uitdagingen van vandaag de dag hebben 
bedrijven teams nodig die niet alleen vaktechnisch 
presteren, maar ook emotioneel intelligent. Zowel 
klanten als medewerkers hebben economische 
omwentelingen,



isolement en toegenomen angst meegemaakt, 
die allemaal van invloed zijn op het gedrag en de 
productiviteit. De leidinggevenden van vandaag 
moeten in staat zijn om mededogen te tonen, 
teams op afstand te managen en het vermogen 
hebben om te volharden in moeilijke tijden. Nu er 
minder personeel nodig is en complexere 
problemen moeten worden opgelost, hebben 
organisaties hun managers nodig om te weten hoe 
ze strategisch moeten denken, effectief moeten 
communiceren en anderen moeten beïnvloeden 
en motiveren. Deze zogenaamde soft skills zijn 
essentieel voor het voortbestaan van een bedrijf, 
en de ontwikkeling ervan in leidinggevenden kan 
de arbeidsproductiviteit verhogen en het 
personeelsverloop verlagen, wat op zijn beurt de 
winst verhoogt en de kosten verlaagt. Het is 
essentieel om de lange termijn voordelen van het 
verbeteren van teamwerk, kritisch denkvermogen 
en duidelijke communicatie over elk aspect van 
het bedrijf in overweging te nemen bij het bepalen 
van de ROI voor het investeren in een programma 
om deze vitale soft skills in uw team te ontwikkelen. 




