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Köszönet 

 

 

Disszertációm nem készülhetett volna el a BME GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 

Doktori Iskola oktatóitól és munkatársaitól kapott segítség és támogatás nélkül. Bár 

kutatásommal egy kevéssé feldolgozott terület feltárására vállalkoztam, éppen a lehetséges 

adaptációk és kapcsolódások felfedezése inspirált az elmélyülésre. 

A doktori program során Dr. Gyökér Irén egyetemi docens témavezetőmben nagyszerű 

konzulensre találtam. Tanácsaival és konstruktív kérdéseivel fáradhatatlanul próbált a kutatás 

fő irányvonalán tartani és segítő észrevételeivel, bíztatásával nagyban befolyásolta 

disszertációm formálódását. Hálásan köszönöm!  

Köszönet illeti mindazokat a magas rangú vállalati képzéseket vezető szakembereket, akik részt 

vettek a próbalekérdezés, szakértői véleményezés, kérdőívkitöltés és interjúzás fázisaiban. 

Rengeteg támogatást kaptam tőlük mind szakmailag, mind emberileg és gyakran további 

konzultációkkal is segítettek abban, hogy az értekezés fókusza a gyakorlathoz közel maradjon.  

Továbbá köszönöm a disszertáció bírálóinak, akik építő kritikájukkal és újabb szempontok 

mérlegelésére tett javaslataikkal tovább erősítették a dolgozat tudományos értékét.  

Köszönöm kollégáimnak, támogatóimnak és barátaimnak, akik hozzásegítettek, hogy 

Budapesten, majd később Chicagóban megvalósíthassam kutatási programomat.  

Köszönettel tartozom Dr. Velencei Jolánnak és Dr. Baracskai Zoltánnak, akiknek a közös 

kutatómunka és publikációk írása közbeni bizalma, gondolatébresztő hozzászólásai és segítsége 

folyamatos energiaforrást és megerősítést jelentettek az elmúlt években. 

És aki a kutatott téma iránti elkötelezettségemet szakértelmével a kezdetekben megalapozta, az 

Dr. Baracskai Zoltán, akinek ezúton is külön köszönöm. 

Végül, de nem utolsó sorban a férjem, családtagjaim és barátaink megértése és bíztatása nyújtott 

hatalmas segítséget, hogy sikerüljön a munkát befejeznem. Köszönet érte! 
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Absztrakt 
 

Tudásközpontú jelenünk vállalatainak életében a releváns, versenyképes tudástőkébe való 

befektetésnél ígéretesebb aligha létezik. Gazdasági szereplők széles köre tapasztalja milyen 

változásokat jelent a szervezetek globális működése, az oktatás innovációja, a humántőke, 

azaz a fejekben lévő tudás felértékelődése, valamint a generációváltás, amelyben a proaktív, 

állandóan tanulásra kész állapot és az önfejlesztés a domináns.  

Ennek a felismerésnek a jegyében a kutatás célja a vállalaton belüli képzés sikertényezőinek 

mélyebb vizsgálata, a munkavállalók fejlesztését a szervezet üzleti céljaival összehangoló 

oktatási-fejlesztési vezetők, összefoglaló néven Chief Learning Officer-ek (CLO-k) 

korszerű szerepfelfogásainak feltárása, kompetenciaprofiljainak azonosítása.  

Ahhoz, hogy a CLO-k tudatosabban irányított folyamatok mentén, jobban megragadhassák 

tevékenységeik valódi értékét, a vállalaton belüli képzés értékelésének modelljei nyújtották 

az alapot a további vizsgálatokhoz. Ebből kiindulva a CLO szerepeinek vizsgálatán és az 

érdekcsoportok jelentőségének bemutatásán keresztül jutottam el a kompetenciaprofilok 

elemzéséig. Az értekezés alapjául szolgáló korábbi kutatások a CLO-k szerepfelfogásainak 

beazonosítása és kompetenciaprofiljaik gyakorlatias szemléletű lehatárolása céljából 

készültek. A CLO-ra hatást gyakorló érdekcsoportok kiterjesztett modellje pedig 

megmutatta, hogy mely szereplők számára kell értéket teremteniük a versenyképesség 

érdekében, valamint hogy ebben milyen kompetenciák, milyen mértékben játszanak közre. 

A kutatás céljához igazodva egyrészt átfogóan elemeztem a kompetencia kutatás 

alapmodelljeit, továbbá a HR szerepmodell és a HR kompetencia kutatás evolúcióját. Ezzel 

kapcsolatban vizsgáltam a korszerűsített CLO szerepfelfogásokat, HR alapszerepekkel való 

kapcsolatukat, valamint a tanuló célközönség méretével való összefüggéseiket. Másrészt 

elemeztem a vállalaton belüli képzés érdekcsoportjait és törekedtem azon kompetenciák 

beazonosítására, melyek a kiemelt érdekcsoportok elvárásainak teljesítéséhez, a sikeres 

együttműködéshez szükségesek.  

Kutatásom során az ismert alapmodellek és vizsgálati módszerek új alkalmazási 

környezetben való felhasználására és a CLO-kra vonatkoztatható összefüggések 

kimutatására került sor. Ez a CLO-k tevékenységeinek első ilyen szempontú hatásvizsgálata 

széleskörű nemzetközi összehasonlításban. 

Az értekezés célja volt bemutatni a dinamikusan fejlődő tudásalapú gazdaságban a jelenlegi 

állapotot, különös tekintettel arra a feltevésre, hogy a CLO korszerűsített szerepeinek 

betöltése a vállalaton belüli oktatási-fejlesztési funkció értékteremtésének alapja.  
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1. Bevezetés 
 

A munkaerőpiac látványos átalakulása, a generációváltás és a fluktuációval járó 

tudásvesztés megnövekedett kockázata következtében a tudás és a gyors alkalmazkodás 

szerepe felértékelődött és az innovációval együtt a vállalati versenyképesség fő motorjává 

vált. A meglévő és a hiányzó tudás szisztematikus azonosítása, szükség esetén előállítása, 

megosztása és hasznosítása az eredményes fejlesztéspolitika célja és eszköze is egyben. 

A munka világában zajló változások egyre inkább arra ösztönözték a szervezeteket, hogy 

gyorssá, hatékonnyá és megalapozottá tegyék a humántőke fejlesztését. Korábban 

dominánsabban megfigyelhető volt az HR alá besorolt tréning funkcióval 

költséghatékonyabbá tenni a formális képzések szervezését, könnyíteni a képzési 

adminisztrációt és csökkenteni a munkaidő ráfordítást. Azonban az informális tanulás és a 

munkavállalókat körülvevő infokommunikációs labirintusban való eligazodás 

szükségessége már egy olyan kontextus, ami egy teljesen új szerepkört és új optimalizálási 

tényezőket kíván meg. A mai tudásgazdaságban transzdiszciplináris trénerek, coach-ok és 

mentorok a CLO-k, az informális tanulás új szakértői, akik egyre inkább stratégiai 

döntéshozók és a változás ügynökei is a tudásbővítési folyamatban.  

 

1.1 A kutatási terület bemutatása 
 

A tudásalapú gazdaságban (Machlup, 1962) a haladás egyre inkább függ az emberi 

tudástól, az információtól és a magas szintű emberi képességektől. Nincs olyan üzleti 

szegmens, amely nem érintett valamely formában a tudásalapú társadalom létrejöttének 

köszönhető hatásoktól. Ez érzékelhető kényszereket és lehetőségeket teremt a vállalaton 

belüli képzési területnek is az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) kereteinek 

megteremtésére, ugyanis az emberekben meglévő erőforrások nagysága hat a jövő pénzbeli 

és pszichikai jövedelmeire (Becker, 1993).  Egy nemzetközi cég globális piacon elért és 

fennmaradó versenyelőnyének záloga a kulcsfontosságú tudásanyagok megszerzése és 

átadása. Davenport és Prusak a minőségi tudás átadásának formáját tudástranszfernek hívja 

és vallja, hogy nélkülözhetetlen a vállalat sikerének szempontjából (Davenport & Prusak, 

2000). A globalizációval együtt a technológiai fejlődés jelentősen elősegíti a vállalaton 

belüli képzések evolúcióját. A vállalati szektor egyre inkább önállóan bonyolítja a számára 

szükséges gyakorlati képzéseket, mivel gyorsan tanuló és tanulni tudó munkavállalókra van 

szüksége. A tudás fejlődésének felgyorsulása alapjaiban változtatta meg a tudás 

instrumentális hátterét és folyamatos változásban tartja a tudásfrissítést, illetve a 

tudásbővítést motiváló tényezőket. Az egyén szintjén a tudás kezelését legtöbben 

ösztönösen végzik és a tanulás, ismeretszerzés, tapasztalás köznyelvi fogalmaival írják le. 

A vállalatok azonban a számukra fontos tudás stratégiai kezelésére a tudásmenedzsment 

fogalmait honosították meg és ezt egyre inkább egy feltörekvő szereplőre bízzák, aki a 

vállalat oktatási-fejlesztési vezetője, képzési-fejlesztési vezetője, képzésvezetője vagy 

képzési igazgatója, az úgynevezett Chief Learning Officer. Értekezésemben a Chief 

Learning Officer (továbbiakban: CLO) elnevezést használom a vizsgálataim 
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középpontjában álló szereplőre, elismerve titulusainak és hatásköreinek sokféleségét. A 

kutatás fókuszában álló CLO manager-leader mivolta kérdésében Kotter gyakorlatias 

megközelítését fogadtam el irányadónak (Kotter, 1999). A CLO menedzseri szerepében a 

szervezeti komplexitással küzd, mely az egyre nagyobb méretű tanuló célközönségek 

esetében különösen érvényes. Ezekben a szervezetekben a belső összhang meghatározott 

szintje nélkül nem biztosítható a kívánt minőség és eredményesség. A sikeresen betöltött 

menedszer (manager) szerep a belső hatékonyságot (efficiency), a folyamatok 

szabályozottságát, a munkamenet zökkenőmentességét segíti elő. A CLO a leader 

szerepben a szükséges változásokra koncentrál. A dinamikusan változó szabályozói- és 

versenykörnyezet, a felgyorsult technológiai fejlődés és a munkaerő fluktuációja változásra 

kényszerítik a szervezeteket. A sikeresen betöltött vezető szerep eredménye az 

eredményesség (effectiveness), a környezeti kihívásokat felismerni és azokra reagálni képes 

szervezet. Ezekben a szerepkörökben Kotter érvelése szerint három feladattal kell 

megküzdeni: a célkitűzés, feltételbiztosítás és végrehajtás feladataival, melyeket a vezetők 

manageri és leaderi szerepeikben különbözőképpen hajtanak végre. A sikerkritérium a 

manageri szerepkör esetében a belső hatékonyság, a szervezet zökkenőmentes működése, 

míg a leaderi szerepkörben a külső hatékonyság, azaz a környezet kihívásainak megfelelő 

sikeres szervezeti változás. Ezt a megközelítést szem előtt tartva kezdtem el vizsgálni a 

CLO-t, az oktatási, tanulási, fejlesztési funkciókért felelős vezetőt. Ahol megfelelően 

tudatos oktatási-fejlesztési tevékenység zajlik, ott a területet stratégiai szinten kezelik és 

menedzselését egy hozzáértő vezetőre bízzák, hiszen ez a tevékenység közép és hosszú 

távon meghatározza a humántőke állapotát, utánpótlását a szervezetben, amely kiemelten 

fontos az üzleti célok elérésében. Egy vállalat életében, ha a kiválasztási folyamat során 

ideális esetben olyan munkaerőt sikerül találni, aki birtokában van a szükséges 

kompetenciáknak és tapasztalatoknak, akkor is el kell telnie néhány hónapnak, mire a 

vállalatnál alkalmazott módszereket, eljárásokat, munkamorált, az új munkavállaló a 

gyakorlatban is magabiztosan, rutinszerűen alkalmazza (Gyökér & Krajcsák, 2009). E 

folyamat megalapozása és meggyorsítása nagymértékben a CLO feladata is. A munkaerő 

vállalatokon belüli képzésbe integrálása formát ölthet egy cégegyetem vagy cégakadémia 

keretei között is, de ez nem törvényszerű. A kiemelkedő képzési eredményeket elérő 

vállalatok példáján keresztül látható, hogy kulcsfontosságú szerepe inkább maguknak a 

CLO-knak van. Ennek köszönhetően a tudástranszfer folyamatok „karmestereire”, az 

oktatási-fejlesztési programok vezetőire egyre nagyobb figyelem irányul. Kutatásaim 

közben erősen foglalkoztatott, hogy vajon mi lehet a folyamatosan jól teljesítő vállalati 

képzési vezetők titka. Mi az, amitől képesek sikerre vinni a cég képzési programját? 

Témaválasztásom szakmai és személyes oka, a vállalatokon belüli képzések terén való 

személyes érintettség. Munkám során öt egymást követő éven keresztül állítottam össze 

olyan nemzetközi szakkonferencia programokat, melyek az ilyen típusú képzések 

vezetőivel való aktív kapcsolattartáson és a gyakorlatban jelentkező kihívásaik 

megoldásának elősegítésén alapult. Gyakran találkoztam olyan CLO-kkal, akik érezték, 

hogy a dinamikusan változó piaci környezetben a tanulási alkalmatlanság nagy 

veszélyekkel fenyeget, viszont nem tudták hol keressék a vállalati képzési program 

sikerének mozgatóit. A CLO-k alapproblémájaként tapasztaltam, hogy egy tudásbővítési 

„szakadék” tátong pl. az egyetemeken megszerzett tudás és a tényleges munkakörben 

szükséges tudás között, valamint, hogy az ad hoc módon alakuló céges képzési modellek, 

programok, nem mindig teljesítik be az elvárásokat.   
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A vállalaton belüli képzés vezetőinek szerepfelfogásai és kompetenciaprofiljai nem 

kerültek még feltérképezésre az értekezésben tárgyalt tényezőkkel való összefüggésben, és 

számos szervezetben jelent problémát, hogy a döntéshozók nem látják a képzési program 

sikerességét kiváltó fő okokat, kapcsolódási pontokat, illetve a fejlődés irányait. Ennek 

felismerése és alapproblémaként való felvetése váltotta ki a kutatás iránti 

elkötelezettségemet és indított el azon az úton, hogy tudományos és gyakorlati 

szempontokból vizsgáljam a CLO-kat, akiknek kulcsszerepük van a vállalati 

tudásbővítésben és tudásfrissítésben.  

 

1.2 A téma aktualitása és jelentősége 
 

A tudásintenzív iparágak előtérbe kerülésével vitathatatlanul az emberi szakértelem vált 

a versenyelőny forrásává és számos irodalom kiemeli a képzési döntéshozatalt, mint 

racionális gazdasági befektetési döntést (Varga, 1998, Polónyi 2002, Schultz, 1983, Becker, 

1993). 

A szakmai elkötelezettség azonban gyakran válik a munkahelyi lojalitás kárára, az új 

generációk tehetségeinek függetlenség iránti vágya jelentős kihívásokat hoz a munka 

világában, emellett a vállalaton belüli képzési terület is jelentős változásokon megy 

keresztül a technológia fejlődésének köszönhetően. A tudásgazdaságban történő helytállás 

feltétele, hogy a vállalatokon belüli tudás összefogásához és folyamatos fejlesztéséhez a 

formális módszereknél többre van szükség, melyben kiemelt szerepe van a belső képzési 

rendszereknek.  

A vállalat működésének motorja a munkavállalók egyéni tudása és a szervezeti tudás. Habár 

a munkaerő korszerű tudásbővítése és tudásfrissítése alapvető vezetési szemléletek részét 

képezi, a vállalatnál megvalósuló képzési stratégia és tudásmenedzsment színvonalától 

függően a szervezeti tudás lehet kisebb, vagy szinergia hatások érvényesülése esetén 

nagyobb az egyéni tudások összességénél. A humántőke fejlesztésének folyamatos 

biztosításához olyan belső oktatási és tanulási rendszerek létrehozására van szükség, mely 

alakításában és irányításában nagy felelőssége van a CLO-nak. Ennek a pozíciónak a 

betöltése olyan saját szakterületén kompetens, üzleti világot és humántőke fejlesztést is értő 

szakembert kíván, aki egyéni és szervezeti igényeknek egyaránt megfelelő képzési 

gyakorlatot képes megvalósítani a tudásgazdaság dinamikusan változó világában.  

  

Az értekezés hiánypótló céllal is készült, mivel a vállalaton belüli képzés területén számos 

ismerettel rendelkezünk a hazai gyakorlatról, azonban a nemzetközi viszonyok, 

körülmények és gondolkodásmód megismerése számos követendő irányt vázolhat, egyéni 

és szervezeti szinten egyaránt. 

A hazai vonatkozás hátteréhez fontos megemlíteni, hogy a piacgazdaság útjára lépés és a 

rendszerváltás utáni időszakra jellemző nemzetközi cégek növekvő jelenlétének 

köszönhetően a nyelvismeret, a nyugat-európai standardok, pénzügyi-számviteli 

szabványok, vezetési módszerek és technikák lényegesen nagyobb szerepet kaptak a 

képzésben, mint korábban. A multinacionális cégek a határon átívelő tudástranszfer új 

színtereivé váltak és a magyarországi képzési rendszer jelentős átalakulása vált szükségessé 

a gyakran új tulajdonosi struktúra és az általa támasztott követelményrendszer biztosítása 
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érdekében. Magyarországon az állami szakképesítést nyújtó oktatások terén nagy problémát 

jelentett az oktatás és a munkaadók közötti párbeszéd és együttműködés alacsony 

színvonala, ami rugalmatlanná tette az állami oktatást és megnehezítette, hogy reagáljon a 

munkaerőpiacon beálló változásokra.  

Ennek a párbeszédnek a fejlesztése a Miskolci Egyetem Bosch Lean Akadémiájához, a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Bosch Lean Menedzsment Vállalati Tanszékéhez vagy a 

Szent István Egyetem Huawei Laboratórium és Akadémiájához hasonló együttműködések 

kialakításával orvosolható lenne. A szakképzést adó oktatás terén, az állami tanműhelyek 

rendszerváltást követő megszűnése vagy a még meglévőek korszerűtlensége sem biztosítja 

azt, hogy a tanoncok a mai elvárásoknak megfelelő, használható ismeretre tegyenek szert.  

Egy a vállalati képzőhelyek felépítésének vizsgálatával foglalkozó hazai tanulmány 

(Expanzió Humán Tanácsadó, 2013) szerint a munkahelyi tanulással kapcsolatban két fő 

feladat vár megoldásra. Egyrészt Magyarországon a munkahelyi tanulás formális 

felfuttatása, másrészt a tanuló szervezetek elterjesztésével összekapcsolódó nem formális 

és informális tanulás ösztönzésének megkezdése, amire a felnőttképzési törvény ad 

lehetőséget (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről). Mindez alkalmat kínál arra is, 

hogy a képzés a különböző típusú munkáltatók munkavállalóval szembeni eltérő igényeit 

és követelményeit differenciáltabb módon vegyék figyelembe.  

A tanulmány arra is rámutatott, hogy a multinacionális vállalatok a vezetői réteg 

megválasztása esetében többségükben nem a hazai szakembergárdára támaszkodtak, hanem 

külföldi szakemberek bevonásával kívánták azokat elérni. Véleményük szerint a korábbi 

vezetői réteg nem rendelkezett azokkal a tapasztalatokkal és ismeretekkel, amelyek 

elengedhetetlenek egy a korábbitól nagyban különböző vezetési stílus képviselésére az 

adott cégen belül. Idővel viszont tapasztalniuk kellett, hogy az adott országban, a helyi 

kulturális ismeretek nélkül, nyelvi problémák megléte mellett és helyismeret nélkül nem 

tudnak olyan eredményeket elérni, mint amilyeneket elvártak.  

Egy a nemzetközi nagyvállalatok 74 magyarországi leányvállalatát bevonó empirikus 

vizsgálat (Dobrai et al, 2012) úgy találta, hogy a hazai vállalatokon belül a 

tudásmenedzselési aspektusok sikere (az anya- és leányvállalatok közötti HR tudásáramok 

megvalósulásában) a megfelelő tudásátadási képességtől, a tudásátadás iránti motivációtól, 

a tudástranszfer módjától és a tudás fajtájától függ.  A szervezetekben folyó képzés speciális 

felnőttképzés, ahol nagy jelentősége van a tapasztalatokra épülő kompetenciafejlesztésnek. 

Fontos rámutatni, hogy Magyarországon az iskolarendszeren kívüli képzésben mutatkoznak 

jelek arra, hogy a rendszerek nyitottabbá válnak. Ez megkönnyítette az olyan kapcsolódást, 

amelyben a konkrét munkatevékenység a tanulási folyamatnak a „realitásokkal való aktív, 

kritikus kölcsönös kapcsolatát” segítette, valamint az iskola a gazdaság szereplőinek a 

specializált szakmai végzettségek mellett egyénre szabott, rugalmas kompetenciafejlesztést, 

folyamatos továbbképzési lehetőséget kínált fel (Zachár, 2004). 

Értekezésemben egy komplex kérdéskör, a vállalaton belüli képzési programok 

sikertényezőin túl a CLO-k mai elvárásoknak megfelelő szerepeinek és kompetenciáinak 

tisztázását tűztem ki célul. A kutatás fókusza azért is egyedi, mert a kompetenciák 

vizsgálata a sikerességre való hatásokon túl az érdekcsoportokkal való hatékony 

együttműködésre is koncentrál, mely számos érintett csoport számára magas hozzáadott 

értékű megállapításokat eredményezhet. 
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1.3 Fogalmak 
 

A vállalatokon belül történő tanulásnak nem létezik egy egységes koncepciója, inkább 

csak koncepcionális töredékek állnak rendelkezésre a szakirodalomban. A munkahelyi tanulás 

sokféleségét és folyamatos változásait az is mutatja, hogy milyen különböző elnevezései 

vannak a képzéssel foglalkozó részlegnek (és a részleget vezető pozíciónak) a szervezetekben. 

Sokan a learning & development azaz a tanulás és fejlesztés kifejezést használják, mely 

egyrészről tükrözi azokat a programokat, melyek a jelenlegi munkavégzéshez szükséges 

készségek és képességek elsajátításában segítenek, másrészről pedig a fejlesztés szóban 

hordozzák a hosszú távú, gyakran kulturális változásokkal és szemléletmód váltással járó 

változtatási törekvéseket. Néhány szervezet még mindig a training, azaz a tréning szót 

használja, ezzel inkább azokat a készségeket hangsúlyozva, melyek közvetlenül szükségesek a 

munkahelyi teljesítmény javításához. Mások az education and training kifejezést preferálják, 

szem előtt tartva azt, hogy az oktatás egy jövőbeli munkakörre készít fel, miközben a tréning 

mindazokra a készségekre fókuszál, melyek a jelenlegi munkakör teljesítményét befolyásolják. 

Ezek a fogalmak is folyamatosan változnak, ahogy a vállalati képzés szerepe alakul. 

Ezért fontos tisztázni, hogy mit értünk olyan fogalmak alatt, mint tudásgazdaság, tanuló 

szervezet, szervezeti tanulás, informális tanulás, cégegyetem, a vállalati képzési program 

érdekcsoportjai, a CLO, kompetencia, HR szerepek, HR kompetenciák. 

Tudásgazdaság: a tudásgazdaság fogalmát az 1960-as években Fritz Machlup (Machlup, 1962) 

osztrák származású amerikai közgazdász vezette be, aki összekapcsolta a fogalmat a modern 

gazdasági fejlődés igényeivel és öt szegmenst különböztetett meg a tudás szektorán belül: 

oktatás, kutatás és fejlesztés, tömegmédia, IT és információs szolgáltatások. Fontos kiemelni a 

tudás szerepével kapcsolatos fogalmak bővítésében jelentős szerepet játszó Peter Drucker 

amerikai közgazdász nevét is, aki a menedzsmenttudományba bevezette a tudásmunkások 

fogalmát (Drucker, 1996).  

Tanuló szervezet: olyan szervezetet jelent, amely jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan 

növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét. A tanuló szervezetek fontos jellemvonása, hogy a 

szervezetben résztvevők új módon képesek tekinteni magukra és a világra (Senge, 1990, 2006). 

Szervezeti tanulás: azt a folyamatot jelenti, ahogyan a szervezetek feltárják, elemzik és 

korrigálják az elkövetett hibákat. Általában vizsgálják azt, hogy milyen egy vizsgált magatartás, 

az miért nem hatékony, valamint hogyan lehetne hatékonyabb magatartással kicserélni (Argyris 

& Schön, 1974, 1996). Schön és Argyris egy- és kéthurkos tanulással kapcsolatos elméletében 

kimondja, hogy gyors változások esetén a kéthurkos tanulásra érdemes alapozni, mely során az 

elvárásainknak nem megfelelő következmények esetén először a magatartást meghatározó 

tényezőket vizsgáljuk felül és változtatjuk meg, és ennek eredményeként változik a 

viselkedésünk. 

Informális tanulás: az informális tanulás körébe a tanulás nem szervezett formái tartoznak, 

olyanok, amelyek a családban, a munkahelyen, minden ember életében előfordulhatnak egyéni 

tapasztalatok vagy családi, társadalmi iránymutatás alapján. Az informális tanulás a 

mindennapi élet természetes része (Livingstone, 2007). Az iskolarendszerű és az 

iskolarendszeren kívüli képzésekkel ellentétben, az informális tanulás nem szükségképpen 



12 

 

szándékos tanulás, és lehet, hogy még maguk az egyének sem ismerik fel, ahogy ez 

ismereteikhez és készségeikhez hozzájárul.  

Cégegyetem: az irányadónak választott Meister-féle definíció szerint olyan centralizált, 

szervezeten belüli képzési és fejlesztési létesítmény, amely a rövid élettartamú tudáshoz 

kapcsolódik, és amelyik a képzési és fejlesztési tevékenységet az üzleti stratégiához illeszti 

(Meister, 1998). 

A vállalati képzési program érdekcsoportjai: Elkeles-Phillips irányadó alapmodellje 

értelmezésében ide tartoznak a képzési program fejlesztői (1), a képzést lefolytató szakemberek 

vagy trénerek (2), a képzésben résztvevő munkavállalók menedzserei, közvetlen felettesei (3) 

és maguk a résztvevők (4) (Elkeles-Phillips, 2007). 

A Chief Learning Officer: a legmagasabb rangú pozícióval rendelkező személy, aki a vállalaton 

belüli tanulás menedzsmentjéért felelős. Az oktatási-fejlesztési vezetők azok, akik 

befolyásolják a vállalat stratégiáját és képesek összehangolni a munkavállalók fejlesztését a 

szervezet üzleti céljaival (Bersin, 2012). Feletteseik többnyire az ügyvezető igazgatóik, HR 

vezetőik, vagy a tehetség menedzsment programok vezetői közül kerülnek ki.  

Kompetencia: A fogalom minél pontosabb meghatározása érdekében az 1. táblázat foglalja 

össze a kompetencia kifejezés néhány kutatás szempontjából jelentős, szakirodalmakban 

található definícióját. 

 1. táblázat: Kompetencia definíciók a szakirodalomban 

 

Szerző(k) Kompetencia definíciók 

Polányi Mihály (Polányi, 1962) „Tudni, hogyan interpretáljuk a tudást.”  

Amerikai Menedzsment Szövetség  

(AMA, 1987) 

„Az egyén általánosítható tudása, motivációi, 

legbensőbb személyiségjegyei, társasági 

szerepei vagy képességei, készségei, amelyek 

egy munkakörben nyújtott kiemelkedő 

teljesítményhez köthetők”. 

David. C. McClelland (McClelland, 1973) 

„A kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, 

pontosabban az egyén olyan tulajdonsága, 

amely nélkülözhetetlen egy szerepben vagy 

munkakörben nyújtott hatékony 

teljesítményhez.” 

Richard. E. Boyatzis (Boyatzis, 1982) 

„Az egyén hatékony és/vagy kiváló munkaköri 

teljesítményt eredményező 

személyiségjellemzője.” 

Lyle M. Spencer & Signe M. Spencer 

(Spencer & Spencer, 1993) 

„Egy személy alapvető, meghatározó 

jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak 

a kritériumszintnek megfelelő hatékony 

és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 
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HR szerepek: Dave Ulrich modellje szerint a HR szakemberek által betöltött szerepek a 

szervezetben egy négyes mátrixban ragadhatóak meg, aszerint hogy operatív (jelen) vagy 

stratégiai (jövő) fókuszt helyeznek előtérbe, valamint hogy az emberek vagy a folyamatok 

dominálnak (Ulrich, 1997). Az Adminisztratív Szakértő, aki működteti a szervezeti 

infrastruktúrát, melyben kiszolgálja a szervezetben felmerülő HR jellegű operatív igényeket.  

Az Érdekegyeztető, avagy Munkavállalók Bajnoka szerepében a HR a szervezeti tagok 

mindennapos problémáival és igényeivel foglalkozik, az elkötelezettségük növelése és 

képességeik fejlesztése érdekében. A Változási Ügynök szerepben a HR támogatja a szervezet 

változási készségének és kultúrájának a megteremtését, segít feltárni azon új 

magatartásformákat, melyek lehetővé teszik a szervezet versenyképességének fenntartását. A 

Stratégiai Partner szerepben pedig a HR a saját stratégiájának és gyakorlatának az üzleti 

stratégiával való összehangolására fókuszál. 

HR kompetenciák: A HR többféleképpen tud részt venni a stratégia megalkotásában és képes 

értéket hozzáadni, melyben az HR kompetenciák szintje az irányadó. A HR szakember egyrészt 

hozzájárul az üzleti stratégia kialakításának folyamatához, másrészt abban segít, hogy 

artikulálni és egyértelműsíteni lehessen, mi is a stratégia. Ezáltal tudja biztosítani ennek a 

stratégiának megvalósítását a kívánt HR gyakorlatok hozzárendelésével, valamint a vezetői 

magatartások megfelelő folyamatokhoz igazításával. A HR hat kompetenciadimenziója 

(Ulrich, 2012) a 2015-os kutatás következtében újabbakkal egészült ki és több, mint harminc 

ezer HR szakember, illetve HR szakembert értékelő válaszai alapján azonosításra kerültek az 

aktualizált HR kompetenciák (Ulrich et al., 2015). Ezek közé tartozik  

- a Stratégiapozícionáló (Strategic Positioner),  

- a Paradoxonok Navigátora (Paradox Navigator),  

- a Hiteles Aktivista (Credible Activist),  

- a Kultúra és Változás Bajnoka (Culture and Change Champion),  

- a Humántőke Kurátor (Human Capital Curator),  

- az Ellenszolgáltatások Ügynöke (Total Rewards Steward),  

- a Compliance Menedzser (Compliance Manager),  

- az Adatalapú Tervező és Értelmező (Analytics Designer and Interpreter), valamint  

- a Technológia és Média Integrátor (Technology and Media Integrator). 

A továbbiakban a CLO-kkal és gyakorlati tevékenységeik relevanciáival foglalkozom, melyek 

a korszerű szerepfelfogáshoz és a képzés sikerességéhez szükségesek. 

 

1.4 Kutatási célkitűzések 
 

Viszonylag kevés szakirodalom szól a CLO-k által betöltött szerepekről és szintén ritkán 

kutatott terület specifikusan a CLO kompetenciái, melyek a képzési program eredményességét 

és az érdekcsoportokkal való hatékony együttműködést segítik elő. Alapvető kutatási célom 

volt annak vizsgálata, hogy ezt a vállalati képzés irányítását milyen vezetőre bízzák. Ezért 

vizsgálódásaim tárgya a képzési program értékelésében jelentkező sikertényezők azonosítása, 

valamint a CLO szerepfelfogásaival kapcsolatban új megállapítások megfogalmazása. A 

kutatás menetének és a kutatási kérdéseim szemléltetésére alkottam meg az 1. ábrán látható 

kutatási modellt.  
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1. ábra: A kutatás menetének modellje 
      

 

Kutatási modellemet a tudásalapú társadalom és gazdaság négy jelenségére alapozva 

alakítottam ki, melyek meghatározóan befolyásolják a szervezeteken belüli tanulás 

folyamatának alakulását. Ide sorolható a szervezetek globális működése, az oktatás innovációja, 

a humántőke, azaz a fejekben lévő tudás felértékelődése, valamint a generációváltás, amelyben 
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az állandóan tanulásra kész állapot és a proaktív önfejlesztés a domináns. Egy vállalat életében 

a naprakész, versenyképes tudásba való folyamatos befektetés biztosíthatja a legmagasabb 

megtérülést. Azonban a munkaerő fluktuációja a képzésbe történő befektetések kockázatát 

jelentősen megnövelte, az agilitás egyre kritikusabb szerepet kapott, így a meglévő és a 

szükséges tudás rendszeres felülvizsgálata, frissítése és bővítése az eredményes belső képzési 

stratégia kulcselemeivé és a kívánt üzleti eredmények elérésének katalizátorává váltak. Erre a 

trendre építve következő lépésként a vállalaton belüli tanulás átalakulásának okozóit 

vizsgáltam. Egyre erőteljesebb törekvések mutatkoztak arra, hogy gyorssá és hatékonyabbá 

tegyék a tudásáramlást a szervezetekben, az átalakulás gyakori jelenségeiként vállalati 

akadémiák vagy cégegyetemek (Meister, 1998) alakultak, melyekben a dolgozók szervezett 

keretek között történő önkéntes tudásmegosztása zajlott. Ezt többnyire gyakorlati szakmai 

közösségekbe (Wenger, 1999) szerveződve tették és a hagyományos ismeretközvetítés mellett 

és helyett a figyelem fókuszába a gyakorlatias, a tudás alkalmazását, a problémamegoldást és a 

kritikus gondolkodást előtérbe helyező megközelítések kerültek, a vállalati teljesítmény és 

versenyképesség elősegítése érdekében. A formális képzések aránya 20-25%-ra, vagy az alá 

csökkent a szervezetben, a Center for Creative Leadership 70-20-10 elnevezésű modellében ez 

az arány még kevesebb. A munkavállalók a szükséges tudnivalók 70%-át munkavégzés közben 

szerzik meg, 20%-át másoktól vagy épp beszélgetések során sajátítják el és mindössze 10%-át 

formális képzéseken (Lombardo & Eichinger, 1996). Nem meglepő, hogy a 70-20-10 modell 

továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósulási formáihoz való útmutatója is egy CLO-tól 

származik (Jennings, 2013). Ebben a folyamatban szintén meghatározóvá válik a közösségi 

tudásmegosztás és a személyes tudásmenedzsment a munkatársak között, melyhez a képzési-

fejlesztési tevékenységet stratégiai szintre emelő szervezet facilitátorként, támogató, segítő 

szolgáltatásokkal járul hozzá.  

Kutatásom során vizsgáltam ennek olyan pozitív hozadékait is, mint a képzési program 

márkaépítési hatása. Minél előbb sikerül a CLO-nak megtalálnia a szervezeti és menedzsment 

kultúrához illeszkedő stratégiát, minél előbb sikerül megfelelő technológiai eszközöket, 

megoldásokat (e-learning, mobil alapú tanulás, vállalati közösségi hálózat, stb.) és személyes 

tanulási módszereket (játékosítás, közösségi tanulás, tudásmegosztás, stb.) beemelni a 

fejlesztésbe, annál sikeresebben kerülhet közelebb a szervezet a verseny élvonalához. A 

vállalatok mindezt a tudatos munkáltatói márkaépítési stratégiájuk szerves részévé tehetik, 

jelentősen növelve ezáltal vonzerejüket a fiatal tehetségek körében, akik tudatos fogyasztóként 

választanak maguknak munkáltatói márkát, így a munkaadó egyben a „saját márkájuk” részévé 

is válik. Megfelelő képzéshez kapcsolódó aktivitásokkal és ezen aktivitások kommunikációs 

stratégiai megalapozásával tudatosítható a munkavállalókban, hogy az anyagi juttatásaikon 

felül még milyen egyéb előnyöket nyújt számukra a munkáltató. Ezzel a dolgozói 

elkötelezettség, a vállalati képzési program sikere, valamint a vállalat profittermelő képessége 

is jelentősen növelhető. 

A kutatási modellem fő fókuszában a mai modern CLO áll, akinek szerepeit az Ulrich által 

megalkotott négyes HR szerepmodell alapszerepeivel összefüggésben vizsgáltam. Ezzel 

párhuzamosan kiterjedt elemzést végeztem a CLO-k gyakorlatban végzett tevékenységeiről és 

ennek eredményeképpen azonosítottam a mai elvárásoknak megfelelő CLO szerepfelfogásokat.  

Mivel a CLO nem elszigetelten, hanem a szervezeten belüli képzés ökoszisztémájának szerves 

részeként tevékenykedik, szükségszerűnek tartottam a CLO-t körülvevő stakeholder-eket is 

vizsgálni. Ennek során a CLO-val kapcsolatos elemzéseimet a képzési rendszer 



16 

 

érdekcsoportjaira is rávetítettem és a hatásvizsgálat első fázisaként az érdekcsoport modell 

kiterjesztését, aktualizálását tartottam szükségesnek. A hatásvizsgálatok második részeként, 

személyes interjúk során arra fektettem a hangsúlyt, hogy az új CLO szerepfelfogások és az 

érdekcsoportokkal való hatékony együttműködés kompetenciái, hogyan szolgálják a képzési 

program sikerét, elősegítve ezáltal a szervezet teljesítményének növelését.  

Kutatásom eredményeként a mai modern CLO szerepeinek és kompetenciaprofiljainak 

mélyebb feltárására került sor, melyet a CLO kiválasztása, fejlesztése és a szervezethez 

illeszkedő képzési gyakorlat kialakítása területein lehet leginkább hasznosítani. 

 

1.5 Hipotézisek 
 

Értekezésem hipotéziseit a vonatkozó szakirodalmi vizsgálatok, az előzetes próbalekrédezések 

és szakértői visszajelzések, valamint a primer kutatások eredményei alapozták meg. A CLO 

szerepfelfogás összetettségéből és a szakértői véleményezések sokrétűségéből adódóan a 

kutatási kérdőívem kérdéscsoportjai több területet lefednek, mint ami a dolgozat terjedelmi 

követelményeiből adódóan részletes elemzésre kerülhetne. Ezért a kutatás fókuszát szem előtt 

tartva, a korszerű CLO szerepmodell, az érintett érdekcsoportok és a CLO kompetenciák 

szempontjából releváns kérdésekre összpontosítottam és ezek alapján fogalmaztam meg a 

hipotéziseket. 

H1:  

A vállalaton belüli képzés értékelésébe a Kirkpatrick-Phillips-féle öt szintes modell elemein 

túl új sikertényezők bevonása indokolt. 

 

Kiindulásként azt vizsgálom, hogy a vállalati tanulás transzformációjával a CLO-k a vállalati 

képzés milyen új sikertényezőire fektetik a hangsúlyt a mindennapi gyakorlatban. Az előzetes 

kutatásaim során és az egyes szervezetek gyakorlatainak látható különbségei alapján erőteljesen 

foglalkoztatott az, hogy a klasszikus Kirkpatrick-Phillips modelltől eltérő sikertényezők 

beazonosítása miként segíthet a CLO eredményességének értelmezésében. Ezek alapján 

feltételezésem, hogy a vállalaton belüli képzés értékelésébe a Kirkpatrick-Phillips-féle öt 

szintes modell elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt. Ezeket kutatási kérdőívem 

számszerű válaszainak statisztikai elemzésével kívántam feltárni, továbbá személyes interjúk 

szöveges válaszai alapján mélyebben is elemzem tartalmukat.  

Az azonosított sikertényezőkkel összhangban célom az, hogy rávilágítsak a CLO 

tevékenységeire és kompetenciáira, melyek az Ulrich által megalkotott négyes HR 

szerepmodell alapszerepeivel összefüggésbe hozhatóak. Ezzel összefüggésben az is 

foglalkoztatott, hogy milyen mértékben függ a tanuló célközönség méretétől a korszerű CLO 

szerepfelfogás. Ez vezetett a második hipotézisem két alhipotézisének megfogalmazásához. 

H2: 

2a)  A korszerűsített CLO szerepfelfogások az Ulrich által megalkotott négyes 

HR szerepmodell alapszerepeire épülnek. 

2b)  A korszerűsített CLO szerepfelfogások a tanuló célközönség méretétől 

függetlenek. 
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Feltételezéseimet a kérdőívből kinyerhető adatok statisztikai elemzésével kívántam igazolni 

vagy cáfolni. A szerepfelfogások és a tanuló célközönség mérete közötti összefüggések esetén 

már mélyebb vizsgálatot tartottam indokoltnak és ezt interjúim szöveges és számszerű válaszai 

alapján elemeztem.  

A szerepfelfogások azonosítása után a vállalaton belüli képzés érdekcsoportjainak körében 

vizsgálódtam, mely már kutatásom előzetes fázisaiban is foglalkoztatott. A vállalati képzési 

érdekcsoportok alapmodelljére (Elkeles & Phillips, 2007) építve, a modell kibővítésére 

vonatkozó kutatások folytatásaként (Gyökér & Lambert, 2015) azonosítani kívántam az új 

szereplőket, valamint azt, hogy milyen jó gyakorlatok léteznek ezeknek a viszonyoknak az 

alátámasztására. Így harmadik hipotézisemben választ kerestem arra is, hogy a CLO-k 

megerősítik-e a képzés érdekcsoport-modelljének további kiterjesztéséről szóló 

feltételezésemet. 

 

H3:  
A vállalaton belüli képzés érdekcsoport-modellje kiterjesztést igényel. 

 

Erre építve az érdekcsoportokkal való együttműködéshez szükséges speciális kompetenciák 

vizsgálata is foglalkoztatott. Negyedik hipotézisem feltételezése, hogy ezek azonosítása és 

tudatosítása a CLO, valamint a képzési program sikerét, és szervezeti teljesítmény növekedését 

szolgálja.  

 

H4:  
Azonosíthatóak azok a speciális CLO kompetenciák, melyek az érdekcsoportokkal való 

hatékony együttműködéshez szükségesek és a szervezeti teljesítmény növekedését 

szolgálják. 

 

Hipotéziseim vizsgálata során az alábbi módszereket alkalmaztam: 

- Online kérdőíves vizsgálat (lásd az M2. számú melléklet), melynél a kérdőív 

kérdéscsoportjainak véglegesítését 10 nemzetközi CLO részvételével zajló előzetes 

próbalekérdezés, valamint 7 szakértői véleményezés előzte meg 

- A releváns kérdéscsoportok válaszainak statisztikai elemzése az SPSS program 

segítségével: korrelációelemzés és faktoranalízis (lásd az M3. számú melléklet) 

- A 2015-ös kutatás aktualizálása érdekében a kérdőív releváns kérdéscsoportjaira épülő 

interjúkérdések összeállítása (lásd az M4. számú melléklet) 

- 22 CLO-val lefolytatott interjú válaszainak elemzése (lásd az M5. számú melléklet) 

- Az interjúválaszok leiratainak (lásd az M6. számú melléklet) további elemzése, releváns 

említésszámok vizsgálata és az 5 fokozatú Likert-skála (Likert, 1932) érvényességi 

pontértékei alapján való összefüggések feltárása. 

A dolgozat további részeiben részletesen bemutatom és elemzem a kutatási eredményeket, 

megvizsgálom, hogy az elméleti alapmodellek közül a mai gyakorlatban mi valósul meg. Ezt 

kiegészítve foglalkozom a 22 CLO-val folytatott interjú során feltárt esetekkel, különbségeket 

és azonosságokat keresve az eltérő méretű tanuló populációval rendelkező CLO-k 

szerepfelfogásai között. 
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2. Szakirodalmi előzmények 
 

Ebben a részben összefoglalom a nemzetközi szakirodalom általam legfontosabbnak ítélt 

kiemelt részein keresztül azt, hogy milyen információk állnak rendelkezésünkre a humántőke 

fejlesztésébe való befektetésről, a vállalaton belüli tanulásról, annak sikertényezőiről, az 

oktatási-fejlesztési programok felelőséről, valamint a HR szerepekről és kompetenciákról. 

Legnagyobb arányban Gary Becker, Donald Kirkpatrick és Dave Ulrich műveiből merítettem, 

de rajtuk kívül több, mint ötven további meghatározó szerző írása volt befolyással a 

megállapításaimra.  

A nemzetközi szakirodalmat áttanulmányozva azt tapasztaltam, hogy a vállalaton belüli 

tanulásnak nincs jól lehatárolható fogalomrendszere. A vállalaton belüli képzés sok tekintetben 

összeolvad olyan társterületekkel, mint a szervezetfejlesztés (organization development), 

tehetséggondozás és- fejlesztés (talent management and talent development), illetve kisebb 

cégek esetében magával a HR területtel. Ezért is tartottam a későbbiekben fontosnak, hogy a 

CLO tevékenységeit és kompetenciáit az egyik legalapvetőbb Ulrich-féle HR szerepmodell 

négy elemére vezessem vissza.  

 

2.1 A humántőke szerepe a gazdasági fejlődésben 
 

Az emberi tőkét ténylegesen, mint közgazdasági tényezőt Sir William Petty után az első 

klasszikus közgazdász, Adam Smith használta először (Smith, 1776). Smith megállapítása 

szerint a különböző foglalkozási területen dolgozók bérkülönbségeinek egyik oka az oktatási 

költségek nagyságában keresendő.  

A humántőke-elmélet egyik alapművében Smith írta le először az emberi tőke koncepciójának 

elméleti alapját: a sok munka- és idő-költségen oktatott egyén elvárja, hogy a szokásos 

munkabéren felül keressen és az oktatás költségei kifizetődjenek. A bérkülönbségek oka tehát 

az oktatás, mint a jövőbeli keresetbe való befektetés, illetve az emberi tőke mennyiségbeli 

különbségei. Smith ebben a művében rávilágított, hogy az emberek képzettségének és a 

megszerzett tudásuknak fontos szerepe van az ország jövedelmének alakulásában. Smith és a 

korai közgazdaságtani elméletek után jó ideig nem foglalkoztak az emberi tőkébe történő 

beruházásokkal. Majd a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás forrásait kezdték kutatni a 

kevésbé fejlett országok oktatásba történő beruházásai és az egyes foglalkozások közötti 

keresetkülönbségek vizsgálata kapcsán.  

A 19. század második felében számos kutató foglalkozott az emberek gazdasági értékének 

felbecsülésével, valamint megpróbálták elkülöníteni az oktatás keresetekre való hatását. A 

problémakör vizsgálatára két jól elkülönülő elmélet alakult ki, melyeket fontosnak tartok 

kiemelni.  

Az egyik a német statisztikus és közgazdász Ernst Engel nevéhez köthető termelési költségeken 

alapuló megközelítés, amely azt feltételezi, hogy az ember gazdasági értéke megegyezik 

mindazon ráfordítások értékével, amelyek a nevelése során felmerülnek. Engel ezt az 

intervallumot születéstől 27 éves életkorig határozta meg. Számításaiban azt is feltételezte, 

hogy a nevelési költségek minden évben konstans összeggel emelkednek (Engel, 1883). Ezzel 
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az elmélettel szemben azonban ellenérvként hozható fel, hogy a nevelés befejeződésének 

időpontja, valamint a költségek növekedése is kérdéses. Emellett nincs szükségszerű 

összefüggés az ember piaci értéke és a vele kapcsolatos ráfordítások között.  

A másik elmélet a tőkésített kereseteken alapuló módszer, mely úgy próbálja megragadni az 

ember gazdasági értékét, hogy a korábbi költségeket figyelmen kívül hagyva, csak az egyén 

jelenlegi és várható piaci értékét veszi figyelembe (Farr, 1853). Itt az egyének jövőbeli nettó 

keresetének a jelenértéke kerül kiszámításra a megélhetési költségek és a várható élettartam 

figyelembe vételével. 

Az emberi erőforrás gazdasági szerepével kapcsolatos kutatások a 20. század második felétől 

váltak jelentőssé. Ebben az időszakban publikálták azokat a tudományos eredményeket, 

amelyek a következő évtizedekben meghatározták a problémakör vezető elméleteit. A korábbi 

vizsgálatokra építve, az emberi tőke elmélet kidolgozása elsősorban a Chicago-i Columbia 

Egyetem három neves kutatója: Jacob Mincer, Theodore W. Schultz és Gary Becker nevéhez 

köthető.  

A humántőke-kutatás három nagy hulláma közül az első hullám a 20. század elején zajlott. 

Ekkor két markánsan elkülönülő irányt képviseltek a kutatók: az egyik az emberi tényező 

lényegétől távol állónak tekintette a tőke fogalmát (Mill, 1909), a másik irány viszont az emberi 

tényezőt tőkének tekintette (Fisher, 1906) és a matematika eszköztárat is használva fogalmazta 

meg a humántőke és a gazdasági növekedés kapcsolatát. Egy későbbi álláspont szerint a tudás 

a termelés legerősebb motorja (Marshall, 1930), mellyel implicit módon elismerték, hogy az 

emberi tudás tőkeként is viselkedik. Ugyanakkor a gyakorlati gazdasági életben nem 

támogatták ezt a megfogalmazást.  

A második hullám az 1950-es évek végétől az 1970-es évek elejéig tartott. Kiemelkedőek voltak 

a humántőkére irányuló elméleti kutatások és a gazdasági növekedéselmélet keretében történt 

fejlesztések. Gary Becker a Human Capital című művében átfogó elméletet kívánt adni a 

humántőkére. Figyelmét a különböző képzési formákra összpontosította, valamint ezek 

formalizált kapcsolatát is bemutatta (Becker, 1964). Ezzel párhuzamosan Mincer (1958,1962) 

tevékenysége és konkrét számításai a munkahelyi képzésre és a jövedelemelosztásra irányultak.   

A humántőkét, mint növekedési tényezőt említő egyik első publikációk között volt Arrow 

learning by doing elmélete (Arrow, 1962), mely az elvégzett munkával arányos produktivitás-

javulás következményeit modellezte. 

A 70-es, 80-as években a súlypont új területre helyeződött. Theodore Schultz Becker 

gondolatainak folytatásaként kiszélesítette a humántőkébe történő beruházás értelmezését 

(Schultz, 1983). Schultz megállapította, hogy amit fogyasztásnak nevezünk, annak jó része az 

emberi tőkébe való beruházást jelent, és az emberi tőkébe fektetett ilyen beruházások az egy 

dolgozóra jutó reáljövedelem növekedésének legnagyobb részét megmagyarázzák. Az összes 

tőke emberi összetevője igen jelentős, ennek ellenére túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek a 

nem emberi tőkére, pedig ha az emberi képességek nem tartanak lépést a fizikai tőkével, az 

akadályozhatja a gazdasági növekedést.  

A 90-es évekre egyértelművé vált, hogy a gazdasági növekedés hosszú távú tényezőinek 

jelentősége sokkal nagyobb, mint a rövid távú üzleti megfontolásoké. Ennek alapján kialakult 

a növekedéselmélet új hulláma, amely átfogta és szerves részévé alakította a humántőke-

kutatást. Ez a harmadik, mai napig is tartó hulláma a humántőke-kutatásnak. Ekkor került a 
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vizsgálatok középpontjába a technikai fejlődés, mely a kutatási tevékenység eredményeként 

jelenik meg. Továbbá fontos tényezővé válik az innováció és mindkettőről kimondható, hogy 

az emberi képesség, a humántőke hasznosulása révén jön létre.  

Romer kutatásai a humántőkét kapcsolatba hozták a technikai haladással, a tudással, az új 

tudással, azaz az innovációval és a kutatással (Romer, 1986). Központi elemként szerepelt a 

technikai haladás, Romer ehhez kötötte a humántőke meghatározását. Összhangban Becker 

gondolataival, a humántőkét a technikai fejlődéshez hozzáadott képességnek tekintette. Ebben 

az értelmezésben egymás mellett szerepelt a munkaerő és a humántőke, mint a termelés két 

inputja. Romer a humántőkét a tanulási időszakkal méri, és a személyhez köti, valamint 

elmélete szerint a humántőke felhalmozása az iskolai oktatás és a munkahelyi továbbképzés 

útján jön létre.  Továbbá feltételezte a vállalatok kutatásba, a tudásfejlesztésbe történő 

szándékos befektetését, amelyet a profitérdek irányít. 

Az új növekedési elmélet célja a technikai változás (korábban exogén tényező) endogenizálása 

volt. A főként Romer és Lucas nevéhez köthető kutatások arra mutattak rá, hogy a növekedés 

kétharmadát adja a technológiai változás. Ezt felhasználva egy vállalat innoválni tud, az egyén 

műszaki tudása belső (endogén) tényezővé válik (Romer, 1990). Schultz és Becker humántőke-

értelmezését elfogadva, Lucas a tudás megszerzését és hasznosulását építette be a modellbe 

(Lucas, 1988). Elképzelése szerint egyéni döntések sokasága határozza meg a tudás 

megszerzésére fordított időt és figyelembe veszi a befogadó környezet humántőke szintjét is. 

Modelljében a humántőke egyrészt a formális oktatás, másrészt a tényleges munkavégzés, azaz 

a learning by doing tevékenység révén fejlődik. Lucas kihangsúlyozta, hogy a humántőke 

gyarapításának a munkahelyi továbbképzés és a learning by doing legalább olyan fontos része, 

mint az iskolázottság növelése. 

Ezt követően Mankiw-Romer-Weil a Solow modellből kiindulva elismerte a technikai fejlődés 

endogenizálódásának fontosságát. A szerzők kiegészítették a növekedéselmélet egyik 

alapmodelljeként számon tartott Solow modellt a humántőke különböző megközelítéseivel 

(Mankiw et al, 1992). Az MRW modell sajátosságai közé tartozik, hogy a munkaerőt a 

technikai fejlődéssel párosítja, a technikai haladás és a minimálbéres munkaerő együtt szerepel 

és a jövedelemtermeléshez való hozzájárulásuk a tőke és a humántőke levonásával 

maradékelven képződik. Elválasztja egymástól a munkaerőt és a humántőkét és azt mondja ki, 

hogy az alkalmazottak minimálbér feletti jövedelme a humántőkéből származik. Emellett a 

humántőkét a fizikai tőkével analóg módon szerepelteti és feltételezi, hogy a fizikai tőke és a 

humántőke amortizációs hányada megegyezik. 

 

Becker kutatásai, melyek az emberitőke-beruházások kvantifikálásával és e beruházások 

hatékonyságával foglalkoztak (Becker, 1993) azt tűzték ki célként, hogy egy átfogó elméleti 

keret alakuljon ki, amiből a nagyon különböző kérdésekre adandó válaszok levezethetők. 

Becker kiindulópontját a munkahelyi képzés jelentette. Úgy találta, hogy ebben az esetben lehet 

legtisztábban megállapítani a képzés, a foglalkoztatás, a keresetek kapcsolatát, itt láthatók 

legtisztábban a direkt és indirekt költségek. 

A felmerülő költségek a képzésben résztvevők ideje, erőfeszítése, az oktatók igénybevétele, a 

felhasznált felszerelések és anyagok, valamint a képzésre fordított idő, amit egyébként a 

termelés növelésére lehetne felhasználni. Becker elmélete szerint azt kell figyelembe venni, 

hogy a képzés ideje alatti megnövekedett költség hogyan térül meg.  
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Továbbá arra a kérdésre, hogy a költségek kit terhelnek, Becker két típusú képzést 

különböztetett meg: az általános és specifikus képzést (Becker, 1993). Megállapításai szerint 

az általános képzést a munkavállalónak kell megfizetnie, hiszen azt követően az ő bére fog 

emelkedni, ugyanis az adott cégnél kapott képzés más cégeknél is növeli a határterméket. 

Specifikus képzésnél azonban a haszon jelentős része a képzést nyújtó cégnél hasznosulhat. A 

munkavállaló racionálisan nem fizet a képzésért, az egész hasznot a cég kapja, ezért indokolt, 

hogy a költségeket is viselje. Ezek alapján Becker a humántőke megtérülését úgy vizsgálta, 

hogy a beruházási költség, a megtérülési ráta és a kereset összefüggését kívánta megragadni. 

 

A humántőke gazdasági növekedésben játszott szerepéről igazolható, hogy három 

mechanizmuson keresztül fejti ki hatását. Az egyik az oktatás, mely növeli a humántőke 

termelékenységét. Az oktatás új tudást hoz létre, ez képezi a második mechanizmus alapját.  Az 

új tudás innováció révén új technológiákat alakít ki, ez új termékeket eredményez és minél 

gyorsabb az elterjedési folyamat - mely egyben a harmadik mechanizmus - annál élénkebb a 

gazdasági növekedés (Ligeti & Ligeti, 2014). 

 

2.2 A vállalaton belüli képzés transzformációja 
 

A dinamikusan változó tudásgazdaságban a vállalatoknak olyan tanuló szervezetekké kell 

válniuk, amelyek képesek kívülről gyorsan és szelektíven információt felvenni és azt cég-

specifikussá átdolgozni. Ennek mikéntje a CLO tényleges szerepének és kompetenciáinak 

függvénye. Peter Senge könyve a tanuló szervezetekről (Senge, 2006), valamint Argyris és 

Schön 1978-ban írt könyvének új kiadása kiemelte, hogy a szervezeteket és munkahelyeket a 

tanulás lencséjén keresztül is vizsgálhatjuk (Argyris & Schön, 1996).  

Ennek az időszaknak alapvető munkái közé tartozik a Learning in the Workplace (Marsick, 

1987), valamint egy későbbi átfogó mű Understanding Learning at Work címmel, mely szintén 

a tanulási folyamatok és a munkahely kapcsolatát vizsgálta (Boud & Garrick, 1999). Ilyen téren 

történő korábbi kutatásom eredményeként, a vállalaton belüli képzés transzformációjának 

lehettem tanúja magam is. A 2013-as „Corporate Universities & Corporate Le@rning Summit” 

konferenciasorozat alkalmával megkérdezett 54 CLO 43%-a nyilatkozta, hogy elmozdulás 

figyelhető meg az informális tanulás és a munkavállaló által generált tartalom felé (Szoboszlai, 

2013). E transzformációt jól illusztrálta az IBM On Demand Workplace megoldása (Howard, 

2010). Ez a tanulási portál képviselte azt a fajta tanulást, ami a munkától távol történik, olyan 

képességeket fejlesztve, melyek jövőbeli pozíciókra készítenek fel, és a szervezet biztosította 

hozzá a tartalmat, formális módon. Ezt munkától távol történő tanulásnak (work-apart learning) 

titulálták és a 2. ábra bal felső negyedébe esett. Az a tanulás, amit már maga a munka tett 

lehetővé (work-enabled learning) már informálisabb, viszont még mindig a szervezet által 

előírt feladatok és a szervezet által generált tartalom volt a domináns. Ez a jobb felső negyedbe 

tartozott. A munkavégzésbe beágyazott, annak szerves részét képező tanulás, a munka 

természetes folyamata közben történt (work-embedded learning). Ez a bal alsó negyedbe volt 

sorolható, ahol formális módon, azonban a munkavállaló által generált és vezérelt tartalom 

érvényesült, mint például amikor egy virtuális segéd ugrott fel a munkavégzés közben, hogy 

útmutatókkal szolgáljon a munkavállalónak egy új szoftver megértésében. Végül, a jobb alsó 

negyedbe tartozó példa a társak által történő tanulás (peer-to-peer learning) képviselte. Ebben 

a szegmensben az informális tanulási folyamat résztvevői többnyire hasonló pozíciójú 
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munkavállalók voltak, akik saját maguk által generált tartalmak felhasználásával, saját 

szükségleteiknek megfelelő eszközökkel, megadott időhatárokon belül segítik egymást a 

különféle ismeretek és készségek elsajátításában, illetve begyakorlásában. A négy negyedet és 

egy 2013-as kérdőíves lekérdezésből adódó eredményeket a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: Elmozdulás az informális tanulás és a munkavállaló által meghatározott tartalom felé  
Forrás: a szerző saját kutatása  

 

A kérdőív eredményei rámutattak arra, hogy a CLO-k elmozdulást véltek felfedezni az 

informális tanulás dominanciája felé. A válaszadók 39%-a szerint ez az elmozdulás a szervezet 

által biztosított tartalom megtartása mellett valósul meg. 43% vélekedik az informális tanulás 

és maguk a tanulók által generált tartalom irányába történő elmozdulásról. 6%-ban voltak azok, 

akik már a jelenlegi állapotot is a tanuló által kreált tartalom irányításával ítélték meg és az 

elmozdulást mindössze a formális és az informális tanulás között látták. A CLO-k közül 7% a 

formális tanulás további dominanciáját látta megvalósulni, a szervezet helyett már a 

munkavállaló által generált tartalommal kitöltve. Továbbá 5% volt, aki a szervezetében zajló 

tanulásnak már az akkori állapotát is informális módszerek által vezéreltnek tekintette, és a 

tartalom kurátora szerepkörébe már egyre inkább magukat a tanulókat pozícionálta, a szervezeti 

képzési funkció helyett.  

 

A vállalati képzésekkel és CLO-kkal kapcsolatos kutatásaim során egyre többször 

szembesültem azzal, hogy a cégegyetem koncepciója egyszerre tekinthető filozófiának és 

szervezeti egységnek. Fontos megállapítani, hogy nem minden magát cégegyetemnek valló 

szerveződés követi a képzési stratégiát a szervezet egészének üzleti stratégiájához illesztő 

cégegyetem koncepcióját, és nem minden cégegyetem filozófiát követő szervezeti egység 

nevezi magát vállalati egyetemnek (Blass, 2001; Rademakers, 2015).  

A továbbiakban elsősorban azoknak a szervezeti egységeknek bemutatására fektetem a 

hangsúlyt, amelyek magukévá teszik az újfajta oktatási-fejlesztési szemléletmódot, függetlenül 
attól, hogy cégegyetemnek vallják-e magukat vagy sem. A közösnek feltételezett eszmei és 

motivációs háttérrel talán értelmezhetővé válik az a formai sokszínűség, amely a fogalmi 

bizonytalanságok okozója. 



23 

 

A cégegyetemek körüli tisztázatlanság egyik oka megvalósulásuk változatossága. A változatos 

megvalósulás pedig annak a következménye, hogy ezek az intézmények egyedi, a szervezet 

sajátosságaihoz illeszkedő problémákra nyújtanak egyedi választ. Valójában csak egy 

természetes alkalmazkodási folyamatnak lehetünk tanúi. Vállalati szemmel nézve tehát nem az 

a lényeges kérdés, hogy mit tekintünk cégegyetemnek, hanem az, hogy a képzési funkció képes-

e megoldani a problémákat, betölteni a tudáshiányokat, és ha igen, akkor hogyan.  

A kutatási nézőpontok különbözőségeinek és a fogalmi sokféleségnek másik oka, hogy a 

cégegyetemek meglehetősen fiatalok, így tudományos igényű vizsgálatuk még mindig kezdeti 

fázisban van. A cégegyetem mozgalom korai képviselői már az 1950-es évektől megjelentek. 

Az első fázis példái közé tartozik a Disney University, ami 1955-ben jött létre és az 1960-as 

évektől osztogatta alkalmazottainak Mouster és Ducktorate diplomát, a General Electric GE 

Crotonville cégegyeteme, ami 1956-ban alakult, valamint a McDonalds Hamburger U 

(Hamburger University) létesítménye is, amely 1962-es megalapításra tekint vissza. A 

mozgalom következő hulláma és a valódi elterjedés csak az elmúlt évtizedekre tehető. E 

fejlődésnek az egyik mérföldköve a Motorola University 1989-es megalapítása (valójában csak 

nevének megváltoztatása).  A Motorola Egyetem aztán az évek során az egyik leggyakrabban 

tanulmányozott vállalati egyetemmé vált. 

A cégegyetemek vizsgálata azért sem egyszerű, mert a tradicionális egyetemekkel ellentétben 

nem nyilvános keretek között működnek és szolgáltatásaikat is többnyire a belső 

érdekcsoportjaiknak nyújtják. Ha esetleg külső ügyfeleik is vannak, akkor marketing 

szempontok miatt természetesen nem kerülnek nyilvánosságra a sikertelen kísérletek és a 

várttól elmaradó eredmények. A sikersztorikból is számos tanulság és jó gyakorlat elsajátítható, 

viszont a még inkább hasznos összehasonlító kutatások a napvilágra nem kerülő kísérletekből 

lennének inkább célszerűek. Nincsenek olyan átfogó kutatások, melyek a vállalati egyetemek 

hasonlóságait és különbözőségeit vizsgálnák az eltérő működési környezet 

figyelembevételével, s a jelenlegi irodalom jobbára csak a jó gyakorlatok ismertetésére 

szorítkozik (Rademakers, 2015). Mindennek eredményeképpen a kutatók mást tekintettek 

vállalati egyetemnek (Blass, 2001; Meister, 1998; Dealtry, 2001; Rademakers, 2015; Domsch 

& Andersen, 2001; Wheeler, 1996). A fogalmi különbségek elemzésére és okainak feltárására 

ebben a dolgozatban nem tértem ki részletesen, azonban kutatásom során a Jeanne Meister féle 

definíciót fogadtam el, mely szerint a cégegyetem olyan centralizált, szervezeten belüli képzési 

és fejlesztési létesítmény, amely a rövid élettartamú tudáshoz kapcsolódik, és amelyik a képzési 

és fejlesztési tevékenységet az üzleti stratégiához illeszti (Meister, 1998). 

A Bersin & Associates szakértői a nagyvállalatok képzési igazgatói körében végzett 

kutatásának egyértelmű eredménye szerint drámai változások zajlanak a vállalati tréningek 

szervezeti szerepe körül: a tréningekre épülő rendszer letűnik, a képzések egészen új formában 

fognak újjászületni, amit leginkább tanulási szolgáltatásnak (learning services) nevezhetünk. 

Nem az általános információközlés és a készségfejlesztés a legfontosabb témakör, hanem a 

menedzserek operatív munkájának minél hatékonyabb támogatása, amely folyamat-orientált 

módon a technológia legmodernebb eszközeivel valósul meg (Bersin, 2006). E szakvélemények 

szerint a multinacionális cégek keretében működő cégegyetemek egyenesen halálra vannak 

ítélve. Az üzleti igények átalakulásával a klasszikus tréningekre és tanfolyamokra épülő képzési 

rendszereket felváltják a munkafolyamatokhoz szorosabban kötődő, szükségleteket azonnali 

módon kielégítő úgynevezett on-demand hálózati megoldások. Későbbi vélekedések mégis a 

cégegyetemek visszatérését jósolták (Bersin, 2008), melyből jól látszik e létesítményekkel 

kapcsolatos bizonytalanság és nem ritkán tapasztalható megosztottság.  
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A dolgozatnak ebben a vállalaton belüli képzés transzformációjával foglalkozó részében 

fontosnak tartottam az informális tanulás pontosabb tisztázását. A felnőttképzéssel foglalkozó 

szakemberek egy csoportja a tanulási formák definiálásakor csupán két kategóriát, a formális 

és a nem-formális tanulást különíti el, és az informális tanulást a nem-formális tanulás egyik 

módjának tekinti. A továbbiakban az általánosabban elterjedt nézetet is megvizsgáltam, mely a 

tanulási tevékenységek három alapkategóriáját különíti el és a formális tanulás mellett külön 

tanulási formának tekinti a nem-formális- és az informális tanulást.  

A nemzetközi tudományos szakirodalomban számos szerző jelezte az informális tanulás 

meghatározása körüli nehézségeket, így Selman, Dampier és később Livingstone is 

megfogalmazta azt a véleményét, hogy a tanulás három dimenzióban történik: formális, nem-

formális és informális módon (Selman & Dampier, 1991; Livingstone, 1999, 2007). Ezen 

fogalmak értelmezése terén az informális tanulás jelentette a legnagyobb kihívást. Az 

informális tanulás körébe a tanulás nem szervezett formái tartoznak, olyanok, amelyek a 

munkahelyen, családban, baráti körben minden ember életében előfordulhatnak egyéni 

tapasztalatok vagy családi, társadalmi iránymutatás alapján. Az iskolarendszerű és az 

iskolarendszeren kívüli képzésekkel ellentétben, az informális tanulás nem szükségképpen 

szándékos tanulás, és lehet, hogy még maguk az egyének sem ismerik fel, hogy ismereteikhez 

és készségeikhez hozzájárul. Az informális tanulás meghatározásánál húsz évvel később Peter 

Jarvis már az egyének közötti informális helyzetekben zajló interakcióra tette a hangsúlyt, 

továbbá kiegészítette a definíciót azzal a megállapítással, hogy gyakran olyan önirányító 

tanulás, amely re-aktív és pro-aktív módon is végbemehet (Jarvis, 2004).  

A fogalmak pontos értelmezésének fontossága és a transzformációs folyamat megállapítása 

mellett azonban egyetértek azokkal a kutatókkal (Colley, Hodkinson és Malcolm, 2003; 

Golding, Brown és Foley, 2009), akik azt hangsúlyozzák, hogy a feladat nem a tanulás 

informális és formális formájának minél szigorúbb különválasztása, hanem az, hogy a két forma 

integrálása megtörténjen. Kutatásom során ennek gyakorlati megvalósulására is választ 

kerestem a CLO-któl.  

 

2.3 A vállalaton belüli képzés eredményessége 
 

Nyilvánvalónak hangozhat a kijelentés, miszerint egy képzési program kidolgozásához 

vagy továbbfejlesztéséhez világos és teljesíthető célokat kell megfogalmazni és a tananyag 

kiválasztását, elrendezését, az oktatási és értékelési módszereket e szerint kell megválasztani. 

A képzés végén elért tanulási teljesítményeket pedig ismételten össze kell vetni a kitűzött 

célokkal (Madaus & Stufflebeam, 1988). Fontos azonban, hogy az eredményesség értékelése 

kiterjedjen egyéb tényezőkre is. Kutatásom során ez gazdagította a képzési program 

eredményességére vonatkozó irodalomkutatásban való elmélyedést. A szakirodalomban 

fellelhetőek voltak azok a modellek, melyek kiterjednek a kontextusra, a kiindulási helyzetre, 

magára a képzési folyamatra, a tanulási eredményekre, valamint olyan tényezőkre is, mint akár 

a váratlan következmények.  

A dolgozat szempontjából relevánsnak ítélt vállalati képzések értékelési modelljei biztosították 

az alapját további vizsgálódásaimnak az eredményesség és a sikertényezők kutatása terén. A 

kiemelt modelleket a 2. táblázatban foglaltam össze.  
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2. táblázat: A vállalati képzések értékelésének legismertebb modelljei  
Forrás: saját szerkesztés 

 

Mérési modell Szerző(k) Alapelemek 

A tréning 

értékelésének 4 

szintje 

Donald Kirkpatrick 

(1959)  

Ez a modell a tréningen résztvevők 

véleményét méri az elégedettségükről, a 

megtanultakról, az alkalmazásról és a 

hatásokról, a tréning megtörténte után 

azonnal. 

 

ROI metodológia Jack Phillips (1997)   A résztvevők véleményét méri az 

elégedettségükről, a megtanultakról, az 

alkalmazásról, a hatásokról és a 

befektetés megtérüléséről. Ajánlottak az 

utánkövetéses kérdőívek, hogy a 

viselkedésbeli és az üzleti eredménybeli 

változások beazonosíthatók legyenek.  

 

AEIOU Mari Kemis and David 

Walker (2000); Simonson 

(1997)  

Ennek a modellnek az öt komponensét 

az Elérés, Hatékonyság, Hatás, 

Eredmény és Váratlan következmények 

képezik. A modell egyedi 

megközelítésmódját a Váratlan 

következmények tényező adja. 

 

Sikertörténet 

módszer  

(Success Case 

Method) 

Robert Brinkerhoff 

(2003) 

A módszer lényege, hogy azonosítja a 

legsikeresebb és legsikertelenebb 

eseteket a képzési program során és 

azokat tanulmányozza. Utánkövetéses 

interjúkat folytatnak azokkal, akik 

extrém magas vagy extrém alacsony 

értékeléseket adtak a siker vagy kudarc 

okainak meghatározása során. 

Tanulási hatás 

modell  

(Learning Impact 

Model) 

Josh Bersin (2008)  A modell kilenc részeleme az 

Elégedettség, Tanulás, Adoptálás, 

Hasznosság, Hatékonyság, Stratégiai 

összhang, Hozzáférhetőség, Egyéni 

teljesítmény és Szervezeti teljesítmény. 

Az egyedi elemek, melyek Kirkpatrick 

vagy Phillips modelljétől 

megkülönböztetik az a hatékonyság, 

hasznosság és az összhang. Bersin a 

befektetés megtérülését (ROI) 

önmagában, mint végcélt nem javasolja. 
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A később tárgyalt első hipotézis szempontjából kimondottan Donald Kirkpatrick vállalati 

képzések hatékonyságának mérésére felállított rendszerét részleteztem, mely alapja egy 

elsősorban munkahelyi belső tréningek elemzése alapján felállított, négy szintből álló értékelési 

modell (Kirkpatrick, 1998). Kirkpatrick szerint, egy tréning eredményességének mércéi és 

egyben a képzés felépítésének szintjei az alábbiak: 

1. Mennyire reagálnak pozitívan a résztvevők a tréningre? 

2. Milyen mértékben sajátítják el a kívánt tudást, készségeket és attitűdöket a képzés alatt? 

3. Milyen mértékben alkalmazzák a tanultakat munkájuk során? 

4. Milyen mértékben következik be az elérni kívánt eredmény a képzéssel, és az azt követő 

utánkövetéssel? 

A klasszikus modell abból a feltételezésből indult ki, hogy a tanulás sikerét összesen négy 

szinten lehet vizsgálni, miközben az alsóbb szintek befolyásolják a mindenkori magasabb 

szinteket.  

A piramis legalján, a modell mindent megalapozó nulladik szintjeként egyes szakirodalmak 

(Phillips & Elkeles, 2007) azt az indikátort is megemlítik, hogy melyek a képzés alapvető 

adatai: a résztvevők létszáma, a képzési óraszámok, a képzési programok száma és költségei, 

valamint a programot teljesítők aránya. 

Az első szinten a tanulói reakciók az elégedettség kérdőíves vizsgálatát jelentik. Az 

elégedettség mérése a helyszín, az oktató, a tananyag, az oktatási infrastruktúra tekintetében a 

leggyakoribb. 

A második szinten, a tanulási teljesítmények értékelése során az kerül feltérképezésre, hogy a 

képzés folyamán milyen új ismereteket és készségeket sikerült elsajátítani és milyen mértékben. 

Továbbá fontos szempontok, hogy miként fejlődtek a résztvevők képességei, hogyan 

formálódtak attitűdjeik és szociális készségeik. A képzési program tervezésénél a meglévő 

tudás előzetes felmérése nagyban megkönnyíti a képzési program összeállítását. A képzés 

megtörténte után a tanulók tudását ismét mérve ideális esetben megfelelő alapot ad az 

eredményesség értékelésére. 

Az új ismeretek és jártasságok munkahelyi megjelenései, a munkaerő viselkedésbeli változásán 

mérhetőek le leginkább, mely a modell harmadik szintjét adja. A viselkedésbeli változás mérési 

módszere többnyire a megfigyelés és az interjú, melyekhez pontosan összeállított szempontokra 

van szükség. A megfigyelést és az interjút érdemes elvégezni a képzés előtt és a képzés 

realizálása után egyaránt. 

A negyedik szint, amely a képzés eredményének a napi munkavégzésre gyakorolt hatását 

vizsgálja, nagyrészt a cég belső kontrolling- és menedzsmentrendszerén keresztül értékelhető. 

A számos egyéb befolyásoló tényező miatt ennek megállapítása már sokkal bonyolultabb. Egy 

üzletkötő esetében például a hatás a megkötött üzletek számában vagy a szolgáltatás 

minőségének változásában, egy középvezetőnél a vezetői készségek fejlődésében vagy a 

közvetlen beosztottak megelégedettségének javulásában mérhető.  

A későbbiek során a modell egy ötödik szinttel is bővült, mely a képzésbe történő befektetés 

pénzügyi megtérülése (Return On Investment, ROI) (Phillips, 1997; Kirkpatrick, 1998). Ez 

olyan tényezőkön keresztül ragadható meg, mint az árbevétel növekedése, a szolgáltatás 

javulása, a profit növekedése, a költség csökkenése, a munkavállalók elégedettségének 

növekedése, a fluktuációból és az új munkaerő betanításából adódó költségek csökkenése. 

Ennek a szintnek az alkalmazhatóságát azonban a mai napig számos kritika éri, a szervezetek 

nagy része ugyanis sok esetben csak az elégedettséget méri, a befektetett pénz és a foglalkozás 

hozadékának arányát nem.  
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Az értekezés későbbi elemzései szempontjából fontos még kiemelni a Sikertörténet Módszert 

(Success Case Method) (Brinkerhoff, 2003) és a Tanulási Hatás Modellt (Learning Impact 

Model) (Bersin, 2008).  

Brinkerhoff megközelítése csak néhány (jellemzően 5) kérdés feltevését támogatta, hogy 

jobban megismerje tanulóközönsége jellemzőit. A fókusz nem az átlagos eredményeken, 

hanem az eloszlások végein van. Az extrém magas vagy extrém alacsony értékeléseket adó 

válaszadókkal interjúkat folytatnak a mélyebb okok feltárása, összehasonlítások elvégzése és a 

tanulságok alapján való változtatások beazonosítása érdekében. Amíg a képzés 

eredményességének teljes körű feltérképezése során Brinkerhoff módszere mellett más 

modellek alkalmazása is javasolt, ez bizonyult legjobb forrásnak a sikersztorik megírása és 

promótálása terén, melynek a képzési program márkaépítése szempontjából volt jelentős 

szerepe. 

A Kirkpatrick-Phillips modell egymásra épülő szintjeivel és a pénzügyi megtérülést, mint 

végcélt ábrázoló modelljével szemben Bersin modellje minden tréning programot 4 fő fázisra 

bontott: a probléma azonosítása, a megoldás kifejlesztése tréning formájában, egyéni 

teljesítmény javítása, valamint a szervezeti teljesítmény javítása. Ebben a keretrendszerben ez 

a modell 9 mérési területet ajánlott: a tanuló megelegédettsége (1), maga a tanulás (2), adoptálás 

(3), hasznosság (4), hatékonyság (5), összhang (6), hozzáférhetőség (7), egyéni teljesítmény (8) 

és szervezeti teljesítmény (9). 

Hazai vonatkozásban, a felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) 

csak Kirkpatrick első szintjét írta elő, azonban azon kevesek, akik vállalkoznak a cégen belüli 

képzés eredménymérésére, egy 2008-as vizsgálat szerint (LifeLong Learning Magyarország 

Alapítvány, 2008, Lifelong Learning kutatás) az első három szintig jutottak el. Magyarországon 

ekkor körülbelül 50-60 cég közül, legfeljebb csak tíz végzett magasabb szintű vizsgálatokat. 

Ennek megváltozását sürgette a tanulmány is, mely szerint a tevékenység-alapú képzés helyett 

az eredményorientált képzésre és a képzési keret értelmes elköltésére kell fókuszálni. Ennek 

érdekében a képzés résztvevőit és a szervezetet a képzés megkezdése előtt fel kell készíteni, 

illetve a kulcsfontosságú vezetőkkel partnerkapcsolatokat kell kialakítani, hogy együttesen 

kísérjék végig a képzés sikerének és az utánkövetésnek komplex folyamatát. Ennek során 

elősegíthető, hogy ne az a kérdés foglalkoztassa a felső vezetést, a képzés „szponzorait”, hogy 

mennyibe került, hanem hogy mennyit hozott a képzés. A 340 kérdőíves válaszadót számláló 

vizsgálat rámutatott, hogy a hazai cégek 39%-a méri a képzés hatékonyságát, 28% már tervbe 

vette ezt, szemben azzal a 33%-kal, amelyik egyáltalán nem gondolkodott rajta akkor. Az 

utánkövetés létjogosultságát az is alátámasztotta, hogy a válaszadó cégek 52%-a számolt be 

arról, hogy javult a teljesítménye a képzés következtében. A kutatássorozatnak azóta még nem 

született folytatása, azonban az eredménymérés szükségességét elismerő szervezetek száma 

Magyarországon is növekszik, és a modellek adaptálásának hazai vonatkozása egy további 

érdekes kutatási irány lehet.       

A képzés eredményessége terén fontos említést tenni egy közelmúltbeli hazai példáról, mely új 

színt hozott a belső képzési rendszerek kiépítésébe és eredményességének értékelésébe. A Pécsi 

Tudományegyetem Belső Képzési Központjának kialakítása, tudásbázisának kiépítése és ennek 

során az andragógia alapelveinek beépítése a tananyagba, a tantárgyi struktúrába és a 

módszertanba, melyek garantálták a sikert a szakmai képzések rendszerében (Koltai-

Nemeskéri, 2013). Az esetpélda ugyan a közszférából származik, azonban a tanulmány a 
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vállalaton belüli képzésekre is vonatkoztatható fontos megállapításokat tett. A képzések 

egyrészt irányulhatnak kompetenciahiány kiküszöbölésére, mely a betöltött munkakör 

ellátásához szükséges, másrészt megcélozhatják jövőbeni kompetenciahiányok kiküszöbölését 

is. Ilyenkor a formális karriermenedzsment rendszerhez illeszkedik a személyzetfejlesztés, a 

folyamat alapvető lépéseit pedig a tervezés - megvalósítás - értékelés jelentik.  

A dolgozatom szempontjából legrelevánsabb értékelés mélyebb vizsgálata során a 

tanulmányban két alapvető kérdés merült fel. Egyfelől az, hogy a képzési igények teljesítése 

hozzájárult-e a szervezet eredményességéhez, mely azzal mérhető, hogyan fejlődtek a 

részvevők és a szervezet eredményeiben kimutatható javulás történt-e, valamint azzal, hogy a 

képzési módszerek által egyértelműen növekszik a teljesítmény, változik a szervezeti 

magatartás, csökken a fluktuáció vagy változik az elvándorlások indoka. A másik kérdés, hogy 

a képzés tervezése és lebonyolítása mennyire felelt meg a résztvevők és a szervezet igényeinek. 

Ennek során érdemes vizsgálni a módszerek kiválasztását, a folyamat előkészítettségét, a 

költségek megfelelőségét az eredeti céloknak megfeleltetve (Koltai-Nemeskéri, 2013). Ezekhez 

az igényekhez a dolgozat későbbi fejezeteiben, a vállalati képzés érdekcsoportjainak vizsgálata 

során térek vissza. 

Fontos kiemelni, hogy a vállalaton belüli képzés értékelésének legszélesebb körben elterjedt 

Kirkpatrick modell alapjait az 1950-es években fektették le, amikor még nem is gondolhattak 

olyan technológiai vívmányokra, tanulási módszerekre és motivációkra, melyekre ma már 

evidenciaként tekintünk. Ezért is tartottam szükségesnek és fontos kiindulópontnak a képzés 

értékelésének egy új szemléletű értelmezését, melynek kialakításában, minőségében és 

eredményeinek hitelességében kulcsszerepe van a szervezet CLO-jának. Ahhoz, hogy teljesebb 

képet kapjunk az egyre puhább összefüggésekről, a képzés napi munkavégzésre gyakorolt 

hatását és a munkaerő viselkedésbeli változását együtt érdemes vizsgálni, többnyire narratív 

elemzések keretében.  

 

2.4 Kompetenciamodellek, HR szerepek és HR kompetenciák 
 

Azzal, hogy a tudomány, a technológia és az oktatás világában szinte naponta jelennek 

meg újabb és újabb ismeretek, a tudásalapú társadalom eszméje folyamatosan változtatja az 

iskolai tudás értelmezését. A bizonyítványokban szereplő végzettség jelentősége egyre inkább 

háttérbe szorul és egy komplexebb, rugalmasabb fogalom, a kompetencia váltja fel.  

A kompetenciát sokan tudományoskodó fogalomnak tartják, ami nem hoz újat, csak az olyan 

régi kifejezések szinonimája, mint a képesség, készség vagy szakképzettség. Ennek részben az 

is az oka, hogy ezeknek az alapfogalmaknak a jelentésköre sem mindig egyértelmű. Mielőtt a 

kompetenciamodellek tárgyalására kerülne sor, fontosnak tartom, hogy különbségeket tegyünk 

és tisztázzuk a jelentésüket. Az Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról igyekszik 

egységes nyelvet kialakítani, hogy azonos fogalmak elhangzásakor azonos dologra gondoljunk 

(Sz. Tóth, (főszerk.) 2001). 

A készség jelentésköre egy adott feladat vagy munka elvégzéséhez szükséges releváns tudás és 

tapasztalat, ami oktatás, képzés és tapasztalat eredménye. 

A szakképzettség jelentésköre tágabb, és magában foglalhatja egy állás elnyeréséhez szükséges 

felvételi követelményeket, melyek alapján az egyén megkezdhet egy szakmán belül dolgozni, 
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illetve azon belül előbbre juthat. Kifejezheti egy adott munka elvégzéséhez vagy a munkahelyi 

követelmények teljesítéséhez szükséges képességet. A szakképzettség kifejezés utalhat az 

egyén végzettségi, illetve képzettségi szintjére is. 

A kompetencia kifejezést a köznapi szóhasználatban is sokféle értelemben használjuk, 

felkészültséget, szakértelmet, szakavatottságot vagy felelősségkört értünk alatta. A 

kompetencia fogalma azonban ennél jóval átfogóbb: magában foglalja az egyén azon tényleges 

befogadóképességét, hogy alkalmazni tudja a szerzett képességeket és tudást, szokásos vagy 

változó foglalkozási körülmények között is. A kompetencia a munka világában még 

könnyebben értelmezhető. Arra a kérdésre ad választ, hogy az egyén adott pillanatban és 

helyzetben milyen feladat ellátására képes, hogyan tudja tudását alkalmazni. A teljesítőképes, 

használható, adott helyzetnek, környezetnek megfelelő alkalmazási képességet és szándékot, 

egyfajta cselekvőképességet jelent.  

A fent említett fogalmak közül kiemelten a kompetencia jelentésével foglalkozni egyre 

fontosabb egy további szempontból is, miszerint a gazdaság és társadalom dinamikus változásai 

miatt a megszerzett végzettség, kvalifikáció hamar elévültté válik, így felértékelődik azon 

tulajdonságok összessége, melyek a megszerzett tudás használhatóságára, átválthatóságára, 

megújítására, gyakorlatban való alkalmazására utalnak. 

A következőkben fontos kiindulási pontnak tartottam a kompetencia kutatás néhány olyan 

kiemelkedő alakjának tudományos eredményeit és módszertanait bemutatni, melyek a további 

vizsgálódásaim szempontjából relevánsak.  

A kompetencia kutatás új hulláma a Testing for competence rather than intelligence című 

művel kezdődött (McClelland, 1973), mely annak a beazonosítását tűzte ki célul, hogy mi 

különbözteti meg a kiválóan teljesítőket az átlagosan teljesítőktől. A kompetenciák 

meghatározásában kemény teljesítménymutatók alapján elkülönítettek két csoportot, a kiválóan 

teljesítők csoportját és a közepesen teljesítők csoportját, majd mindkét csoport tagjaival interjút 

készítettek, az úgynevezett kritikus esemény interjút (Flanagan, 1954), illetve viselkedés 

esemény interjút (McClelland, 1976). A viselkedés esemény interjú abból állt, hogy a vizsgált 

személlyel elmeséltettek több olyan történetet, amelyben sikeres illetve sikertelen volt. 

Megkérték, fogalmazza meg, hogy mi volt a siker/sikertelenség lényege, mi volt az eredmény, 

majd térjen vissza a történet elejére, és módszeresen lépésről lépésre vezesse végig a kérdezőt 

a történet folyamatán. A következő három kérdésre kellett koncentrálnia: Mit csinált? Mit 

gondolt? Mit érzett? Mindezek alapján begyűjtött interjúanyag tartalmát az erre kiképzett 

kódolók elemezték, és megjelölték azokat az eseményeket, amelyek gyakran jelentek meg, mint 

a sikerrel ok-okozati összefüggésbe hozható viselkedés. Ezeket a viselkedéseket nevezték 

kompetenciáknak. A kódolt anyagok validitását T-próbával végezték el, majd a több ezres 

viselkedés indikátort klaszter-elemzéssel redukálták kezelhető mennyiségre (Boyatzis, 1982). 

McClelland tehát azt vizsgálta, hogy mi az, amitől a kiválóan teljesítők jobbak, mint az 

átlagosan teljesítők. Módszertanilag a kvalitatív kutatások emergens elméleti megközelítését 

(grounded theory) alkalmazta, mely a szervezeti kutatások uralkodó kutatási módszertanává 

fejlődött a 80-as 90-es években (Glaser & Strauss, 1987). Az emergens elmélet megközelítés 

során a kutatónak nincsenek előfeltevései a függő változókat illetően. Ezek a vizsgált 

jelenséghalmaz mintáinak kialakulása és bekódolása révén jönnek létre (Lee, 1999).  
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Ezt a módszert akkor alkalmazzák, amikor a vizsgált jelenséget nehéz operacionalizálni. 

Márpedig a társadalmi jelenségek nagy része ilyen, a szervezetkutatásokban különösen gyakran 

használt módszer. Szakmai interjúim alkalmával magam is ehhez hasonlóan jártam el a tartalom 

elemzése és a jelenségek mintáinak vizsgálata során. McClelland a kutatás eredményeinek 

alapján azt tűzte ki célul, hogy egy olyan kompetencia modellt alkosson, amely hitelesen 

előrevetíti a munkahelyi teljesítményt. A modell egyik alapelve a sikeres és a kevésbé sikeres 

munkavállalók jellemzőinek beazonosítása volt a munkahelyi magatartás, viselkedés 

figyelembe vételével. A vizsgálatok következtetéseinek egyike az volt, hogy a spontán 

gondolatok és a strukturálatlan szituációk a legjobb indikátorai annak, amit egy személy 

megtehet vagy tenni fog a jövőben. Ehhez kapcsolódóan Linder 2005-ös művében azt igazolta, 

hogy a hagyományos vizsgák és tesztek nem alkalmasak a beválás előrejelzésére. Nem az 

intelligencia tesztek vagy az iskolai eredmények, hanem a munkaköri kompetenciák jósolják 

meg a sikeres teljesítményt (Linder, 2005). 

McClelland kutatását Boyatzis és Spencer & Spencer munkássága is alátámasztották. Ők 

négyen a kompetenciamozgalom úttörőinek tekinthetők, akik tudományos elméleteikkel 

megalapozták a kompetencia kutatás új hullámát és kiemelték ezt a területet. A The Competent 

Manager, A Model for Effective Performance mind a mai napig kimeríthetetlen tárháza a 

kompetencia profiloknak és példáknak (Boyatzis, 1982). Hasonlóan hasznos kézikönyv a 10 

évvel később megjelent Spencer & Spencer szerzőpáros által elemzett mintegy 1500 

kompetenciamodell, melyeknek eredményeként gyorsan áttekinthető, általános 

kompetenciaprofilokat kapunk egyes foglalkozás típusokra (Spencer & Spencer, 1993). Ezt a 

forrást használja számos tanácsadó cég még ma is, amikor kompetencia alapú rendszereket, 

értékelési központot, teljesítményértékelést fejlesztenek.  

Boyatzis műve volt az első empirikus, kutatásokkal alátámasztott könyv a kompetencia modell 

kifejlesztéséről. A teljesítményt befolyásoló három tényező, a munkaköri elvárások, a szervezet 

környezete és az egyéni kompetencia között lévő kapcsolatra világított rá. Elsősorban a vezetői 

készségeket, tulajdonságokat és viselkedési kereteket azonosította. Boyatzis arra kívánt 

rámutatni, hogy mi az, ami egy vezetőt kiemelkedővé tesz. Kiemelten fontosnak tartotta 

figyelembe venni a szervezeti jellemzőket, így cégenként saját kompetencia keretet kell 

kidolgozni, melyek a szervezeti célok megvalósításához kapcsolódnak.  

Ezt követően a Spencer & Spencer kutatópáros olyan konkrét módszereket, eljárásokat 

alkalmazott gyakorlatias megközelítéssel, amelyek a legátfogóbb módon tartalmazták a 

kompetenciamodell kialakításának elméleti hátterét és kutatási alapjait. Kijelentették, hogy a 

kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban 

állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel (Spencer & 

Spencer, 1993). Munkájuk tehát elsősorban azzal kapcsolatosan adott útmutatást, hogy az 

egyén szintjén maradva a kompetenciáknak milyen összetevőit határozhatjuk meg és hogy ezek 

a tudatosság milyen fokozatain állnak. Úgy képzelhetjük el őket, mint egy jéghegyet. A 

legtudatosabbak a vízszint fölött vannak és láthatóak, a kevésbé tudatos vagy tudattalan 

jellemzők a vízszint alatt vannak és a jéghegy láthatatlan részei. Az úgynevezett „jéghegy 

modell” sajátossága továbbá, hogy a vízszint feletti részen elhelyezkedő kompetenciák 

viszonylag könnyen és jól taníthatóak és tanulhatóak, míg a vízszint alattiak kevésbé 

alkalmasak erre, de nem zárják ki a fejlesztés lehetőségét. 

A kompetencia Spencer & Spencer értelmezésében a következő összetevők együtteséből áll:  

- az ismeretek, a tudás: információk, fogalmak és elméletek birtoklása valamely szakterületről 

vagy munkakörről, 
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- a jártasságok, a készségek, a képességek: valamilyen tevékenységre, teljesítményre való testi-

lelki adottság (képesség), illetve tanult gyakorlat (készség). Ez magában foglalja az analitikus 

és a konceptuális gondolkodást is, 

- a szociális szerepek és értékek, amelyeket a személy fontosnak ítél (például karrier vagy 

siker), 

- az énkép és magabiztosság: az egyén milyennek látja magát (szakértőnek, vezetőnek) valamint 

az hit abban, hogy képes megbirkózni bizonytalan helyzetekkel is, 

- a személyiségvonások: személyes fizikai és pszichikai jellemzők: reakcióidő, döntési 

képesség, önértékelés, valamint 

- a motivációk, melyek befolyásolják, és meghatározott irányokba terelik a magatartást.  

Spencer & Spencer gyakorlatias kutatásai eredményei azzal kapcsolatosan is útmutatást adtak, 

hogy mely magas értékkel bíró munkakörökre alakítsák ki a modellt. Ezt később Dave Ulrich 

tovább bővítette a szervezeti képességek fogalmának bevezetésével, ami kifejezi, hogy mit és 

hogyan képes a szervezet megteremteni (Ulrich, 1997).   

A HR szakma felvirágzását is jelentő elmúlt huszonöt évben Ulrich és munkatársai 

folyamatosan változó HR szerepeket, értékeket és értelmezési kereteket alkottak egy egyre 

bővülő, 2012-re már globálissá vált kutatási bázison. Elismert konszenzus, hogy ha a HR 

szerepek és HR kompetenciák vizsgálatáról van szó, a kutatások sorából kiemelkednek Ulrich 

és alkotótársai időszakonként ismétlődő vizsgálatait feldolgozó, folyamatosan frissülő könyvei. 

Főként erre a bázisra szűkítve szeretnék néhány fontos állomást kiemelni.  

A Dave Ulrich által megalkotott modell (1997, 2005) szerint a HR szakemberek által a 

szervezetekben betöltött szerepek - és ennek megfelelően hozzájárulásaik típusai is - egy olyan 

mátrixban helyezhetők el, amit a 3. ábra illusztrál. 

 

3. ábra: A HR szakemberek szervezetekben betöltött szerepeinek modellje 
Forrás: saját szerkesztés Ulrich (1997) nyomán 
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Az Adminisztratív Szakértő jelenti a szervezeti infrastruktúra működtetését, melyben 

kiszolgálja a szervezetben felmerülő HR jellegű operatív igényeket, jellemzően különböző HR 

rendszerek működtetésével.  

Az Érdekegyeztető/Munkavállalók Bajnoka szerepében a HR a szervezeti tagok 

mindennapos problémáival és igényeivel foglalkozik, az elkötelezettségük növelése és 

képességeik fejlesztése érdekében.  

A Változási Ügynök szerepben a HR szakember támogatja a szervezet változási készségének 

megteremtését. Segít feltárni azon új magatartásformákat, melyek lehetővé teszik a szervezet 

versenyképességének fenntartását.  

A Stratégiai Partner szerepben pedig a saját stratégiájának és gyakorlatának az üzleti 

stratégiával való összehangolására fókuszál. Ezt a szerepet kiemelten is vizsgálom a 

továbbiakban. 

Az elmúlt években a HR az üzleti világ dinamikájával párhuzamosan változott és ezt igazolva, 

Ulrich és kutatótársai alap-kompetencia modellje is folyamatosan fejlődött. 1987-ben még a 

kutatási adatok a HR kompetenciák három fő kategóriáját jelezték: az üzleti tudás, a HR 

gyakorlatok bevezetése és a változásmenedzselés. Erre az időszakra tehető, hogy a HR kezdett 

kilépni hagyományos szerepköréből, a tranzakcionális szolgáltatások biztosításából és már 

ösztönzően hatott, segített az üzletnek a turbulensen fellépő változások kezelésében. 1992-re a 

HR szakemberek személyes hitelessége (azaz a képesség a felső vezetőkkel történő 

együttműködésre, a kiváló kommunikáció és a megbízható HR szolgáltatás) került kiemelt 

szerepbe. A kutatások 1997-re már a szervezeti kultúra menedzselésének növekvő jelentőségét 

jelezték a kiváló teljesítményt nyújtó vállalatok körében. A HR szakemberek központi szerepbe 

kerültek a szervezeti kultúra feltárásában, a változás kezelésében. Ez a hozzájárulás segített a 

vállalatoknak piaci részesedésük növelésében, üzleti stratégiájuk sikeres megvalósításában. Az 

új modellnek - megtartva a személyes hitelesség központi kompetenciáját - a szervezeti 

kultúraváltás kompetenciája is része lett. Ebben az időszakban felszínre került, hogy a HR nem 

csak a vállalat belső életének tényezője, de az üzlet piaci megjelenésének is alakítója, üzleti 

tényező lehet (Ulrich et al, 1997).  

A következő kutatási szakasz 2002-re tovább finomította a kompetencia modellt. A HR 

központi kompetenciacsoportja a stratégiai hozzájárulás lett, és a HR szolgáltatások nyújtása, 

az üzleti tudás és a személyes hitelesség mellett a HR technológiák alkalmazása is fókuszba 

került. 2007-re, a kutatási eredményekből (a széles vállalati körben megfigyelt, elemzett 

fejlődésből és azok számított üzleti hatásából) levont újabb következtetések megalapozták a 

HR szemléletének szintézisét: szakítást a belső HR világgal és elszigetelődéssel, a HR szervezet 

transzformációjának szükségességét, valamint a külső üzleti igényekből építkező belső 

változások menedzselését („building HR from the outside in”) (Ulrich et al, 2012).  

Az új modell három szinten hat kompetenciát azonosított és helyezett el a kapcsolatok, a 

rendszerek és eljárások, valamint a szervezeti készségek-képességek szintjén: 

1. szint:  hiteles aktivista (1), 

2. szint:  operatív végrehajtó (2) és üzleti szövetséges (3), 

3. szint:  tehetségmenedzser/szervezettervező (4), szervezeti kultúra és változás 

menedzselő (5) és stratégiaépítő (6). 



33 

 

A modell azt mutatja meg, hogy a sikeres HR szakember vagy vezető mind az emberi 

erőforrásokat (mint a vállalat humán dimenzióját), mind pedig az üzletet érti és (annak feltételei 

biztosításával) menedzseli.  

Ezt követően a 2012-es globális HR kompetencia kutatás négy kérdésre kereste választ: 

1. Melyek a HR szakember elsődleges kompetencia területei és azok faktorai? 

2. Mennyire jól teljesítenek a HR szakemberek ezekben? 

3. Mely kompetenciák vannak a legnagyobb hatással az egyéni HR hatékonyságra a HR, 

illetve a nem HR munkatársak szerint? 

4. Mely kompetenciák gyakorolják a legnagyobb hatást az üzleti sikerek elérésére? 

A kérdésekre adott válaszok feldolgozásával újabb kompetencia modell készült. A modell 

három körbe, az egyéni, szervezeti és külső kontextus körébe hat kompetenciát foglalt: 

1. hiteles HR aktivista, 

2. a változás bajnoka, szervezeti képességfejlesztő, új technológiák ajánlója, HR fejlesztő 

és integrátor (a HR gyakorlatok hatékony integrálója a kritikus üzleti területeken), 

3. stratégiapozícionáló (a globális üzleti kontextus ismerője, értője, alkalmazója). 

 

Az egyéni körhöz tartozó kompetencia körben a hitelesség mellett, az aktivitás változatlanul 

hangsúlyos elem, vagyis a sikeres HR vezetőt az üzleti területek nem csak elfogadják és 

elérhető, megbízható, szavahihető, határidőket tartó partnernek tekintik, hanem teljesítménye 

megítélésében aktivitását, kezdeményezőkészségét, üzletformáló hatását is meghatározónak 

tartják és elvárják. Tehát a HR szakember üzleti tudásán keresztül hiteles partner, képes 

bizalmat építeni. 

A szervezeti körbe tartozó négy kompetencia szegmensből a szervezeti képesség fejlesztés 

kompetenciái a korábbinál is erőteljesebb hangsúlyt kaptak. A szervezeti képességek köre azt 

jelenti, amelytől a szervezet jó, amiről egy adott szervezet ismert. A kiemelkedő teljesítményű 

vállalat kompetens HR szakemberei a kutatások szerint meghatározó szerepet töltenek be e 

szükséges és jellemző képességek azonosításában, az ezt megalapozó viselkedésformák 

meghatározásában, mérésében és ösztönző elterjesztésében. A HR vezető a szervezeti 

képességek fejlesztésén keresztül hozzájárul a vállalat kultúrájának, identitásának építéséhez. 

Ehhez hozzá tartozik még a szervezeti tudás és képességek (vevőkiszolgálás, sebesség, 

minőség, hatékonyság, innováció, együttműködés) felmérése és fejlesztése. Továbbá a vezetők 

támogatása egy olyan kultúra létrehozásában, ahol az egyén céljaival és értékeivel összhangban 

dolgozva, számára is fontos célhoz járulhat hozzá. 

A változás bajnoka a szervezet belső változási folyamatait támogatja többek között az 

elszigetelt kezdeményezések összekapcsolásával és az egységes változásmenedzsment 

elősegítésével. Segít a belső változási képességet fejleszteni a külső változások sebességének 

megfelelően, vagy azt meghaladva. A változások kezdeményezése, azaz az igény 

megfogalmazása, ellenállás kezelése, érintettek bevonása, a változási szándék egyértelműsítése 

és a változások fenntartása, tehát az erőforrások biztosítása, struktúra változtatása, 

kommunkáció, folyamatos tanulás és reflexió is az ő feladata, továbbá az, hogy az egyéni és a 

szervezeti szint összehangolásával tegye mindezt. 

A HR fejlesztő és integrátor szerepben a HR vezető a jövőbeli üzleti problémák megoldására 

használja szakértelmét. Ebbe beletartozik a legfrissebb szakmai kutatási eredmények ismerete 

olyan területeken, mint a tehetségek bevonzása és fejlesztése, teljesítmény, értékelés, díjazás, 
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szervezetfejlesztés, csapatmunka, kommunikáció, valamint az ismeretek alapján a cég vezetői 

kultúráját támogató vagy fejlesztő megoldások létrehozása. 

A technológiát előtérbe helyező kompetencia azt tükrözi, hogy mennyire használják 

hatékonyan a rendelkezésre álló technológiát a HR alapszolgáltatásainak elvégzéséhez, a 

munkavállalók együttműködésének támogatására. Ide tartoznak például a kommunikáció 

javítása, admin feladatok megszervezése, munkavállalók és külső ügyfelek közötti 

kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, valamint a cég márkanevének építése például a közösségi 

médián keresztül. 

A külső kontextus körébe tartozó, stratégiapozícionáló kompetencia csoport fókuszba helyezi 

a vállalat működését, fejlődését, lehetőségeit meghatározó szociális, politikai, gazdasági, 

környezeti, technológia és demográfiai tények, trendek ismeretét, azok „lefordításának” 

képességét a vállalati kontextusba, belső akciókra. A kiváló vállalatok kompetens HR 

szakemberei naprakész és alkalmazásképes tudással rendelkeznek iparáguk piacáról, annak 

dinamikájáról, s ezt hasznosítják a vállalat jövőjét és versenyképességét meghatározó 

személyes víziók formálásában. Mindezek birtokában érdemi a részvételük a vállalat üzleti 

stratégiájának, éves üzleti céljainak és terveinek kialakításában. A stratégiapozicionálók tehát 

ismerik az általános üzleti keretrendszert, az ügyfélre fókuszálnak, melynek része a 

szegmentálás, elvárások felmérése, és az ezekkel összhangban való cselekvés (Ulrich et al., 

2012). 

Ezt további vizsgálatok követték és a friss kutatási eredmények megalapozták a HR 

kompetencia kutatás legújabb tényezőit, a HR kompetenciák 2016-os modelljére vonatkozó 

előrejelzést, melyet Ulrich és szerzőtársai egy 2015-ös konferencián mutattak be (Ulrich et al., 

2015). A kutatások evolúciójának összefoglalását a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat: A HR kompetencia kutatás hét hullámának összefoglalása 

Forrás: saját szerkesztés Ulrich et al. (2015) nyomán 
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Ulrich HR kompetencia kutatásánák 7. hulláma keretében több, mint harmincezer HR 

szakember, illetve HR szakembert értékelő válaszai alapján azonosításra kerültek az aktualizált 

HR kompetenciák. Ezek közé az alábbiak tartoztak: 

-  a Stratégiapozicionáló (Strategic positioner), akinek alapos ismeretei vannak a külső 

üzleti trendekről és képes azokat lefordítani belső döntésekre és akciókra, 

- a Paradoxonok Navigátora (Paradox Navigator), akinek kezelnie kell a feszültségeket 

és ellentmondásokat, amikor arra kérik, hogy valósítson meg olyan ötleteket, vagy érjen 

el olyan eredményeket, melyek természetüknél fogva ellentmondásban vannak 

egymással, 

- a Hiteles Aktivista (Credible Activist), aki üzleti tudásán keresztül hiteles partner és 

képes bizalmat építeni, 

- a Kultúra és Változás Ügynöke (Culture and Change Champion), aki a szervezet belső 

kulturális és változási folyamatait támogatja, a szervezet változási képességeit fejleszti 

és a kultúra építési törekvéseket prioritásba helyezi, 

- a Humántőke Kurátor (Human Capital Curator), aki integrált és innovatív 

megoldásokat nyújt a munkavállalók menedzselése és képességeinek fejlesztése 

céljából, 

- az Ellenszolgáltatások Ügynöke (Total Rewards Steward), aki olyan ösztönző és 

juttatási rendszereket hoz létre, melyek a pénzbeli juttatásokon kívül tartalmazzák a nem 

pénzbeli jutalmat és elismerést, valamint jelentéstartalmat adnak a munkának,  

- a Compliance Menedzser (Compliance Manager) kompetencia valódi tartalma 

iparáganként és régiónként nagyban eltérő, ugyanis a különböző szabályozási környezet 

más jellegű megfelelési követelményeket támaszt a HR felé, 

- az Adatalapú Tervező és -Értelmező (Analytics Designer and Interpreter), akinek 

tudnia kell hasznosítania a megfelelő minőségű adatokat, hogy hatással legyen az üzleti 

döntéshozatalra, valamint  

- a Technológia és Média Integrátor (Technology and Media Integrator), aki a 

rendelkezésre álló technológiát képes hatékonyan használni a jobb együttműködés, 

magasabb teljesítmény és a közösségi média csatornáin keresztül való aktivitás 

érdekében. Ez a munkavállalók toborzásának, megtartásának, fejlesztésének és 

elköteleződésének is kulcseleme kell, hogy legyen.  

A HR kompetenciák legfrissebb, 2016-os modelljének elemeit a 4. ábra illusztrálja. 
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4. ábra: A HR kompetenciák 2016-os modellje 

Forrás: saját szerkesztés (Ulrich et al., 2015) nyomán  

 

A HR modellek evolúciója, a globális HR kutatási modellek konklúzióiból kiemelt néhány 

kompetencia csoport is jelzi számunkra a világban lezajlott, a HR szakmát gyökeresen átalakító 

változások hatását, a HR szakmát művelők előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. 

Kutatásomban választ kerestem arra, hogy ezt az evolúciót szem előtt tartva hogyan lehetne 

megragadni a CLO szerepeit és kompetenciaprofiljait, melyek ezelőtt még nem kerültek 

feltérképezésre a képzési program sikerességével való összefüggésben.  

Ulrich és munkatársai folyamatosan változó HR szerepeket felvonultató kutatásai közül azért 

választottam a négyes HR szerepmodell alapszerepeit, mert az üzleti világ dinamikájával 

párhuzamosan változó HR értékek és értelmezési keretek terén ezek az alapvető fontosságú 

szerepek, amelyek minden későbbi modellben megjelentek valamilyen formában. Így 

fontosnak tartottam érvényességük mértékét a CLO szerepekkel összefüggésben is vizsgálni és 

feltérképezni, hogy mely szerepkörök hangsúlyosak ezen a specifikus területen. 
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2.5 A Chief Learning Officer 
 

A tanuló szervezetek koncepciójának elterjedésével (Senge, 1990), a cégegyetemek 

alapításának hullámával, valamint a munkahelyeken zajló belső képzések stratégiai 

szempontból való felértékelődésével párhuzamosan, 1995-től kezdődött el egy új munkakör, a 

modern értelemben vett oktatási-fejlesztési igazgató pozíció létrehozása.  

Kutatásom kiindulópontjai szerint tudásalapú gazdaságunkban a szervezeti növekedés és a 

versenyelőny kulcsa a tudástőke hordozóiban, a munkaerőben keresendő. A vállalatok vezetői 

felismerték, hogy ha összegyűjtenek és fenntartanak egy tudásbázist, melynek gondozását 

megfelelő „gazdára” bízzák, akkor arra alapozva magasabb szintű szolgáltatást nyújthatnak. 

Arra kerestem a választ, hogy hogyan lehet biztosítani mindezt. Olyan CLO kiválasztásával és 

továbbfejlesztésével, aki stratégiai kapcsolatot tud teremteni a munkaerő képzése és 

teljesítménymutatói, valamint ezáltal a vállalat szervezeti összteljesítménye között. A CLO-

knak két feladata van: egyrészt a munkatársak fejében lévő tudás minél magasabb szintű 

kihasználása, az információáramlás biztosítása, másrészt a munkatársak képzése, fejlesztése. 

Egy Steve Kerr-el, a Chief Learning Officer pozíció kitalálójával és első birtokosával folytatott 

interjúból kiderül, hogy a CLO cím eredete neki és Jack Welch-nek, a General Electric akkori 

CEO-jának köszönhető. Steve Kerr eredetileg a Chief Education Officer titulust javasolta, ám 

Jack Welch kijelentette, hogy a cégben csak egy CEO cím lehet és emellett egy olyan 

pozíciónevet ajánlott, mely tükrözi a tevékenységet, amit a szervezet emberi végeznek, ahelyett, 

hogy kik ők. (Ezért a tanulás igéből, a learning-ből ered az L). Jack Welch az 1990-es évek 

közepén innovatív CLO-ival együtt definiálta a vállalaton belüli képzés értékét az üzleti élet 

számára és azt a GE üzleti céljai elérésében stratégiai jelentőségűnek tekintette. Ezt később több 

vállalat is követte és a 20. század végén rekordszámú szervezet ismerte el a vállalati tanulás és 

a szervezeti teljesítmény összhangját (Phillips & Elkeles, 2007). Sok vállalatnál a képzési 

törekvések stratégiai szintre emelésének bizonyságaképpen is nevezték ki a CLO-kat.  

Ma a technológiai fejlődésnek köszönhetően a tanulás lehetősége mindenhol jelen van és sok 

esetben a technológiai megoldások helyettesítik vagy kiterjesztik a klasszikus „osztálytermet”. 

A tanulás „menet közben”, „munka közben” zajlik, kihasználva az internet, okostelefon és 

egyéb okos eszközök által biztosított technológiákat, és akkor jön létre, amikor és ahol 

szükséges. A CLO-nak még kritikusabb szerepe van annál, melyet Jack Welch vizionált, mivel 

manapság a tanulás sokkal könnyebben elérhető és azonnal alkalmazható, mint bármikor 

korábban. 

A mai munkaerő tanulása már kevésbé a specifikus munkaköri készségek elsajátításáról vagy a 

tréningen tanultak használatáról szól. Sokkal inkább a tudás megszerzése, megosztása és 

alkalmazása kerül előtérbe. Ennek eredményeképpen a vállalat tanuló közössége a gyakorlati 

életben szituációkat mérlegel, megoldásokat azonosít és akadályokat győz le. A CLO szerepe 

pedig, hogy megteremtse a lehetőségét ennek a személyes fejlődésnek. 

 

Egy 2000-ben végzett kutatás (Lindholm, 2000) CEO-kat kérdezett meg arról, hogy ők hogyan 

látják a munkahelyi tanulás és teljesítmény felelőseit. E tanulmány alapján hat legfontosabb 

kihívást jelentő terület került azonosításra, amelyekben a CLO-k szerepe jobban 

körvonalazható: 
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- Pénzügyi kihívások 

 A vállalat termékeinek megértése 

 A vállalat üzleti problémáinak megértése 

 Üzleti modell változások menedzselése 

- Globalizációs kihívások 

 A vállalat kultúrájának megértése 

- Munkaerő-toborzási kihívások 

 A munkahelyi tanulás erősítése, ezáltal friss munkaerő vonzása 

 Állásbörzék szervezése, ezáltal a vállalat jobb megismertetése    

- Vevőket érintő kihívások 

 A vevőkkel való rendszeres konzultáció 

 A vevők előtérbe helyezése a képzési programok fejlesztése során 

- Technológiát és internetet érintő kihívások 

 A technológiai trendek rendszeres értékelése 

 A trendek felhasználása az üzlet megváltoztatása érdekében 

 A trendek kommunikálása a szervezet felé 

- Vállalati tudást érintő kihívások 

 A szervezetet érintő átmeneti folyamatok menedzselése 

 Folyamatos tanulást lehetővé tevő környezet kialakítása 

 Mentorálás biztosítása 

A CLO-nak megoldást kell találnia ezekre a kihívásokra globális versenykörnyezetben, 

pénzügyi célszámok és korlátok közé szorítva. Ez indokolja a CLO szerepfelfogás 

összetettségét a mai világban és aláhúzza a korszerűsítés fontosságát. 

A kutatások további fázisában Baldwin és Danielson interjút készített az első CLO generáció 

10 képviselőjével és arra a következtetésre jutott, hogy a szerep nagyrészt stratégiai, a képzési 

prioritásokat a vállalat stratégiai irányvonalához köti, ezzel minél nagyobb nyomás alá helyezve 

a CLO-kat a képzésbe fektetett források megtérülésének számszerűsített kimutatására (Baldwin 

& Danielson, 2000).  

A CLO-k válaszaiból kiderült, hogy a képzés költségkerete nagymértékben függ a CEO-hoz 

való viszony közvetlenségétől. Ez felveti azt az érdekes kérdést, hogy mennyire szponzora a 

vezetés a CLO kísérletezéseinek. Vannak olyan CLO-k, akik a vállalaton belül meglehetősen 

nagy hatalommal rendelkeznek, míg mások inkább stratégiai tanácsadó szerepet kapnak, így a 

nekik szánt költségkeret és beosztottjaik száma sem jelentős. 

A vizsgálat abból indul ki, hogy a CLO-k tudják mit várnak el tőlük és mikor tekintik a képzési 

programot eredményesnek, még akkor is, ha erről a vállalat ügyvezetőjétől nem kapnak pontos 

iránymutatást. A CLO munkakörhöz az is hozzátartozik, hogy a kapott felelősséget és a 

felsővezetői víziót konkrét lépésekre és kézzel fogható eredményekre fordítsa le.  

A tanulmányra építő későbbi kutatásban (Rothwell et al, 2004) az ügyvezetők meghatároztak 

hét olyan CLO kompetenciát, mely a kihívások sikeres áthidalásához szükséges volt akkor, és 

vélekedéseik szerint szükséges lesz a jövőben. Ezek az alábbiak voltak: 

- az üzleti tájékozottság (Business knowledge),  

- kommunikáció (Communication),  

- komplex látásmód (Broad perspective),  
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- józan értékelés (Assessment skills),  

- szolgáltató rendszerek működtetése (Delivery systems),  

- innováció (Innovation),  

- belső hajtóerő (Drive). 

Bauer a Chief Information Officer (CIO) pozíció fejlődésének tanulmányozásával próbálta 

megragadni a CLO evolúcióját (Bauer, 2004). Ennek alapján öt jó gyakorlatot azonosított, 

melyeknek tanúja volt azoknál a szervezeteknél, ahol a vállalati tanulás stratégiáját és operatív 

lépéseit is a felső vezetés határozza meg:  

 Jó gyakorlat 1: A célközönség meghatározása során a hagyományos korlátokon túlmenő 

gondolkozás  

 Jó gyakorlat 2: Egyéni agilitás kifejlesztése, annak érdekében, hogy a szervezeti agilitás 

is lehetővé válhasson 

 Jó gyakorlat 3: A profizmushoz és a mesterré váláshoz szükséges idő lerövidítése 

 Jó gyakorlat 4: Értelmes eredmények mérése és kommunikálása 

 Jó gyakorlat 5: A folyamat megjavítása és a szükséges új technológia biztosítása 

A CLO jövőjéről szóló kérdőív (CLO Futures Survey) 2005-ös lefolytatása során, 464 képzési 

szakember (többnyire CLO címmel rendelkezőek) válaszoltak kompetenciákkal kapcsolatos 

kérdésekre, valamint olyanokra, melyek a CLO-kat érintő akkori és a jövőbeli trendek 

meghatározására fektették a hangsúlyt (L’Allier, 2005).  

Ez alapján a négy legkritikusabb CLO kompetenciaként a következőeket emelték ki: 

- bizonyított vezetői képességek 

- meglévő szakmai tapasztalat, mely stratégia tervezőképességgel párosul 

- a képzés-fejlesztési folyamat mikéntjéről és irányításáról szóló tudás 

- bizonyított pozitív hatás az üzleti teljesítményre 

A CLO szerepfelfogásban a teljesítmény fogalma is gyakran megjelenik. Van, hogy „learning 

and performance”, vagy „learning and performance improvement”, esetleg „training, learning 

and performance improvement” jelzőkkel illetik.  

A teljesítményt érintő ügyek, melyekkel a CLO-nak foglalkoznia kell alapvetően kétfélék 

lehetnek:  

1) nem hagyományos értelemben vett tanulás, sokkal inkább coaching, szervezetfejlesztés 

teljesítménymenedzsment és javadalmazási rendszereket érintő megoldások, valamint  

2) olyan tanulás, mely munkaköri tevékenységekben alkalmazható és egyéni 

teljesítménynövekedésben testesül meg.  

 

Ahogy a CLO cím és szerep változott, úgy fejlődött a képzési funkció viszonya is a szervezet 

egészéhez. Jó áttekintést nyújt a viszony alakulásáról a The Concours Group (Gratton, 2004) 5. 

ábrán látható összefoglalója, ahol a tanuló vállalat érettségi fokozatainak jelentéstartalma kerül 

bemutatásra és a fókusz az értékteremtő kapcsolatra helyeződik.  
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5. ábra: A tanuló vállalat érettsége 
Forrás: saját szerkesztés Elkeles-Phillips (2007) és Gratton (2004) nyomán 

 

A sikeres CLO kritikus jellemvonásairól szóló cikkekből (Buongiorno et al, 2005) kiderül, hogy 

a CLO-t gyakran cégen kívüli emberek közül toborozták, arra alapozva, hogy új szemléletmód 

szükséges a szervezet e kritikus funkciójának irányításához. Olyan jelölteket kerestek, akik 

tapasztaltak, a képzési terület sikeres vezetését tükröző referenciákkal rendelkeznek, valamint 

a tehetséggondozás, utódlástervezés és a szervezetfejlesztés is az erősségeik közé tartozik.  

A CLO evolúciójával egyre inkább az fogalmazódott meg, hogy a CLO-k elsődleges céljai az 

értékteremtés és értéknövelés. Buongiorno eredményeinek és Elkeles-Phillips könyvének CLO 

interjúi összesítéséből azonosíthatóvá váltak azok a tevékenységek, melyekkel a CLO értéket 

teremt. Ezek később több tanulmányban is megjelentek és 2004-ben az Accenture 285 cégre 

kiterjedő kérdőíve alapján (Accenture Learning Survey, 2004) azonosításra kerültek olyan 

képességek, melyek a legjelentősebb képzési részleggel rendelkező szervezeteknél jelen 

vannak és a CLO-k fokmérői legfőképpen abban, hogy hogyan irányítják a képzési egységet. 

Ezek közül az alábbiakat emelném ki: 

- a képzési kezdeményezések üzleti célokhoz igazítása, 

- a képzési funkció üzleti eredményre gyakorolt összesített hatásának mérése, 

- a képzés kiterjesztése a vevők, beszállítók és üzleti partnerek felé, 

- a szervezet legkritikusabb kompetenciáinak és munkaköreinek támogatása, 

- a tanulás integrálása a tudásmenedzsment és tehetségmenedzsment 

tevékenységekbe,  

- a technológia használata a tréning tartalmának átadására, valamint 

- vezető-fejlesztési programok szervezése. 
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Ahhoz, hogy jobban megértsük az akkori CLO-k profilját, a világ legnagyobb 

tehetségfejlesztési egyesülete (ASTD, ma ATD) és a Pennsylvaniai Egyetem közös 

kezdeményezésében került sor 2005-ben egy olyan kutatásra, mely az akkori CLO-k 

munkakörének, szakmai hátterének, karrierútjának és sikerességhez szükséges kompetenciának 

vizsgálatát tűzte ki célul (Sugrue & Lynch, 2006). 153 kitöltött kérdőív érkezett be és a további 

vizsgálatok alapjául szolgáló válaszadói mintát 92 CLO képezte, akik amerikai székhellyel, 1 

millió dollár fölötti éves képzési költségvetéssel és több, mint 100 munkatárssal rendelkeztek. 

A kérdőív rámutatott, hogy a CLO-k idejük legnagyobb részét fel- és lefelé irányuló 

kommunikációval töltötték, azon fáradozva, hogy a képzési követelményeket az üzleti célokhoz 

igazítsák, valamint hogy a tanulási folyamatokat a leghatékonyabban szervezzék meg. A 

legnagyobb kihívást számukra a képzés stratégiai értékének egyértelmű mérése és 

kommunikálása, a források korlátoltsága, valamint a gyorsan változó üzleti környezethez való 

dinamikus alkalmazkodás jelentette. A 92 válaszadó szerint a teljesítményüket az üzleti 

stratégiával való összhang, az üzleti értékhez való hozzájárulás, valamint a képzés 

működésének hatékonysága alapján értékelték. Amikor valami közelmúltbeli eredményről 

kérdezték őket, a képzési fókuszterület és célközönség kiterjesztését, valamint a képzés konkrét 

eredményének növelését említették, míg mások a képzési törekvések felértékelődését és 

elfogadását könyvelték el a legnagyobb sikerként. 

A válaszadók különböző szakmai tapasztalatait is megvizsgálva megállapították, hogy a CLO 

pozícióhoz sokféle út vezethet. Azok a területek, melyekben a legtöbben jártasak az üzleti és 

társadalomtudományok, valamint a pszichológia voltak. Azok közül, amelyeket a 

leghasznosabbnak értékelték a továbbfejlődésre az „instructional design”, azaz 

„oktatástervezés/tanulásszervezés”, „instructional technology” azaz „oktatási technológia”, a 

szervezetfejlesztés, a humántőke és a felnőttképzés tárgyait említették. 

A kérdőív kitöltői szerint munkakörükben a kulcskompetenciák közé voltak sorolhatók a 

vezetői képességek, a tanulás értékének a számok és az üzleti érték nyelvére való lefordítása, 

az üzleti érzék, valamint a stratégiai tervezés. A kutatás eredményeként az is kiderült, hogy a 

résztvevő CLO-k szeretnének kettős felelősséget vállalni az üzleti teljesítmény javítását és a 

képzési funkció hatékonyságának növelését megcélozva.  

A CLO prototípusának tulajdonságait a 4. táblázat szemlélteti. 
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4. táblázat: A CLO prototípusa 2006-ban 
Forrás: saját szerkesztés Sugrue & Lynch (2006) nyomán 

 

A CLO prototípusa 2006-ban 

Életkor 89% 40 év fölött, 50% 50 év fölött 

Nem 54% férfi, 46% nő 

A CLO pozícióban töltött évek száma 5 

A vállalatnál töltött évek száma 10 

Az iparágban töltött évek száma 13 

Közvetlen felettes 5%-nak a HR vezető, 35%-nak nem HR 

területen dolgozó felettes 

Hatáskör Közvetlen irányítás a képzési munkaerő 

állomány és költségkeret 50%-a fölött; 

58% cégegyetemet irányít 

Elsődleges feladatkörök - stratégia 

- tervezés 

- kommunikáció felső- és 

középvezetőkkel 

- a képzési területen dolgozó csapat 
menedzselése 

Értékelési kritériumok - az üzleti érdekekkel való összhang 

- a képzési részleg hatékonysága és 
produktivitása 

- karrier 

- a tanulás, humántőke menedzsment, 
szervezetfejlesztés és az üzleti 

menedzsment kombinálása 

- legfrissebb tapasztalatok a képzés 
területén tréning menedzserekként 

és instruktorokként 

Képzettség 90%-a felsőfokú, 30%-a doktori cím 

Fókuszterületek üzleti tudományok, 

társadalomtudományok, pszichológia 

További önfejlesztési irányok - mérés és értékelés 

- humán tőke teljesítményének 

növelése 

- képzési technológiák 
infrastruktúrája 

- stratégiai tervezés 

Legnagyobb kihívások A képzés értékének bizonyítása, 

források korlátozottsága 

Legutóbbi eredmények A képzés fókuszterületének és 

célközönségének kiterjesztése 

Karrier-perspektíva Egy nagyobb vállalat képzési 

vezetőjévé válni 
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A kognitív leterheltség (cognitive overload), az információszerzés és -csatornázás 

gyorsaságának igénye (speed of need) miatt egyfajta automatikus átállás figyelhető meg egy 

úgynevezett sekély-kor-szerű agyműködésre (Carr, 2011). A sekély tudás (shallow knowledge) 

egyre dominánsabbá válik a folyamatos böngészések, a gyors beleolvasások eredményeként, 

melyek során a figyelem szétaprózódik. Nincs sem idő, sem tér arra, hogy az új tartalmakban 

elmélyedjünk, ezáltal a meglévő „sok mindenről keveset” tudás és a szükséges tudás 

különbségei még inkább kiütköznek. Gazdasági szereplők széles köre érzi mindennek hatásait 

és felvetődik a kérdés, hogy hogyan kell a CLO-nak ma már sokkal többet tenni, mint a 

tréningek megtervezése, fejlesztése és megvalósítása, hogyan kell az értékteremtő és 

értéknövelő tevékenységek katalizátorává válnia. 

 

Az előbbiekből kiindulva a környezetnek és az érettségnek megfelelő szerepfelfogás és 

kompetenciák azonosítása után, a kontextustól függő „tudni-hogyan”-ban látom a 

fejleszthetőség és az értékteremtés kulcsát, a formális és informális tanulás továbbfejlődését. 

Ennek kapcsán arra szerettem volna választ kapni, hogy a CLO profil tényezői hogyan fejlődtek 

tovább, milyen új sikertényezők merültek fel és a mai modern CLO-k esetében, ez milyen 

elvárásokat támaszt velük szemben.  

Vizsgálódásaim során legcélszerűbbnek tartottam azokat megkérdezni, akik ténylegesen 

felelősek a mai vállalatok képzési stratégiájának kialakításért és megvalósításáért. Baldwin és 

Danielson-hoz hasonlóan az információforrás gyökerénél kívántam megvizsgálni a CLO 

profilok hatásait, napjaink CLO-i kontextusában. 

A kompetenciák feltérképezésénél az volt a cél, hogy megismerjük, mivel töltik idejüket, illetve 

hogy ezek a specifikus tevékenységek milyen tanulási folyamatokban és módszertanokban 

testesülnek meg. 

Ahogy a CLO-knak sem szabad beleesnie a „kompetencia csapdába” a képzési programok 

kialakításánál, úgy nem akartam, hogy saját maguk „profilozásánál” kövessük el ezt a hibát. A 

kompetencia csapda komplex stratégiai kihívásokat egy általános és leegyszerűsített 

kompetencia-listával próbál megragadni, mérhetővé tenni, és ezek után konzisztensen ezek 

fejlesztésére építeni. Ez szétaprózott képzési törekvéseket szül. Ennek megfelelően a CLO 

profilt sem lehet csupán egy kompetenciakészlettel azonosítani. Vizsgálataim egyik vezérelve 

volt, hogy a profil komplex megragadásához további tényezők figyelembe vételére van 

szükség.  

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a CLO kompetenciaprofil elemei az idők során 

miként fejlődtek tovább, mely új sikertényezőkkel és érdekcsoporttól érkező elvárásokkal kell 

a CLO-knak szembenézni, és hogy ez milyen korszerű szerepfelfogást kíván meg tőlük. 
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3. Kutatási előzmények 
 

Korábbi kutatásaim során az üzleti iskolák és a vállalatokon belüli képzések ütköztetéséből 

adódóan szerzőtársaimmal megvizsgáltuk a képzés szükségességének okait, sikertényezőit és 

néhány gyakorlati példát a cégegyetem formát öltő képzési rendszerekre. A több, mint 200 

Fortune 500 cég CLO-jával végzett tanítási és coach tevékenység, valamint konzultáció alapján 

azt állapítottuk meg, hogy egy kompetencia alapú képzési rendszer kialakítása indokolt a 

szervezeteken belül, mely hidat képez a „tudni mit” és „tudni miként” között a tréning, coaching 

és az ún. peer-to-peer mentorálás módozatain keresztül. Ez a rendszer szolgálhat a következő 

generációs cégegyetemeknek, vállalaton belüli képzési rendszereknek vagy stratégiai partner 

iskoláknak egy kiindulópontjaként (S4). Továbbá azt feltételezve, hogy a CLO-t nem 

vizsgálhatjuk környezetétől elszigetelten, egy további kutatásunkban a vállalatokon belüli 

informális tanulás ökoszisztémájában vizsgálódtunk és felhívtuk a figyelmet azokra a 

problémákra, melyeket a mai „sekély” tudás korszaka jelent. Törekedtünk arra, hogy 

pontosabban körülhatároljuk azon CLO-k szerepváltozását, akik az infókommunikációs 

labirintusban való navigálás mikéntjéről hoznak döntéseket a szervezeten belül. A tanuló 

populáció tagjainak viselkedésében is változás volt megfigyelhető: egyre önszerveződőbb, 

önszorgalomból fejlődő tanulókról beszélhetünk, akik „itt és most” szükséges tudásigényekkel 

rendelkeznek és sok esetben az informális tanulás módjait választják a tudásbővítésre. A 

közösségi tanulás és a játékosítás eszközein keresztül egy olyan alternatív keretrendszert 

ajánlottunk, mely a gyakorlatból származó esetpéldákon keresztül illusztrálja, hogy hogyan 

lehet a közösségi tanulás és a szakértői közösségek az informális tanulási ökoszisztémájának 

mozgatói, valamint hogyan lehet a játékosított tanulás ennek a rendszernek a felerősítője (S3). 

Ezt megelőzően egy 2012-ben megrendezésre került „Corporate Universities & Corporate 

Le@rning Summit” konferenciasorozat alkalmával előzetes vizsgálatot végeztem, arról, hogy 

mely kompetenciák teszik versenyképesebbé a szervezeteket a globális és digitális korban. A 

konferencia válogatott résztvevőinek kiosztott kérdőív, melynek a kompetenciák új 

kontextusba helyezése volt a célja, 34 CLO által került kitöltésre. Az eredmények szerint a 

válaszadók 70,6% egyetértett a digitális tanulás által vezérelt üzletmenet dominanciájával, 

67,6% a tudásplatformok fontosságával és 50%-uk azzal az állítással, mely szerint a 

kompetencia egy validitást meghatározó eszköz. Az eredmények hasznossága a menedzsment 

és a képzés érdekcsoportjainak perspektívájából a CLO pozíció szükségszerű felértékelésében 

jelentkezett. A kutatás rámutatott arra, hogy a CLO kulcsfontosságú partnerként kezelése, a 

CLO által vezérelt folyamatos tanulás és a képzés innovációja hozzásegítheti a szervezetet a 

fenntartható versenyelőny megszerzéséhez (S9).  

 

További előzetes vizsgálódásaim a humántőke fejlesztésének a kutatás szempontjából releváns 

területeire terjedtek ki. A munkaerő képzés és fejlesztés újradimenzionált mozgatóinak 

bemutatása, valamint a szükséges kompetenciák és hiányosságok ismertetése után, vizsgálataim 

rámutattak arra, hogy a globális sikerességhez nem elegendő csupán a szükséges kompetenciák 

térképét megrajzolni, hanem ellenőrizni kell a kompetenciák valósságát a gyakorlatban is. Az 

egyén szintjén arra fókuszáltam, hogy milyen helyzetekben ragadható meg a kompetenciák 

alkalmazása és ez hogyan épül be mindennapi tevékenységükbe, viselkedésükbe és 
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teljesítményükbe. A szervezet szintjének bemutatásához egy egészségügyi szervezet 

esetpéldáján keresztül mutattam be a kompetenciafejlesztés többlépcsős modelljét a Tudatosítás 

fejlesztése - Tudásbővítés - Kompetenciák fejlesztése - Tesztelés és szinkronizálás lépésein 

keresztül (S8).   

 

Egy későbbi kutatásban a vállalaton belüli képzésben érintett érdekcsoportok modellje került 

előtérbe, mely harmadik és negyedik hipotézisem szempontjából is kiemelten fontos. Az 

Elkeles-Phillips-féle alapmodell (Elkeles-Phillips, 2007) kibővítésére került sor a megkérdezett 

CLO-k válaszai alapján. A 2015-ös új modell a „Döntéshozók” (Decision Makers), az 

„Értékteremtők” (Value Creators) és a „Külső Közönség” (External Audience) csoportjaival 

egészült ki (S1), melyet a 6. ábra illusztrál.  

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A CLO-t befolyásoló érdekcsoportok modelljének továbbfejlesztése 

Forrás: a szerző saját kutatása Elkeles-Phillips (2007) nyomán 

 

A vállalati képzések és maguk a „Értékteremtő” CLO-k modernizációjával összhangban 

tanulmányunk arra fektette a legnagyobb hangsúlyt, hogy a kibővített érdekcsoportokkal 

körülvéve a CLO-nak milyen branding tevékenységeket kell folytatnia a képzési program 

népszerűsítése érdekében. Az érdekcsoportok dimenziói mellett a tanuló szervezet érettségének 

szempontjait is figyelembe vettük és a képzési branding tevékenységeket a marketing 7P-jén 

keresztül mutattuk be, az egyes tényezőket gyakorlati példákkal alátámasztva. A CLO-k 

branding tevékenységének eredményét mérő módszertan kialakításához Kirkpatrick-Phillips 

nullától ötödik szintig terjedő modelljéből a legalsó szintet, a részvétel és a hatékonyság 

mutatóit vettük alapul (programot teljesítők száma, program teljesítésének időtartama, 

feldolgozást segítő alkalmakon való részvétel). A 27 kitöltött kérdőív eredményei alapján ezt 

vetettük össze a 7P elemeinek hatékonyságával.  

Úgy találtuk, hogy a részvételi mutatók terén a „Physical Evidence” (87%), a „Product” (71%) 

és a „Promotion” (69%) képzésre vonatkoztatható tényezői voltak a legdominánsabbak, míg a 

hatékonyság dimenziójában a „Process” (92%), „Place” (85%) és „People” (78%) P-k 

bizonyultak a legnagyobb hatást gyakorlónak. A képzési program márkaépítése az értekezés 



46 

 

első hipotézisében tárgyalt, kutatási kérdőív sikertényezőkre vonatkozó részben, továbbá a 

személyes interjúk első kérdésének kiegészítésében is részletesebben vizsgált elem (S1). 

A „Corporate Universities & Corporate Le@rning Summit” konferenciasorozat 2013-as 

kiadása arra adott lehetőséget, hogy további kutatásaim kiegészítéseként válaszokat kapjak a 

gyakorlati szférából. Rákérdeztem, hogy milyen változásokat tapasztalt a vállalaton belüli 

oktatási-fejlesztési tevékenység informális irányba történő elmozdulásában, valamint a képzés 

tartalmának összeállításában az 54 CLO, aki kitöltötte az erről szóló kérdőívet. A CLO-kat a 

szervezetük mérete és a szervezeteikben együtt dolgozó generációk száma alapján is 

kategorizáltam és válaszaik mindhárom hipotézisemet igazolták.  

A válaszadó CLO-k 43%-a alátámasztotta azt a feltételezésemet, mely szerint elmozdulás 

figyelhető meg az informális tanulás és azzal együtt a munkavállaló által generált tartalom felé. 

Ezt követően a tanulmány az informális tanuláshoz, valamint a tanuló önálló 

tartalomkreálásához szükséges alkalmazást elősegítő kompetenciákkal (enabler competencies) 

foglalkozott és arra a megállapításra jutott, hogy ha a CLO felismeri ezek fejlesztésének 

szükségességét, az a tanulás új módjainak kiaknázására ad nagyobb lehetőséget (S7).   A tágabb, 

szervezeti dimenziót újra magára a CLO személyére szűkítve egy tudás alapú rendszer, a 

„DoctuS Knowledge-Based System” segítségével kialakítottunk egy olyan döntéstámogató 

mechanizmust, mely segítségére lehet azoknak, akiknek nagyrészt kvalitatív szempontokat kell 

bevonniuk a mérlegelésbe, amikor egy új pozíciót betöltő személyről döntenek. A CLO 

kiválasztásán keresztül illusztráltuk ezt a mechanizmust, melynél kiemelten fontos volt, hogy 

milyen soft kritériumok alapján választják meg azt a szereplőt, aki a szervezet több száz vagy 

esetenként több ezer tagjának oktatásáért lesz felelős. A jellemzők konszolidálására és 

kategorizálására, valamint a potenciális érintetlen területek azonosítására ebben a 

tanulmányban egy szabály-alapú rendszerhez nyújtottunk kiindulópontot a CLO-k 

kiválasztásáról szóló döntések három attribútumának beazonosításán keresztül: CLO 

kompetencia (1), a humántőke területén való jártasság (2), valamint a CLO beállítottsága (3). 

Ezt követően folytattuk a kvalitatív szempontú vizsgálatunkat, az esetek között fennálló 

„akkor…ha” szabályok és összefüggések feltérképezésével. Ezen keresztül eljutottunk a CLO 

attribútumok és értékek összegzéséig, egy mai modern CLO profil kiindulópontjáig (S5), mely 

jó alapot nyújtott további elemzéseimhez, a kutatási kérdőív kompetenciákra vonatkozó 

kérdéscsoportjának összeállításában és értékelésében. 

Egy ezt követő tanulmányban a tudásbővítésnek egy olyan perspektíváját vizsgáltuk, mely az 

utánpótlás oktatásra lehet hatással oly módon, hogy az „ott és akkor” szükséges tudásra is 

hangsúlyt fektessenek a képzési program megalkotói. Mind a program tervezőinek, mind 

részvevőinek felkészültnek kell lenniük a váratlanra, a tudás törékeny mivoltára. Ebből azt a 

következtetést vontuk le az utánpótlás-biztosításra és a képzési program sikerére vonatkozóan, 

hogy a CLO-knak olyan modellek és validitási tartományok kialakítására kell törekedniük, 

melyekre nemcsak a robusztusság, hanem az anti-fragilitás is jellemző (S6). Ez a validitás 

biztosítás a kutatási kérdőív sikertényezőkre vonatkozó kérdéscsoportjának, valamint főként az 

érdekcsoportokkal való együttműködések kompetenciái területének is részletesebben vizsgált 

eleme. 



47 

 

A korábbi, informális tanulási ökoszisztémában folytatott vizsgálataim folytatásaként, egy 

2015-ös fő kutatási kérdőív (lásd az M2. számú melléklet) negyedik kérdéscsoportjának 

fókuszában a CLO-k válaszaiból adódó egyre dominánsabb tanulási módok, és a CLO-k 

megváltozó befolyása állt. A mobiltelefon alapú tanulás, a közösségi tanulás, a szimulációk 

használata és a játékosított tanulás közül az utóbbira fektettem a hangsúlyt, ugyanis a 

játékosított tanulás használatának aránya bizonyult a legalacsonyabbnak a válaszadó 

szervezeteken belül. Ez további vizsgálódásokra ösztönzött, és a 103 kérdőív válaszai alapján 

korrelációelemzéseket végeztem a játékosított tanulás használata valamint a CLO-k domináns 

beállítottsága, kompetenciái és a szervezeti kultúra profiljaik között. Az eredmények azonban 

nem mutattak összefüggéseket a választott 5%-os szignifikancia szinten, így ez alapján a 

játékosított tanulás jövőjéről nem lehetett egyértelmű megállapításra jutni az említett 

tényezőkkel összefüggésben (S2). Értekezésem terjedelmi korlátai miatt ennek a 

problémakörnek tárgyalását nem folytattam ilyen irányba. 

 

4. A primer kutatás tartalma és módszere 
 

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy mely kritikus tényezők tesznek egy vállalati képzési 

programot sikeressé és hogy a CLO-k megerősítik-e azt a feltételezést, miszerint azonosíthatóak 

a képzések sikeres vezetéséhez szükséges korszerűsített CLO szerepfelfogások az Ulrich 

modell négy alapszerepkörére építve. Fontosnak tartottam azt is megvizsgálni, hogy ezek a 

szerepek hogyan fognak változni, valamint miért fontos ez a menedzsment számára a CLO 

kiválasztásában, felfedezhető-e összefüggés a CLO szerepfelfogás és a tanuló populáció mérete 

között.  Ezen kívül a kutatás arra irányul, hogy melyek a CLO-t körülvevő bővített 

érdekcsoportok és a velük való együttműködéshez milyen újraértelmezett kompetenciák 

szükségesek.  

A szekunder kutatás információs bázisát képezték az irodalomkutatások és számos idegen 

nyelvű tudományos közlemény. A konkrét témával kapcsolatban azonban, a kívánt vizsgálati 

szempontok szerint már szűkebb volt a kifejezetten tudományos minőségű szakirodalmi kínálat. 

A primer kutatás során először 10 nemzetközi CLO részvételével zajló próbalekérdezés és 7 

szakértői véleményezés került lefolytatásra. A vizsgálatban alkalmazott módszerek nem újak, 

de új alkalmazási környezetben kerültek felhasználásra. Kiválasztásukat a próbalekérdezések 

és szakértői véleményezések indokolták. 

Kutatási kérdéseim az alábbiak voltak: 

 Milyen mértékben jellemzőek a vállalaton belüli képzés értékelésében a Kirkpatrick-

Phillips-féle öt szintes modell elemei? Vannak-e olyan új sikertényezők, melyek 

bevonása megalapozott? Az új tényezők hogyan illeszkednek a sikertényezők mai 

elvárásoknak megfelelő fontossági rangsorába? 

 Melyek a korszerű CLO szerepfelfogások és ezek összetevői? Hogyan épülnek rá az 

Ulrich által megalkotott négyes HR szerepmodell alapszerepeire? Milyen HR 

szerepfelfogással rendelkeztek a megkérdezett CLO-k 2015-ben, és mit mondtak akkor 

a három éves időtávra vonatkozó jövőbeli elmozdulást illetően? Mennyire függenek a 

tanuló közönség méretétől a CLO korszerű szerepfelfogásai? 
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 Milyen érdekcsoportok veszik körül a CLO-t a szervezeten belül? Mely 

érdekcsoportokat rangsorolják a CLO-k legfontosabbnak, amikor a képzési programról 

és annak fejlesztéséről döntenek? Melyek azok az új szereplők, akikkel a vállalaton 

belüli képzés korábbi érdekcsoport-modelljei kiterjeszthetőek? 

 Azonosíthatóak-e olyan speciális CLO kompetenciák, melyek a vállalaton belüli képzés 

érdekcsoportjaival való hatékony együttműködéshez szükségesek? Milyen fontossági 

rangsor állítható ezeken belül? Hogyan lehet a CLO kompetencia kutatásokat a mai 

elvárások szerint aktualizálni? 

A kutatás során egy hét kérdéscsoportból álló kérdőívet állítottam össze (lásd az M2. számú 

melléklet), kiemelt figyelmet szentelve előzetes kutatási kérdéseim megválaszolásához 

szükséges témakörökre. A kérdőív összeállítása során további lehetséges adaptációk és 

kapcsolódások felfedezése is inspirált, így a kérdőívbe, majd a későbbi interjúkérdések közé 

olyan témakörök is bekerültek, melyek nem kötődnek szorosan jelen értekezés fő fókuszához. 

A dolgozat terjedelmi korlátai miatt ezért azokra az eredményekre szorítkoztam, melyek 1.5-ös 

fejezetben megfogalmazott hipotézisek igazolására vagy cáfolására szolgáltak. 

A kutatási módszereket és az egyes fázisokba bevont alanyokról szóló adatokat az 5. táblázat 

szemlélteti. 

 
5. táblázat: A kutatás fázisai, módszerei és alanyai 

Kutatási fázis Módszer Bevont 

alanyok száma 

Bevont alanyok 

földrajzi elhelyezkedése 

1. próbalekérdezés 

 

10 globális 

2. szakértői véleményezés 7 globális 

3. kérdőív 

 

103 globális 

4. szakmai interjúk 

 

22 USA 

 

A kérdőív összeállításánál Paul A. Scipione, „Practical Marketing Research” című könyvében 

található nyolclépcsős folyamatának elméletét alkalmaztam és az alábbi szempontokat vettem 

figyelembe (Scipione, 1992):  

 

- Milyen információkra van szükségem a felmérésben szereplő válaszadóktól?  

- A kérdőívek két típusa és az adatgyűjtés hét módszere közül melyiket fogom 
alkalmazni?  

- Mely kérdéseket teszem fel nyitott formában? Mely kérdéseket teszem fel zárt 
formában?  

- Melyek az egyes kérdések szövegének javasolt konkrét megfogalmazásai?  

- Milyen típusú skálákat, táblázatokat vagy egyéb különleges eszközöket fogok 
alkalmazni a kérdőív szerkesztése során? 

- Mi a kérdések legmegfelelőbb sorrendje?  

- Milyen legyen a kérdőív szerkezete, elrendezése és külleme?  

- Hogyan fogom végezni a próbakérdezéseket, majd az eredmények ismeretében meg a 
szükséges változtatásokat? 
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Az adatgyűjtés módszertanában az önkitöltő kérdőív alkalmazására támaszkodtam. A válaszok 

online kérdőíves felületen érkeztek be előzetes felkereséseket követően.  

A kérdőív összeállítása során a skála-típusok közül az 5 fokozatú Likert-skálát (Likert, 1932) 

tartottam legalkalmasabbnak arra, hogy a vizsgált jelenségek tartalmát megragadhassam. Arra 

kértem a megkérdezetteket, válaszolják meg mennyire értenek egyet az adott kijelentéssel és a 

Likert-skála értékei a következők voltak: teljesen egyetért (5), egyetért (4), nem tudja eldönteni 

(3), nem ért egyet (2), egyáltalán nem ért egyet (1), nem tudja megválaszolni (0). 

A kérdőív kérdéseinek és kijelentéseinek ellenőrzése mellett a kialakított skála érvényességét 

is tesztelni kívántam. Ennek érdekében próbalekérdezést végeztem. Egy 10 résztvevős mintán 

teszteltem a kérdőívet, beleértve a skálákat is, melyet egy 7 szakértő bevonásával történő 

szakmai véleményezés követett. E validálási folyamat során szerettem volna bizonyosságot 

szerezni arról, hogy a kérdőív tartalma szakmailag megalapozott és a kérdések alkalmasak a 

szükséges információk megszerzésére.  

A próbalekérdezést követő szakértői véleményezés alanyait a 6. táblázat tartalmazza. 

 6. táblázat: A kérdőív szakértői véleményezésének alanyai 

A CLO vagy szakértő tanácsadó 

 intézményének neve 

A CLO vagy szakértő tanácsadó 

pozíciója 

Motorola University Cégegyetem 

 

Korábbi alapító tag, alelnök és CLO 

(Founding member, Vice President, CLO) 

FUGRO Academy Cégakadémia 

 

Globális tehetségfejlesztési igazgató 

(Global Head of Talent Development) 

GAC Group Academy Cégakadémia 

 

CEO  

Caterpillar University Cégegyetem 

 

Korábbi dékánja  

(Dean of the Corporate University) 

Doctus Knowledge Based System 

 

Ügyvezető igazgató  

(Managing Director) 

IMD Business School 

 

Korábbi CEO 

Center for Strategy and Leadership 

 

CEO, 

a „Corporate Universities – Drivers of the 

Learning Organization” könyv szerzője  
 

A kérdőív a tézisek szempontjából releváns elemeire, a képzési program sikertényezőire, 

magára a CLO-ra, valamint a CLO szervezetére vonatkozott. Ezen kívül a kérdőív rákérdezett 

még néhány olyan területre, mely az értekezés tartalmi korlátai és a kutatás fő irányvonalának 

szem előtt tartása miatt nem kerülhetett bele ebbe a dolgozatba. A kutatás nemzetközi 

mivoltának köszönhetően a kérdőív angolul íródott és hét fő kérdéscsoportot tartalmazott 

zárt/strukturált, félig nyitott/félig strukturált és nyitott/strukturálatlan kérdések formájában.  

A mellékletben található eredeti változat magyar nyelvű áttekintését a 7. táblázat foglalja össze. 
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7. táblázat: A kutatási kérdőív tartalma 

Kérdéscsoport Válaszlehetőségek 

1.     Képzési program értékelése, 

eredményessége és a siker 

attribútumai 

a Kirkpatrick modell elemei (Kirkpatrick, 2014), 

továbbá a 10 CLO részvételével zajló előzetes 

próbalekérdezés, valamint 7 szakértői 

véleményezés során bevont új sikertényezők  

- 5 fokozatú Likert-skálás értékelés 

2.     A CLO szerepei a kitöltés 

időpontjában (2015) és 3 év múlva 

Ulrich által megalkotott négyes HR szerepmodell 

alapszerepei (Ulrich, 2007)  

- 5 fokozatú Likert-skálás értékelés 

3.     A CLO kompetenciái az ASTD Competency Study legutóbbi kiadása 

(Arneson et al, 2013) és a PennCLO doktori 

programjának képzési struktúrája (PennCLO, 

2014), valamint a próbalekérdezések és szakértői 

véleményezések során adódó kompetenciák és 

gyakorlati tevékenységek  

- 5 fokozatú Likert-skálás értékelés (az egyetlen 

kérdéscsoport ahol a változók csoportosan is 

felhasználásra és validálásra kerültek) 

 

4.     Tudásbővítésre használt 

módszertanok és eszközök 

a próbalekérdezések és szakértői véleményezések 

eredményeképpen körvonalazódó, az informális 

tanulás és a tanuló által generált tartalom felé való 

elmozdulás szempontjából legrelevánsabb 

tanulási módszerek és eszközök  

- 5 fokozatú Likert-skálás értékelés 

 

5.     A CLO gondolkodásmódja Gardner modellje (Gardner, 2008) alapján az az 5 

legfontosabb vezetői gondolkodásmód és kognitív 

képesség, mely a következő években kívánatos 

lesz - 5 fokozatú Likert-skálás értékelés, valamint 

1 domináns kiválasztása 

 

6.     A CLO vállalatának 

alapjellemzői: a kutatás 

szempontjából legfontosabb 

szervezeti és gazdasági jellemzők  

a vállalat szervezeti kultúra profilja (O’Reilly et 

al, 1991), a cég tulajdonosi viszonyai, 

meghatározó szervezeti kultúra, fő működési 

terület, a munkaerő létszáma, a CLO 

”célközönsége”, egy alkalmazott éves képzésére 

elkölthető összeg, a cégegyetem éves 

költségkerete és finanszírozási háttere 

 

7.     A CLO alapadatai: a kutatás 

szempontjából legfontosabb 

pozícióbeli és szakmai jellemzők  

a pozíció neve, hatalmi viszonyok, a CLO 

szakmai tapasztalata, neme, kora, nemzetisége  
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A kérdőív reliabilitásának tesztelésére a Cronbach-alfa koefficiens kiszámítását választottam 

(Malhotra, 2001). E megbízhatósági mutató egy 0 és 1 közötti számmal fejezi ki a skála belső 

konzisztenciáját és értéke 0,70 fölött elfogadható. Azon változók esetében, melyeket a 

faktoranalízis során (lásd az M3. számú melléklet) együttesen használtam, a megbízhatóság 

tesztelését elvégeztem, és a kapott 0,972-es érték a változócsoport konzisztenciáját mutatta. 

A kérdőív lefolytatását és elemzését 22 szervezet esetében személyes interjúk követték, melyek 

során további részletekbe is sikerült betekintést nyernem. Az interjúk forgatókönyve 

megtekinthető az M4. számú mellékletben, az interjúalanyok szerepfelfogásához kötődő 

értékelése az M5. számú mellékletben, valamint az interjúk leiratai és hanganyagai az M6. 

számú mellékletben. 

 

4.1 A minta meghatározása 
 

Természetesen egy ilyen kutatás során az alapsokaságból való mintavételnél a 

reprezentativitás nem biztosítható, de törekedtem arra, hogy a világ különböző pontjain 

működő, különböző méretű és különböző iparágakat képviselő, profitorientált és non-profit 

ágazatok vállalatainak magas rangú, évtizedes tapasztalattal rendelkező CLO-inak válogatott 

mintájával dolgozhassak.  

A vizsgálat nemzetköziségére való törekvéseimnek köszönhetően összesen 28 országból 

sikerült válaszadásokra szert tennem. A fejlettebb képzési gyakorlattal rendelkező iparágak és 

cégek megválogatása során hasznos előzetes szűrőnek bizonyult a „Corporate Universities & 

Corporate Le@rning Summit” konferenciasorozat célközönsége, mely képviselői különösen 

fogékonyak voltak a terület és a pozíció továbbfejlesztési törekvéseire. A megkeresések során 

nyomatékosítottam, hogy kinyilvánítottan a vállalaton belüli oktatási-képzési programok 

felelőse legyen a válaszadó. Továbbá kritikus szempontjai voltak a vizsgálatnak, hogy a 

megkérdezett CLO-k legalább 80%-a minimum 100 fős tanuló célözönséggel rendelkezzen és 

5 vagy annál több év tapasztalata legyen a vállalaton belüli képzések területén.  

Tudatosan válogatott, analitikus mintával kívántam dolgozni és eredeti célom alapján 

törekedtem arra, hogy legalább 100 kitöltött kérdőív legyen. A minta megtekinthető az M1. 

számú mellékletben és a válaszadók további jellemzőit az 5.1.-es fejezetben részletesen is 

bemutattam. 

 

4.2 Értékelés és elemzés módszere 
 

A kérdések összeállításánál arra törekedtem, hogy a lehető legmagasabb mérési szintű 

eredmények születhessenek. Ugyanakkor a hét kérdéscsoport 28 kérdéséből csak 5 kérdésre 

volt adható numerikus válasz, ami nehezítette a feldolgozást. Ahol csak lehetett, a szöveges 

válaszokat számokká konvertáltam és leginkább nominális, ordinális és intervallum mérési 

szintű változókkal kalkuláltam. 

Az összegyűjtött válaszokat a Statistical Package for Social Sciences (SPSS) többváltozós 

elemzések készítésére alkalmas statisztikai programban kódoltam és elemeztem (Sajtos & 
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Mitev, 2009). Az elemzéseket további szöveges kiegészítésekkel és értelmezésekkel 

bővítettem.  

Leíró statisztikai mutatókat számoltam a válaszok összegzése céljából, melyek az összesített 

adatok számszerű jellemzésével járultak hozzá egyes kutatási kérdések megválaszolásához. A 

különböző változók, vizsgált jellemzők gyakorisági eloszlását is vizsgáltam.  A kiértékelhető 

válaszok száma kérdésenként eltérő volt, ezért a megoszlási viszonyszámok képzésénél nem a 

teljes mintát, hanem a kiértékelhető válaszok számát tekintettem 100%-nak. Összefüggés 

vizsgálatokat végeztem a minőségi ismérvek közötti kapcsolatok feltárásához. A változópárok 

közötti kapcsolat szintje az általam választott 0,05-ös (5%-os) szignifikancia szint. A 

kereszttáblázatos elemzéseknél figyelembe vettem a standardizált reziduumok értékeit. Az 

asszociációs kapcsolatok statisztikai szignifikanciáját a Pearson-féle khí-négyzet próbával 

ellenőriztem. A kutatási kérdőív harmadik kérdéscsoportja (lásd az M2. számú melléklet, K8-

as kérdés) alapán faktoranalízist végeztem, melynek célja a kapott információk aggregálása és 

tömörítése volt. A változócsoport megbízhatóságát a Cronbach-alfa teszttel ellenőriztem.  

A kérdőív eredményeinek elemzését követően a kiemelkedő profillal rendelkező CLO-kat 

felkértem arra, hogy interjúkat készíthessek velük. Erre 22 CLO volt hajlandó. Az interjúk a 

kutatási kérdéseim által vezérelten, előre rögzített forgatókönyv alapján valósultak meg (lásd 

az M4. számú melléklet).  

Kiemelten fontosnak tartottam, hogy a CLO-k a szerepfelfogásához kötődő értékelésekhez 

(lásd az M5. számú melléklet) milyen kiegészítő vagy magyarázó gondolatokat fűztek. Ezek 

ugyanis további kutatásra ösztönöztek és az interjúk leiratainak (lásd az M6. számú melléklet) 

elemzése során további kritikus befolyásoló tényezőkre derült fény. Jól meghatározhatóan 

kirajzolódtak az adott szervezet CLO-jára jellemző szerepfelfogások erősségei és azok hatásai 

a képzési programok sikerességére. 

Hipotéziseim ellenőrzésére alapvetően a deduktív módszerhez folyamodtam (a valóság 

megfigyelése a kutatás módszereivel, majd kiinduló hipotéziseim elfogadása vagy elvetése). 

Későbbiekben az induktív módszert is alkalmaztam, mikor a kutatás eredményei közötti 

összefüggések megtalálása során új feltételezésekre és megállapításokra jutottam. 
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5. A kutatás eredményei 
 

Dolgozatom e fejezete azt kívánja összefoglalni, hogy a 2015-ben elkezdett kutatásom 

milyen eredményeket hozott. 103 vállalat CLO-ja töltötte ki az online kérdőívemet, továbbá 

személyes interjúk formájában kaptam széles körű gyakorlati szempontú mélyebb betekintést.  

Hasznosnak bizonyult, hogy ne csak egy-két iparág szereplőinek véleménye jelenjen meg, 

hanem olyan markánsan eltérő szektorokból érkezzenek a válaszok, mint amelyeket a GE 

Healthcare, a Coca-Cola, a UBS, vagy a Saudi Telecom képvisel. A nagyvállalatok és a nagy 

volumenű tanuló célközönségek CLO-i mellett közepes és kisebb méretű cégek CLO-i 

biztosították, hogy elvégezhetőek legyenek a méretbeli összehasonlítások, valamint 

felismerhetőek legyenek szektor-specifikus minták is.  

A kutatás során végig fontos szempont volt, hogy széles legyen a földrajzi lefedettség, továbbá, 

hogy az eltérő iparágban tevékenykedő családi vállalkozások vagy tőzsdén jegyzett vállalatok, 

illetve non-profit szervezetek is megjelenjenek.  

 

5.1 A válaszadók adatai 
 

Az értékelést a minta összetételének elemzésével kezdtem, majd statisztikai 

módszerekkel vizsgáltam meg a beérkezett válaszokból összeállt adatbázist. Több szempontból 

végeztem el a válaszadók megoszlásainak elemzéseit, melyek a következő pontokban 

összefoglalt eredményeket hozták. 

  

7. ábra: A válaszadók jelenlegi pozíciója (%-os megoszlás) 

A válogatott minta a pozíciókat tekintve nagyon vegyes képet mutatott. 21%-ban voltak, akik 

valamely cégegyetem vagy cégakadémia igazgatói és elnökei és 19%-19% volt az oktatási vagy 

fejlesztési funkció vezetőinek, illetve az igazgatóinak aránya. A válaszadók között voltak még 

oktatási-fejlesztési vagy tréning terület elnökei, alelnökei (12%), valamint a felső vezetéssel 

azonos hatalmi pozíciójú C-szintű vezetők is (8%). Alsóbb szinteken a menedzserek (12%) és 

a képzési specialisták (9%) képviseltették magukat. 
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8. ábra: A válaszadók HR-tól való függőségi viszonya (%-os megoszlás) 

A megkérdezett CLO-k 70%-a olyan szervezeti hierarchiához tartozott, ahol az oktatási-

fejlesztési tevékenység a HR részfunkciója, a stratégiai humántőke menedzsment egyik fő 

fókusza volt. Ebből adódóan a HR alá került becsatornázásra a CLO tevékenysége és ezeknél a 

szervezeteknél a CLO egy magasabb rangú HR vezetőnek jelentett. A válaszadók 30%-ánál a 

képzés már részben a szervezet nagysága miatt is egy elkülönült, stratégiai szintre emelkedett 

területet képviselt. Fontos hozzátenni, hogy a személyes interjúk több, mint felénél, 14 

alkalommal elhangzott a HR-től való függetlenedés iránti igény, vagy teljes elkülönülés. 

Szintén kiemelendő, hogy ez egyik alkalommal sem a szervezet méretéből adódott, hanem 

magának a CLO szerepkörnek a különbözőségéből, eltérő kompetenciaelvárásaiból. 

 

 

9. ábra: A válaszadók szakmai tapasztalata (%-os megoszlás) 

A válaszadók összesen 65%-ának volt 10 évnél több oktatási-fejlesztési szakmai tapasztalata. 

Közülük 21% rendelkezett 20 éves vagy annál hosszabb vállalati képzésben eltöltött 

karrierúttal, míg 44% tapasztalata 10 és 20 év közé esett. 5 és 10 év közötti szakmai háttérrel a 

CLO-k 19%- rendelkezett, valamint 2 és 5 év közé eső tapasztalata 15%-nak volt. Az 1 és 2 év 

közé eső szakmai hátteret a válaszadók mindössze 1%-a jelölte be, ami a kérdőívet kitöltő CLO 

minta tudásbázisának gazdagságát és a szenioritást, mint a minta kiválasztásának kritikus 

szempontját tükrözi. 
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10. ábra: A válaszadók szervezetének iparági megoszlása (%-os megoszlás)  

 

A vizsgált szervezetek iparági hátterét tekintve is sokszínű képet mutattak. Megfigyelhető volt 

a gyógyszeripar és egészségügy, az olaj- és gázipar, a telekommunikáció, az IT, valamint a 

bank és biztosítási piac dominanciája. Ez részben magyarázható azzal, hogy a magasabb szintű 

szabályozói háttérrel rendelkező iparágak (pl. gyógyszeripar vagy bankszektor) új rendeletek, 

szabályozások közvetlen következményeképpen fejlesztik, tréningezik a munkaerőt a 

megfelelőség érdekében. Az egészségügy mellett az olaj- és gáziparban is számos olyan képzési 

program létezik, mely a munkaerő biztonságát szolgálja a szektor-specifikus 

munkakörülmények között. Továbbá az olyan iparágak, mint a telekommunikáció vagy IT a 

felgyorsult technológiai fejlesztések következtében támasztanak magasabb képzési igényeket.  
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11. ábra: A válaszadók tanuló célközönségének nagysága (%-os megoszlás) 

A válaszadó CLO-k legnagyobb arányban 1,000 és 5,000 fő közé eső tanuló populációval 

rendelkeztek (29%), melyet a 15,000 és 50,000 (23%), valamint az 5,000 és 15,000 közötti 

tanuló célközönség gyakorisága (17%) követett. A minta több mint kétharmada a közepes 

méretű nagyvállalatok közé tartozik, ami jellemző a teljes populációra is.  

 

 

12. ábra: A válaszadók szervezeteiben a cégegyetem megléte (%-os megoszlás) 

A megkérdezett CLO-k 88%-a olyan szervezetekben dolgozik, mely rendelkezik 

cégegyetemmel vagy cégakadémiával és a CLO ebben az apparátusban töltött be valamilyen 

szenior vezető szerepet. A válaszadó cégek maradék 12%-a nem működtetett cégegyetemet 

intézmény formájában, legfeljebb az eszmét vallotta magáénak.  
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13. ábra: A válaszadók megoszlása eredetük szerint (földrajzi elhelyezkedés)  

Kutatásom egyik egyedi szempontjaként a globális elemzést és összehasonlítást jelöltem meg, 

így a minta kiválasztásakor is szem előtt tartottam a széles körű földrajzi lefedettséget. Ennek 

következtében válaszadóim közül 37% volt amerikai és Európán belül a legmagasabb 

létszámmal Franciaország (8%), Olaszország (7%) és Hollandia (7%) CLO-i képviselték 

magukat. Ezt követte Törökország (6%), majd további olyan európai országok, mint az 

Egyesült Királyság (5%), Németország (5%), Belgium (4%) és Svájc (3%). A minta 

egyediségéhez hozzájárul, hogy összesen 28 országból, köztük Szingapúrból, Szaúdi-

Arábiából, Oroszországból és Indiából is sikerült válaszadókat találnom. A válaszadók arányait 

eredetük szerint a 13. ábra illusztrálja és a kérdőívet kitöltő cégek CLO-inak listája megtalálható 

az M1. számú mellékletben. 

  

5.2 Hipotézisek vizsgálata 
 

5.2.1 Az első hipotézis vizsgálata 

 

1. hipotézis:  

A vállalaton belüli képzés értékelésébe a Kirkpatrick-Phillips-féle öt szintes modell 

elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt.  

 

A képzési program sikerességének és értékének mérésében a módszertanok sokféleségének 

ismerete mellett a CLO-knál leginkább az volt mérvadó, hogy miben hisz és mit tart a vállalat 

felkészültségéhez és a rendelkezésre álló eszközeihez mérten megvalósíthatónak. Különböző 

vélekedések mutatkoztak aszerint, hogy mennyire számít a Kirkpatrick és a Phillips modell 

évtizedes megalapozottsága, vagy éppen mennyire tartotta ezeket az alapmodelleket 
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idejétmúltnak a CLO, mondván, hogy akkoriban Kirkpatrick és Phillips még nem sejthették 

mindazokat a tényezőket és eszközöket, melyekkel a mai tudásmunkások körbeveszik magukat. 

Ezért aztán olyan alternatívákhoz is folyamodnak, mint a Brinkerhoff modell (Brinkerhoff 

2003/2010) vagy a Metrics that Matters (Knowledge Advisors, 2008) módszertana. Vagy 

egyszerűen az értékelő metodológia szinte teljes hiányát választották és a tanultak gyakorlatban 

megfigyelhető bizonyítékaiban és a képzési program pozitív visszhangjában látták a sikert. 

Kutatásomban magam is a legjobban megalapozott modellt kerestem, mint kiindulási pont és a 

CLO-i vélekedés éveken át tartó figyelése, valamint a szakmai konferenciákon prezentált 

mérésre vonatkozó élenjáró próbálkozások szemmel tartása vezetett oda, hogy mélyebben 

vizsgáljam a képzési programok sikerességében kritikusnak vélt elemeket, és megkérdezzem a 

CLO-kat arról, hogy ők hogyan mérnek a különböző szinteken. 

0. szint - Inputok és indikátorok: melyek a résztvevők létszámának, a képzési óraszámok, a 

programok számának és a költségek mérésére szolgálnak. Fontosnak tartom megemlíteni 

ezt a szintet, azonban ez a 14. ábrán bemutatott modellben nem jelenik meg, mivel ezek 

minden képzés esetében felmerülő alapadatok, továbbá a részvevők létszámát sok esetben 

az határozza meg, hogy az adott tréning kötelező-e vagy sem. 

1. szint - Megelégedettség, reakció és tervezett cselekvés: a résztvevők elégedettségének 

mérése, a képzési program relevanciájának, fontosságának, hatékonyságának és 

segítségének mérése, illetve annak felmérése, hogy a résztvevők szándékoznak-e használni 

a frissen tanultakat 

2. szint - Tanulás és magabiztosság: annak mérése, hogy a résztvevők bővítették-e 

ismereteiket, képességeiket és van-e magabiztosságuk ahhoz, hogy használják is azokat. 

3. szint - Alkalmazás, hatások a gyakorlatban, a viselkedés megváltozása: annak 

felmérése, hogy mit csináltak a résztvevők másként a munkával való kontextusban. 

4. szint - Eredmények és következmények: az üzleti eredménymutatókban jelentkező 

változások mérése, olyan tényezőkben, mint az output, minőség, költség- és időráfordítás 

5. szint - A befektetés megtérülése (ROI): annak a számszerűsítése, hogy a képzési program 

pénzügyi hozamai túllépték-e a képzési programra szánt befektetést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: A Kirkpatrick-Phillips modell 

Forrás: saját szerkesztés Phillips (1997) és Kirkpatrick (1998) nyomán 

Tanulás 

Reakció /elégedettség / 

tervezett cselekvés 
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Első hipotézisemben azt állítottam, hogy a vállalaton belüli képzés értékelésébe a Kirkpatrick-

Phillips-féle öt szintes modell elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt. 10 magas rangú, 

nemzetközi CLO részvételével zajló előzetes próbalekérdezés, valamint 7 szakértői 

véleményezés során, az eddig ismert eredményességre vonatkozó mutatókon kívül további 

sikertényezők kerültek azonosításra. Ezek a következőek voltak: stratégiai összhang (Strategic 

alignment), közösségek tanulása és együttműködése (Learning and working better together) IT 

integráció (IT integration), profittermelés (Profitability), utánpótlás-tervezés (Succession 

planning), munkavállalók minősítése (Certification), márkaerősség (Brand strength), valamint 

a képzési program akkreditációja (Accrediation).  

Ezek a kibővített sikertényezők kerültek a kérdőívbe (lásd az M2. számú melléklet), mint 

lehetséges válaszok és a válaszadó CLO-k értékelései alapján az alábbi táblázat foglalja össze 

a kérdőíves lekérdezés eredményeit. 

 

 8. táblázat: A vállalati képzés sikertényezői 

Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Statistics 

  

 
Reak-

ció 

 Tanu-

lás 

Visel-
kedés-
változá

s 

Mérhető 
eredmé-

nyek 

Straté-
giai 

össz-

hang 

Közös-

ségek 

IT 
integ-

ráció 

Profit-

termelés 

 Után-
pótlás-

tervezés 

Munka-
vállaló 
minősí-

tése 

Márka-

erősség 

Képzési 
program 

akkreditá-

ciója 

Valid 89 89 89 89 89 89 88 89 89 89 89 89 

Missing 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Mean 3,93 4,48 4,72 4,60 4,52 4,08 3,78 3,43 4,02 3,53 4,07 3,42 

Median 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

Mode 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3a 

Std. 
Deviation 

,740 ,525 ,524 ,578 ,546 ,750 ,890 1,137 ,773 1,010 ,804 1,101 

Minimum 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

A kérdőív első kérdéscsoportjára adott érvényes válaszok alapján a sikertényezőket a 8. táblázat 

mellett a 15. ábra is szemlélteti, a tényezők érvényességének átlagait rangsorolva, 5-fokozatú 

Likert-skála és 89-es elemszám esetén. Legnagyobb arányban a „Viselkedésváltozás” (4,72 

átlagértékkel, 52,4%-os szórással) került megjelölésre, majd a „Mérhető eredmények” (4,60 

átlagértékkel, 57,8%-os szórással) szerepel a második helyen. Ezt követően a “Stratégiai 

összhang” (4,52 átlagértékkel, 54,6%-os szórással) és a „Tanulás/Tudásátadás” (4,48 

átlagértékkel, 52,5%-os szórással) jelentek meg, melyek közül az előbbi egy kiemelt helyen 

szereplő új elem. Nagy arányban jelölték meg továbbá a „Közösségek tanulása és 

együttműködése” (4,08 átlagértékkel, 75,0%-os szórással), a „Képzési program 

márkaerőssége” (4,07 átlagértékkel, 80,4%-os szórással) és az „Utánpótlás-tervezés” (4,02 

átlagértékkel, 77,3%-os szórással) tényezőket, melyek további kutatásokra ösztönöztek. Fontos 

kiemelni, hogy a Kirkpatrick alapmodell első szintjét képviselő „Reakció” tényező (3,93 

átlagértékkel, 74,0%-os szórással) csupán ezeket követve mutatkozott kritikusnak a rangsorban.  
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15. ábra: A vállalati képzés sikertényezőinek sorrendje a kapott átlagértékek alapján 

Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Megállapításom, hogy a „Közösségek tanulása és együttműködése”, a „Képzési program 

márkaerőssége” valamint az „Utánpótlás-tervezés” új elemekként ékelődtek be a Kirkpatrick-

Phillips modell által ajánlott értékelési szintek közé. A válaszadók egyetértése e három további 

tényező esetén volt a legnagyobb, legalacsonyabbnak mutatkozó szórásokkal. A kutatás további 

fázisaiban, interjúim során arra kerestem a választ, hogy ez valóban így van-e, vagy a 

sikertényező modell kiterjesztése még további finomítást igényel. 

A kérdőívek kiértékelése után az interjúalany CLO-k is megkérdezésre kerültek (lásd az M4. 

számú melléklet) és e tényezők kritikusságának visszaigazolása mellett mélyebb okok, 

szervezeti teljesítménnyel való összefüggések is feltárásra kerültek a gyakorlati tapasztalatok 

alapján. Az interjúk során kiderült, hogy amíg az első két szinten rutinszerűen mérnek, 

valójában leginkább a 3. és 4. szint, azaz a „Viselkedésváltozás” és a „Mérhető eredmények” 

azok a dimenziók, melyeket a 22 megkérdezett CLO-ból 16 a gyakorlatban alkalmaz. Egyéb 

módszereket tekintve 6 alkalommal említésre került még Brinkerhoff és 2 alkalommal a CEB 

(korábban Knowledge Advisors) Metrics That Matters és Bersin módszereinek használata. 

Brinkerhoff Success Case Method (Brinkerhoff 2003/2010) egy biztosítótársaság esetében 

például azért volt kedveltebb, mert arra fókuszált, hogy mely tényezők jelentenek valódi 

akadályokat a munkavállaló környezetében, melyek állnak a teljesítmény javulás útjában. Egy 

bankszektorbeli nagyvállalat méreteiből adódóan próbálkozott a Metrics That Matters 

(Knowledge Advisors, 2008) pilot-programjával, mely végül sikertelenül zárult. Egyértelműen 

kiderült, hogy a CLO-k inkább azt tartják fontosnak, hogy milyen gyorsan adoptálják és 

alkalmazzák az új tudást, milyen eloszlással jelenik meg az a szervezetben, továbbá hogy 

milyen minőségű a kommunikáció, támogatás és bevonás a képzési program körül.   
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Az interjúk többségében elhangzott a hitelesség megszerzésének kritikussága is. Ez alapvető 

fontosságú, amikor bármilyen eredménymutatót prezentálnak a CLO-k a felső vezetésnek, azaz 

a döntéshozóknak abban a kérdésben, hogy sikerült a kívánt állapot felé elmozdulni vagy sem.    

A CLO-k két harmada az ötös szintet már túl magas időigényűnek tartotta és ezért csak kritikus 

programok vagy nagy munkaintenzitású tevékenységek mérésére alkalmazta. Az esetek nagy 

többségében csak az alsóbb szinteken történt értékelés. Ha önállóan a befektetés megtérülését 

tekintjük, a válaszadók többsége szinte lehetetlennek tartotta, hogy a képzésbe való befektetést 

közvetlenül megfeleltessék a viselkedésváltozásból adódó pozitív hozamoknak. A tudásátadás 

történhetett egy kolléga vagy mentor által is és a tanulási élmény sokkal több csatornán zajlott, 

mintsem hogy csak a képzési programmal vagy tréningórákkal és -költségekkel lehessen 

összefüggésbe hozni az eredményeket.  

Az interjúk alapján összességében igazolható, hogy a CLO-k az ROI helyett az elvárásokhoz 

képest tapasztalt megtérülést (return on expectation) tartják szem előtt és arra törekszenek, 

hogy a felső vezetés legyen az, aki pontosan definiálja a sikertényezőket.  

A Kirkpatrick modell szintjein és az egyértelműen kritikus sikertényezőnek ítélt stratégiai 

összhangon kívül az alábbiak mutatkoztak bevonásra indokoltnak:  

- a munkacsoportok jobb együttműködése és közösségi tanulása,  

- az utánpótlás-tervezés ereje, valamint  

- a képzés belső és külső márkaerőssége. 

Ezek a személyes interjúk során további magyarázatokkal bővültek ki, melyek legrelevánsabb 

megállapításait a hipotézisvizsgálat kiegészítéseként a következőkben ismertetek. 

 

A Kirkpatrick modellel kapcsolatban Allison Rossett kritikája is megfogalmazta korábban, 

hogy Kirkpatrick nem tárgyalja a közösségi média hatásait és a közösségi tanulás dimenzióját 

(Rossett, 2012). A közösségek tanulása és együttműködése tényező fontosságáról az interjúk 

során kiderült, hogy nagyban függ a szervezeti dimenzióktól. Mivel azonban ma már a képzés 

olyan jelentős része funkciókra osztott, óriási szükség van arra, hogy a munkacsoportok 

megértsék mely funkció és mely régió mivel járul hozzá, valamint képesek legyenek ezen a 

szemüvegen keresztül szűrni, hogy hogyan fognak egymástól és egymással tanulni.  

A CLO-k egyetértenek abban, hogy ez a tényező a sikeresség és a teljesítmény javulásának 

jelentős változója és a kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező vállalatok egyre inkább építenek 

erre, fókuszáltan ilyen témájú virtuális kurzusokkal, szemináriumokkal illetve néhol még 

specializált tanácsadói támogatottsággal is.  

Ezt bizonyította egy korábbi kutatásunk is, melyben egy alternatív keretrendszert ajánlottunk 

az informális tanulás feltörekvő módozataira a közösségi tanulás és a játékosítás dimenzióban  

(Szeghegyi et al., 2014). A közösségi tanulásról azt állapítottuk meg, hogy az informális 

tanulási környezetben a szakmai közösségek megteremtő és fenntartó motorjaként 

különböztetik meg. A kérdőív eredményei mellett ez irányította később figyelmünket a 

közösségek tanulása és együttműködése tényező fontosságára. 
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A fluktuációval járó tudásvesztés megnövekedett kockázata mellett, különösen az egészségügyi 

és pénzügyi-bizotsítási szektor CLO-i említették a közelgő nyugdíjazási hullámot, mely még 

inkább felértékeli képzési stratégiájukban az utánpótlástervezés és -biztosítás fontosságát.  

A személyes megkérdezésekből kiderült, hogy ennek a kritikus faktornak a valóságban sokszor 

nem szentelnek kellő szintű figyelmet. Különösen a korlátozottabb forrásokkal rendelkező 

szervezeteknél igaz az, hogy fókuszált utánpótlás-tervezés stratégiával olyan specifikus 

képességet kívánnak fejleszteni, melyek betöltik a hiányosságokat a munkavállalók következő 

pozícióra való felkészítése során. Ideális esetben a HR stratégiának és tanulási stratégiának 

összhangban kellene lennie, de megállapításra került, hogy ez legtöbbször nem így van.  

Ezért a CLO-knak úgynevezett közös nevezőkre (common denominator) kell törekednie és egy 

széles hatósugarú képzési programmal minél több közös tudáshiányt megcéloznia. 

Mindeközben elismerve azt, hogy a számos egyediség miatt ezzel sem lehetséges maximálisan 

minden területre kiterjedően megoldani az utánpótlás-tervezést. 

Egy CLO interjúalany ennek a sikertényezőnek a kritikusságát olyan mértékben ismerte el, 

miszerint ez az, ami miatt a pozíciója egyáltalán létezik. Legfontosabb küldetésének ugyanis a 

vállalat meglévő és jövőbeli vezetői teljesítményének alakítását és fejlesztését tekintette.  

Fontos kiemelni azt a meglátást is, mely szerint korunk szervezeteinek lapos hierarchiáiban az 

utánpótlás-tervezés része a képzési program sikerességének, de inkább kell a munkavállalókat 

minél széleskörűbben felkészíteni arra, hogy új szerepkörbe léphessenek. Kvalifikáltak 

legyenek és motiváltak legyenek a kvalifikáltságra, még akkor is, ha nem titulálják őket magas 

potenciállal rendelkező munkavállalónak (HIgh-POtential employee) és ha ez nem jár 

szükségszerűen előléptetéssel. Tehát utánpótlás-tervezés helyett inkább a felkészítettséget, 

készültséget (preparedness) lehet kritikus sikertényezőnek tekinteni, melyet a CLO tudatosan 

irányítani tud. Mindezt azáltal, hogy azonosításra kerül milyen tudás, képességek és tapasztalat 

szükséges ahhoz, hogy felkészült legyen a munkavállaló, ha a lehetőség kínálkozik. Érdekes 

összefüggés volt megfigyelhető az utánpótlás-tervezés fontossága és az utánpótló-szerepre való 

felkészültségi állapot biztosításának fontosságával kapcsolatban tett korábbi megállapításunk 

között, amit a tudás-alapú (knowing-based) képzési funkció vagy cégegyetem ígéretességével 

kapcsolatban tettünk (Szoboszlai et al., 2014). Ez a megközelítés képes az egyetemről hozott 

„tudni hogyan” és a munka közbeni (on-the-job) kontextusban való „tudni mikor”-t hatékonyan 

összekötni. 

A 22-ből 20 interjúalany véleménye szerint a belső márkaépítés kritikus fontosságú, míg 

néhány kivételtől eltekintve (pl. Unilever, korábbi Motorola) a legtöbb esetben a szervezeten 

kívüli márka nem tartozott a fő prioritások közé.  

Volt olyan válaszadó, akinek definiált küldetései közé is tartozott, hogy kiépítse és a vállalati 

élet szerves részévé tegye a brandelt tanulási környezetet. Volt olyan cégegyetem, ahol még 

egy külön kurzust is szükségesnek ítéltek abban a témában, hogy milyen belső brandje van a 

cégen belüli képzésnek és a munkavállalóknak miért érdemes benne részt venniük.  

Volt olyan szervezet, ahol a márkaépítési stratégia részeként a CEO sikerként definiálta azt, ha 

a munkavállalók olyannyira értékesnek tartották a képzés után megszerzett bizonyítványt, mint 

az egyetemi diplomájukat. Akár még ki is akasztották azt az irodájuk falára, mely folyamatosan 

emlékeztette őket arra, hogy a gyakorlatban is használják az új tudást.  
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Egy további kutatásunk is megkísérelte megvizsgálni, hogy milyen mértékben sikerfaktor a 

képzési program saját márkájának építése, amennyiben tudatosabb a CLO márkaépítési 

tevékenysége és a képzési programot a 7P modell követésével promótálja (Gyökér & Lambert, 

2015). A marketing kibővített 7P modellje alapján történő elemzést követően láttuk, hogy a 

nem kötelezően előírt tréningeken való megjelenés (Participants Count) kategóriájában a 

megjelenés (Physical Evidence), a termék (Product) és a promóció (Promotion) bizonyultak a 

leghatékonyabb branding eszköznek. A hatékonyság (Efficiencies) kategóriában a folyamat 

(Process), a helyszín (Place) és az emberi tényező (People) kerültek a lista tetejére, magasabb 

szintű megelégedettséget és elköteleződést biztosítva. 

A válaszok alapján a márka és márkaépítés helyett, jobb terminológiának volt tekinthető az a 

hitelesség, mely alapján az adott képzés mellett döntenek. Önmagában a márkával, vagy egy 

jól csengő cégegyetem nevével való összehasonlításban, a CLO-k sokkal inkább kritikusnak 

tartották azt az ígéretet, ami megragadható a tanulás, a befektetett források és az üzleti 

eredmények közötti átlátható összefüggéssel. Megszerezni ezt a fajta hitelességet egy 100,000 

fős cégnél és egy 20,000 fős cégnél természetesen nagyban különbözik és a válaszadások 

alapján nem feltétlenül szükséges az, hogy a képzési funkció cégegyetem márkát építsen maga 

köré. Ezzel együtt a CLO-k azt is kiemelték, hogy a vállalat egésze számára a tanulás, a képzési 

funkció csupán egy eszköz az üzleti célok eléréséhez. 

Mindezek mellett még olyan egyéb, nem felkínált sikertényezők is felmerültek az interjúk 

során, mint a képzési részleg (legyen az vállalati tanulási központ, cégegyetem, cégakadémia) 

szakembereinek összetétele, és annak a fontossága, hogy e szakemberek különböző 

képességekkel és hátterekkel rendelkezzenek. Ezen kívül az is kritikusnak bizonyult, hogy 

szoros összhangban legyenek az üzletmenettel és a legfelsőbb szintű vezető, azaz a CEO 

gondolatmenetével. Ugyanis sokak szerint a céges képzés a CEO egyfajta kiterjesztése, így a 

CEO-nak is képesnek kell lennie arra, hogy belelásson, mi történik a képzésen belül, és azon 

keresztül fordíttassa le a vállalati stratégiát a munkavállalók nyelvére. 

Kiemelésre került még továbbá az üzleti tájékozottság, a vállalat és az iparág részletes ismerete. 

Ez elengedhetetlen egyrészről a képzések vállalati versenyképességhez való igazítása 

szempontjából, másrészről pedig egyfajta öntudatosság szempontjából, mivel a CLO-nak kell 

lennie az elsőnek, aki kimondja, hogy mi az, ami tréninggel vagy bármilyen képzési 

programmal megoldható. A képzés ugyanis nem lehet válasz mindenre. A gyakorlatban sokszor 

előfordul, hogy a CLO-nak kell lennie a hiteles, józan bírának abban, hogy honnan ered a 

probléma, továbbá, hogy annak megoldása köthető-e képzéshez vagy sem.   

Az interjúalanyok közel harmada a vállalati kultúra és evolúció fontosságát emelte ki, mint 

további kritikus tényezőt. Ez magában foglalta annak ismeretét, hogy milyen a szervezet 

készültségi szintje a változásra, valamint annak megértését, hogy „milyen messze és milyen 

gyorsan” haladjanak: óriási léptekkel vagy csak apránként történő, javítgató intézkedésekkel. 

Fontos volt figyelembe venni azt, hogy nem lehet túl elrugaszkodott a stratégia, mert akkor 

nehéz támogatókat szerezni hozzá és mivel a vállalati képzés nem egy közvetlenül bevételt 

generáló funkció, a „szponzorokra” minden esetben szükség van. A támogatottsági szint 

felmérése után tudja a CLO jobban kalibrálni, hogy valójában milyen munkát is végezhet.  
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A szervezet készültsége mellett fontos faktor volt még magának a képzési programnak a 

„szavatossága” (shelf-life), mivel ha valami olyan van épp fejlesztés alatt, ami szükséges lenne 

éppen most, akkor az előrejelzési eszközök nem megfelelőek. Éppen ezért alapvetőnek ítélték 

a képzést az alkalmazással összhangban meghatározni és egyfajta informális szerződést kötni a 

menedzserek, a felső vezetés és a program résztvevői között, hogy a képzés során tanult új 

tudásnak megerősítést és visszajelzést biztosítanak.  

Egy további fontos mértékegység is említésre került, ami nem létezik Kirkpatrick-Phillips 

modelljében. Ez a szóbeszéd volt, azaz hogy milyen véleményük van a munkavállalóknak a 

képzés alatt szerzett tapasztalatukról és persze az, hogy azok után mit csinálnak. Tehát minél 

magasabb az utcai beszélgetésekből megmutatkozó hitelesség (street credibility), minél 

pozitívabb a tapasztalat és minél pozitívabbak a megfigyelések a menedzserek és a kollégák 

részéről, annál fontosabbnak és sikeresebbnek tartotta a CLO az elvégzett munkát. 

Mindezeken kívül kritikusnak ítélték az úgynevezett megragadási tényezőt (sticky factor) is. Ez 

az, ami megnöveli a kívánt viselkedés bekövetkezésének és az új tudás alkalmazásának 

valószínűségét, hogy az minél többször tetten érhető és egy bizonyos idő eltelte után nyomon 

követhető is legyen. Egy gépipari vállalatnál zajló gyakorlati tapasztalat szerint ahelyett, hogy 

egy tanúsítvánnyal fejeződött volna be a képzés, a tanulási folyamat új célvonala (the new finish 

line for learning) 12-15 héttel az oktatási fázis után következett, melyet alkalmazási fázisként 

tartottak számon, és legalább annyira hangsúlyos volt, mint a tudásbővítési fázis.   

Ennek keretében a vállalatok tanulási menedzsment rendszereiket, közösségi tanulási 

felületeiket úgy alakították ki, illetve szakmai közösségeik által arra törekedtek, hogy ők 

legyenek a moderátorai a márkaépítésnek. Mindezzel ösztönözték a célközönséget, hogy ne 

csak kedveléseket váltson ki egy kezdeményezés, hanem hozzászólásokat és aktív 

hozzájárulásokat is.  

Mindamellett, hogy a Kirkpatrick modellnek már 2014 óta létezik az a változata is, melyet az 

eredeti mű után 55 évvel adtak ki (Kirkpatrick et al., 2014), két interjúalany nyiltakozta, hogy 

a Bersin modell (Bersin, 2009) kilenc dimenzióját alkalmazza a képzés eredménymérésére. 

Az interjúk esetpéldái alapján igazolható volt, hogy a ROI és a metodológiák mérési 

területeinek figyelembe vétele mellett a CLO-k inkább az elkötelezettségi és adoptálási 

rátákban hisznek. Ennek részeként kiemelték, hogy mennyire gyorsan és milyen mértékben 

kerülnek befogadásra az új képességek a szervezeten belül, valamint milyen minőségű 

kommunikáció van róla, mekkora hozzá a menedzsment támogatása és bevonása. Kirkpatrick, 

Brinkerhoff és Bersin modelljei mellett más alternatív módszereket is találtak az értékteremtés 

mérésére és kimutatására. Egy biztosítótársaságnál például minden évben kiadtak egy könyvet, 

melyben az adott év képzéseinek köszönhető sikertörténetek kerülnek összeválogatásra.  

A kérdőív számszerű eredményei és az interjúválaszok elemzése alapján az első 

hipotézisemet igazoltnak tekintem, azaz a vállalaton belüli képzés értékelésébe a 

Kirkpatrick-Phillips-féle öt szintes modell elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt. 

A pontosan definiált és a formálódó sikertényezők szoros kapcsolatban voltak a CLO által 

fontosnak ítélt érdekcsoportokkal is, melyek feltérképezését a dolgozat későbbi részében 

tárgyaltam. 
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5.2.2 A második hipotézis vizsgálata 

 

2. hipotézis:  

2a)  A korszerűsített CLO szerepfelfogások az Ulrich által megalkotott négyes 

HR szerepmodell alapszerepeire épülnek. 

2b)  A korszerűsített CLO szerepfelfogások a tanuló célközönség méretétől 

függetlenek. 

 

A sikertényezők azonosításával párhuzamosan a kutatás során az is foglalkoztatott, hogy a 

CLO-knak milyen vélt és valós tevékenységei vannak, és ezeket milyen módon lehet 

azonosítani és kompetenciaterületekbe kategorizálni, jól lehatárolt HR szerepkörökhöz 

kapcsolni, valamint a tanuló populációval kapcsolatos összefüggésekre jutni. Ennek jegyében 

dolgozatom második hipotézisét a CLO korszerűsített szerepfelfogásaira vonatkoztatva 

fogalmaztam meg. 

Az a) alhipotézis az volt, hogy a CLO-k gyakorlatban végzett tevékenységeinek vizsgálata 

alapján az Ulrich-féle négyes HR szerepmodell a mai modern CLO-ra specifikálható. 

Feltételezésem szerint a korszerűsített CLO szerepfelfogások az általános HR szerepmodell 

alapszerepeire épülnek. 

A CLO-i gyakorlat tevékenységeinek feltérképezésében a kiindulást az Association for Talent 

Development (ma ATD) ASTD Competency Study legutóbbi kiadása (Arneson et al, 2013) 

által kiemelt, CLO sikerességét szolgáló tevékenységek szolgáltatták. Ezen kívül a 

Pennsylvania-i Egyetem első Chief Learning Officer doktori programjának képzési struktúrája 

(Graduate School of Education University of Pennsylvania, 2014) nyújtott jó alapot ennek a 

kérdéskörnek a vizsgálatához. Ez utóbbi megalapozott kutatásokra építve adott egy komplex 

áttekintést arról, hogy milyen témákat kell oktatni a leendő CLO-knak. Ez arra engedett 

következtetni, hogy ezek lesznek a legfontosabb területek, ahol a jövő CLO-inak kompetensnek 

kell lennie.  

Primer kutatásom főként arra irányult, hogy mindezen vélt és valós tevékenységekről szóló 

kijelentéseket a gyakorlatban mennyire vallják érvényesnek a CLO-k.  

Az eredményekből adódó leszűkített halmazban kívántam azonosítani azokat az új 

szerepköröket, melyek a mai CLO-kra jellemzőek. Ehhez a kitöltött kérdőívek hármas 

kérdéscsoportjának eredményei alapján faktoranalízist végeztem.  

A 100-as elemszám fölött 0,55-ös faktorsúly mellett már szignifikánsnak tekintettem az 

eredményeket és azonosítottam az egyes kompetenciaterületeket magukba foglaló korszerű 

CLO szerepfelfogásokat. A faktoranalízis részletes eredményei megtalálhatóak az M3. számú 

mellékletben. A változócsoport reliabilitásának tesztelésére alkalmazott Cronbach-alfa 

megbízhatósági mutató 0,97-es értéke meghaladta a 0,70-es küszöbértéket, ami az együttesen 

használt változók belső konzisztenciáját tükrözte.  
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9. táblázat: A CLO szerepfelfogásai a faktoranalízisből adódóan 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Kompetenciaterület Szerepfelfogás 
Képzési eszközök és módszerek kiválasztása és 

beágyazása 

 

TARTALOM Innovatív képzési technológiák monitorozása 

 

A tananyag dizájnja 

 

Szervezetfejlesztési kezdeményezések 

koncepcionalizálása 

 VÍZIÓ ÉS VEZETÉS  

Emberek vezetése  

 

A képzési tevékenység vezetése 

 

POZICIONÁLÁS  

Képzési program szervezeti célokkal való  

összehangolása 

 

A CLO megbecsülésének növelése 

 

A tanulási folyamat fontosságának kommunikálása 

 

NÉPSZERŰSÍTÉS 
A tudásmegosztás promótálása 

 

Munka-alapú teljesítmény és tanulás értékelése 

 

A képzési program célközönséghez való igazítása 

 

ILLESZTÉS 

A képzési modulok folyamatos felülvizsgálata 

 

Felsőoktatási kapcsolatok kialakítása és 

fenntartása 

 

A felső vezetéssel való rendszeres kommunikáció 

az elvárásaikról 

 

LOBBI 
Felső vezetőkkel való együttműködés 

 

5 év múlva szükséges tudás és képességek 

előrejelzése 

 

Interkulturális kommunikáció biztosítása 

 

GLOKÁLIS  A sokszínűség érvényesítése a munka-alapú 

tanulási folyamatokban 

 

 

A 9. táblázat bal oszlopában találhatóak a kérdőív hármas kérdéscsoportjából kiemelt 

kompetenciaterületek, a jobb oszlop pedig a hozzájuk tartozó hét CLO szerepkört tartalmazza, 

melyek további vizsgálat tárgyát képezték. 
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Ezt követően megvizsgáltam az egyes szerepfelfogások és a CLO-k megkérdezéséből adódó 

szerepekkel való azonosulás közötti korrelációt. A korrelációelemzés 67 válaszadó esetében 

érvényes eredményeit a 10. táblázat tartalmazza. 

10. táblázat: A CLO szerepfelfogásai és a HR szerepekkel való azonosulás közötti korreláció  
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Láthatóvá vált, hogy a korszerűsített szerepfelfogások miként épülnek rá az Ulrich-féle négyes 

modell alapszerepeire, valamint lehatárolhatóak voltak azok, melyek dominánsan szükségesek 

abban a szerepben az oktatási-fejlesztési funkció sikeres vezetéséhez.  

A korrelációk alapján a Stratégiai Partner szerep a „Pozicionálás” (,253) és a „Lobbi” (,359) 

szerepfelfogásokkal kapcsolódik egymáshoz. Az Érdekegyeztető szerep a „Népszerűsítés” 

(,342) és „Illesztés” (,300) szerepkörökkel mutat pozitív korrelációt. Vitathatatlan, hogy a 

Változás Ügynöke és a „Vízió és Vezetés” (,314) szerepfelfogás között erős pozitív korreláció 

van, ugyanakkor az Adminisztrátor HR szerep csupán a „Tartalom”-ért felelős 

szerepfelfogással mutat korrelációt (,256).  Ez alapján igazolható, hogy minden szerepre 

legalább egy faktor hatással van, vagyis a választott szignifikancia szinten kapcsolatban állnak. 

A „Glokális” szerepfelfogás azonban nem állt szignifikáns kapcsolatban egyetlen HR 

alapszereppel sem, valamint a többi párosítás esetén sem volt szignifikáns a kapcsolat.  

Így 2a) alhipotézisemet, mely alapján a korszerűsített CLO szerepfelfogások az Ulrich 

által megalkotott négyes HR szerepmodell alapszerepeire épülnek, csak részben tekintem 

igazoltnak.  

A személyes interjúk is alátámasztották, hogy ugyan sokszor a képzési funkció a HR funkció 

alá van besorolva a szervezeti hierarchiában, az már túllép a klasszikus HR keretein. Nem lehet 

teljes mértékben a klasszikus generalista HR szerepekre építeni, mivel a képzési terület 

szerepköre a mai tudásközpontú versenyben jóval több a generalistáénál. Miközben a tanulás a 

tréningtermek helyett egyre inkább az egyének, munkavállalók saját kezében (gyakran szó 

szerint saját kezükben lévő okostelefonján) zalik, így azok szerepe is megváltozik, akik 

   Tartalom 
Vízió és 
Vezetés Pozicionálás  

Nép-
szerűsítés Lllesztés Lobbi Glokális 

Stratégiai 
partner 

Pearson 
Correlation ,036 ,096 ,253* ,117 ,104 ,359** -,187 

Sig. (2-
tailed) ,773 ,441 ,039 ,345 ,402 ,003 ,129 

N 67 67 67 67 67 67 67 

A változás 
ügynöke 

Pearson 
Correlation -,183 ,314** -,113 ,188 -,144 ,124 ,034 

Sig. (2-
tailed) ,137 ,010 ,362 ,128 ,245 ,316 ,786 

N 67 67 67 67 67 67 67 

Érdek-
egyeztető 

Pearson 
Correlation ,132 -,067 -,025 ,342** ,300* ,100 ,001 

Sig. (2-
tailed) ,289 ,594 ,840 ,005 ,014 ,422 ,991 

N 66 66 66 66 66 66 66 

Adminisz-
trátor 

Pearson 
Correlation ,256* ,031 -,090 ,116 ,202 -,011 ,057 

Sig. (2-
tailed) ,037 ,804 ,469 ,349 ,101 ,928 ,648 

N 67 67 67 67 67 67 67 
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döntéseket hoznak arról, hogy hogyan viselkedjen a munkavállaló ebben az 

infokommunikációs labirintusban.  

Szerepköröket tekintve a hangsúlyt egyre inkább arra kell fektetni, hogy egy adott részterület 

szakértői helyett transzdiszciplináris trénerek, coachok és mentorok legyenek a CLO-k. Ez 

alátámasztja azt a korábbi megállapítást, mely szerint ők az informális tanulás új szakértői, 

akiknek egyre inkább stratégiai döntéshozóknak és a változás ügynökeinek kell lennie a 

tudásbővítési folyamatban (Szoboszlai et al., 2014).  

Kutatásom célja volt azt is megfigyelni, hogy a 2015-ben vizsgált CLO-k a szerepfelfogásukat 

milyen mértékben változatták, amikor arról kérdeztem őket, hogy hogyan látják magukat három 

év múlva. A Stratégiai Partner, Változás Ügynöke és Adminisztrátor szerepek esetén igazolható 

volt, hogy három év múlva másként tekintenek magukra, a Munkavállalók Bajnoka vagy 

Érdekegyeztető szerep esetében ez nem volt kijelenthető statisztikailag magabiztosan. 

Megállapításra került azonban, hogy a CLO-k 3 éves távlatban még inkább látták magukat 

Stratégiai Partnernek és a Változások Ügynökének, és még kevésbé Adminisztrátornak. 

Összességében azonban csekély mértékű elmozdulás volt megfigyelhető a CLO-k 2015-ös 

kérdőív kitöltési időpontra vonatkoztatott és a 3 éven múlva játszott alapszerepeik betöltésének 

mértéke terén, melyet a 11. táblázat eredményei bizonyítanak. 

 

11. táblázat: A CLO-k által betöltött szerepek most és 3 év múlva 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 
 

Látva azt, hogy milyen kis változás volt tapasztalható a CLO-k önmaguk által előre jelzett 

szerepváltozásában és ezzel párhuzamosan szemmel tartva a humán tőke fejlesztésének és a 

technológiai újítások megjelenésének ütemét, a CLO funkció szerepeinek és 

kompetenciaprofiljainak aktualizálását még inkább szükségesnek láttam. Mivel a faktoranalízis 

2015-ben történt, személyes interjúim során frissíteni kívántam a kompetenciaterületeket. 

Jeanne Meister, a cégegyetemek és vállalati képzések területének kiemelkedő képviselője 2017-

re előre jelzett HR trendjeiből (Meister, 2017) azonosítottam azokat, melyek a korábbi 

elemzésből adódó szerepfelfogásokat egy átfogó kijelentéssel tudták jellemezni. Mindezekkel 

kiegészítve a faktorelemzés elemeit, személyes interjúim során arra kértem a CLO-kat, hogy 

értékeljék a következő megállapításokat a saját szervezetükre és saját tanuló populációjukra 

vonatkoztatva. Skála-típusként ismét az 5 fokozatú Likert-skálát használtam (5=teljes 

mértékben jellemző, 1= egyáltalán nem jellemző, 0=nem tudja, vagy nem akar válaszolni). 
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Az Ön véleménye szerint mennyire jellemzőek az alábbi megállapítások a vállalatánál?  

1. Hagyjuk, hogy a munkavállaló magáévá tegye a tanulási élményt. Olyan 

tartalmakat nyújtunk a munkavállalóknak, melyeket egyszerű megtalálni, 

fogyasztani, értékelni és plusz tartalmat hozzáfűzni. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F1: TARTALOM  

Hozzá tartozó HR alapszerep: Adminisztrátor  

 

2. Adoptáljuk a jövőbe mutató tanulási platformokat, hogy lépést tartsunk a gyorsan 

változó technológiai környezettel és elkerüljük, hogy idejétmúltnak tartsanak 

minket. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F2: VÍZIÓ ÉS VEZETÉS  

Hozzá tartozó HR alapszerep:  A változás ügynöke 

 

3. A vállalaton belüli képzés belső „entrepreneurjei” vagyunk (inkább magának a 

tanulásnak a kurátorai, a tananyag gyártói helyett). 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F3: POZICIONÁLÁS  

Hozzá tartozó HR alapszerep:  Stratégiai partner 

 

4. A technológiát hatékonyságra és személyes kapcsolatfejlesztésre használjuk, és 

ennek megfelelően promótáljuk. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F4: NÉPSZERŰSÍTÉS 

Hozzá tartozó HR alapszerep:  A munkavállalók bajnoka 

 

5. Biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy a munkavállalóink közvetlen visszajelzést 

adjanak a tanulási élményükre. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F5: ILLESZTÉS  

Hozzá tartozó HR alapszerep:  A munkavállalók bajnoka 

 

6. A közeljövőben szükséges tudás előrejelzésével kommunikálunk a felső vezetéssel 

és ezt szem előtt tartva veszünk részt a vállalatunk stratégiai céljainak elérésében. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F6: LOBBI  

Hozzá tartozó HR alapszerep:  Stratégiai partner 

 

7. A csapat fejlesztésére fókuszálunk, nem csak az egyén fejlesztésére. 

Hozzá tartozó szerepfelfogás: F7: GLOKÁLIS 

Hozzá tartozó HR alapszerep:  A munkavállalók bajnoka 

 

A 2017-re jósolt trendek további két állítás integrálását is eredményezték, melyek mélyebb 

vizsgálata nem volt célja ennek az értekezésnek, de további kutatási irányok kijelölésében lehet 

majd hasznos a későbbiekben az, hogy a CLO-k milyen mértékben tartják jellemzőnek az alábbi 

állításokat: 

 

+1: Karrierépítési platformokat biztosítunk ahhoz, hogy a munkavállalók kipróbálhassanak új 

szerepeket és fejleszthessék készségeiket. 

 

+2: A munkatér kialakításáért felelős kollégákkal partnerségben tanulási tereket hozunk létre. 
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A korszerűsített CLO szerepmodell hét tényezője illusztrálta a mai elvárásoknak megfelelő 

szerepfelfogásokat, valamint rámutatott arra, hogy ezek milyen mértékben vannak 

összefüggésben az Ulrich-féle modell négy kiemelt HR szerepével.  

A 2b) alhipotézisemben a szerepfelfogásokat a tanuló célközönség méretével összefüggésben 

vizsgáltam. Feltételezésem szerint az azonosított szerepfelfogások érvényessége a tanuló 

populáció méretétől független. Ehhez a személyes interjúk során a Likert-skálán adott 

szerepfelfogás pontértékeken túl fontosnak tartottam egy-egy konkrét vállalat esetpéldáját 

mélyebben megvizsgálni és megjeleníteni egy-egy pókháló diagramon. 

Jól meghatározhatóan kirajzolódtak az adott szervezet CLO-jára jellemző szerepfelfogások 

erősségei és azok hatásai a képzési programok sikerességére, a tanuló célközönség méretétől 

függetlenül. Az egyes CLO-kra jellemző szerepfelfogások pókháló diagramja egyedi képet 

festett minden vizsgált szervezetről. Ezek közül kiválasztottam öt példát, melyek valamilyen 

szempontból kiemelkedőek voltak és jellemzőiket a 12. táblázatban foglaltam össze.  

12. táblázat: A személyes interjúkból adódó kiemelkedő CLO esetpéldák 

Eset-

példa 

Szervezet Tanuló 

célközönség 

(fő) 

Profit-

orientáltság 

Cég-

egyetem  

Kiemelkedő 

tényező 

1 Bankszektorbeli 

nagyvállalat  

60,000 profitorientált van a vizionárius 

CLO és a 

robusztus 

szervezet 

kontrasztja 

2 A fogyasztási 

cikkek piacán 

vezető nagyvállalat  

95,000 profitorientált van közel 100,000 

aktív tanuló, 

akiknek a CLO 

nem adja át az 

irányítást, ha a 

tartalomról van 

szó 

3 A fogyasztási 

cikkek piacán 

versenytárs vezető 

nagyvállalat 

15 profitorientált van a glokális tényező 

dominanciája kis 

tanulóközönséggel  

4 Konglomerátum 

egészségügyi ága  

2,500 profitorientált van a digitális tanulás 

felelőse, akinél 

nem dominál az 

illesztés vagy a 

népszerűsítés  

5 Egészségügyi 

szakmai szervezet  

600 non-profit nincs a pozicionálás 

erőssége a 

korlátokba ütköző 

CLO esetében 

 

Az első példánál egy bankszektorban tevékenykedő nagyvállalat esetében, ahol 60,000-re 

tehető a tanuló célközönség száma, a „Vízió és Vezetés” volt, ami leginkább kiteljesítette a 
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CLO sikerességét. Továbbá a jövőorientált tanulási platformok adoptálása volt az, amit a 

vállalat akadémiájának vezetője a legfontosabb feladatának és kompetenciájának tekintett. 

Megemlítette azt is, hogy korábban a HR technológia is a feladatköreibe tartozott és egy olyan 

cég esetében, ahol 25 főt számlált a centralizált HR technológiai csapat, olyan CLO karakter 

volt az elvárás, aki képes lépést tartani a gyorsan változó technológiai környezettel és ezáltal 

segít elkerülni, hogy a munkavállalók idejétmúltnak tartsák őket. Ez a példa a víziókkal 

rendelkező újító CLO és a robusztus, több tíz ezer főt számláló szervezet monstrum esete. A 

külső hatékonyság, azaz a környezet kihívásainak megfelelő sikeres szervezeti változás elé 

sokszor gátat vetett a hatalmas apparátus egy ilyen típusú szervezetben. A korszerűsített 

szerepfelfogások mérettől való függetlensége abban is megmutatkozott, hogy ugyanebben a 

szervezetben a CLO „Vízió és Vezetés” szerepfelfogásának erőteljessége mellett is csak 2,5-re 

értékelte a „Lobbi” tényezőjének érvényességét, mely szerint a közeljövőben szükséges tudás 

előrejelzésével tud kommunikálni a felső vezetéssel és ezt szem előtt tartva vesz részt a vállalat 

stratégiai céljainak elérésében. 

 

 

 

16. ábra: Egy bankszektorbeli nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Ezzel szemben érdekes kontraszt egy italipari nagyvállalat, mely egyedi képzési struktúrájában 

95,000 aktív tanulót számlált. A képzési intézet elnöke szinte minden szerepben magas 

érvényesülést ítélt, egyedül a belső „entrepreneur”-séget, valamint az ezzel összefüggésben 

lévő tanulók „önállósodni hagyását” tartotta valamivel alacsonyabb érvényességűnek. 

Vélekedése szerint a tartalom alkotása és a kurátorkodás a CLO létjogosultságának kérdésében 

és a minőségi tartalom elsődleges biztosítása terén is egyaránt nagyon fontos. Egy ilyen 

volumenű képzési intézet esetében a tartalmak naprakész ismerete volt az, ami kiemelésre 

került, amellett hogy a tartalom-kurátor csak akkor érvényesült, ha a tartalom pontos ismerete 

után tudta a CLO, hogy mikor és milyen igényt tud éppen megfelelően kielégíteni. Léteznek 

olyan dinamikusan fejlődő tartalmak, ahol a tananyag „menet közben” fejlődik, és ezáltal a 

tanulóknak nagyobb fokú önállóságot és szabadságot biztosít. Azonban ez az interjú 

alátámasztotta, hogy sokkal fontosabb volt annak a képessége, hogy az alkalmazottak az adott 

kontextus mestereivé váljanak, melynek egyengetése továbbra is a CLO feladata. 
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17. ábra: Egy fogyasztási cikkek piacán vezető nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Nagyban eltérő képet mutat egy másik olyan italipari óriásvállalat esete, ahol a CLO csupán 

15-18 vezető fejlesztésére van hatással. Itt a „Glokális” faktor volt az egyik legdominánsabb. 

Ennél a szervezetnél egy egész „tankönyvvel” fókuszáltak csak erre a területre. A szélesebb 

körű tanulási szervezetben is sikeresen be tudtak ágyazni olyan elméleteket, melyekkel elő 

tudták segíteni a csapatok együttműködését és közösségi tanulását globális és lokális szinten is.  

Ez a szervezet jól példázta a közösségi tanulás belső coaching által való érvényesülését is, 

amellett, hogy nehézségekbe ütközött, ha a felső vezetéssel kellett megértetnie a közeljövőben 

szükséges tudásbővítési módozatokat és elérnie az alkalmazás fázisait. Erre az iparágra a gyors 

ütemű változások, szervezeti átalakulások voltak jellemzőek, melyek sokszor megbénították a 

folyamatokat és nem hagytak időt arra, hogy a képzési funkció utolérje magát, és érdemben 

segíteni tudja az új helyzetet.  

 

18. ábra: Egy fogyasztási cikkek piacán működő nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai 
Forrás: a szerző saját kutatása 
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A következő esetpélda egy konglomerátum vállalat, melynek anyacége az egyik 

leglegendásabb cégegyetem történettel és az első CLO-nak nevezett oktatási-fejlesztési 

igazgatóval rendelkezett. A 2,500 fős tanuló populációval bíró CLO a „Tartalom”, a „Vízió és 

Vezetés”, a „Lobbi” és a „Glokális” szerepfelfogásokkal értett egyet leginkább, míg az azonnali 

visszajelzésből adódó illesztési potenciált egyáltalán nem tartotta hasznosnak. A 

„Népszerűsítés” területére mindamellett, hogy a digitális tanulás felelőse volt, alacsony értéket 

adott, ugyanis a munkavállalók egy-egy technológiai újítás láttán olyan izgatottakká váltak, 

hogy valójában csökkent a hatékonyságuk. Ami ezzel szemben a „Tartalommal” kapcsolatban 

megfigyelhető volt, hogy ezt a szervezetet teljes mértékben úgy irányította a CLO, hogy a 

munkavállaló a magáévá tehesse a tanulási élményt, a tanulási tapasztalatot, melyet könnyen 

megtalálható, feldolgozható és osztható tartalmakkal segítettek elő. Ez az a tényező, melyet egy 

korábbi kutatás kiemelt annak kapcsán, hogy a CLO-nak elő kell tudnia segíteni magának a 

tanulónak a döntését, mely alkalmazkodik időben, térben és elérési eszközökben az éppen 

aktuális szükségletekhez, az elérni kívánt tartalmakhoz. Ez alátámasztotta azt a korábbi 

feltételezést, mely szerint az informális tanulási térben a tanulási eszközök minősége (legyen 

szó egy közösségi tanulási platformról, játékosításról vagy szimulációról) nem csupán a CLO 

beállítottságával hozható összefüggésbe (Lambert, 2015). 

 

 19. ábra: Egy konglomerátum egészségügyi ága CLO-jának szerepfelfogásai 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Az utolsó esetpéldánál, mely egy 600 fős tanuló populációval rendelkező, amerikai patológusok 

számára szakmai sztendereket biztosító szervezet volt, a CLO a „Pozicionálást” emelte ki, mint 

legerőteljesebb szerepfelfogást. A CLO-nak azokat a specifikus tevékenységeit tartotta 

kritikusnak, melyekkel képes újraértelmezni, nem csak a tartalmat, hanem a kontextust is. Ez a 

tényező egy korábbi kutatás (Szoboszlai, 2012) során is élenjárónak bizonyult. Itt különösen 

igaz volt ez, ugyanis ebben a szervezetben szokatlanul sok korlátozó tényező gátolta azt, hogy 

a többi szerepfelfogás jobban kiteljesedjen és a technológiai platformokhoz kapcsolható „Vízió 

és Vezetés”, illetve a „Népszerűsítés” is alacsonyabb pontszámot kapott. Továbbá a 

technológiához kötődő területeknél csökkentőleg hatott a tanuló közönség fizikai jelenléte 

ugyanabban az épületben, illetve a munkavállalók (célzottan karrierjük közepén vagy végén 

járók) magas átlagéletkora.  
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20. ábra: Egy egészségügyi szakmai szervezet CLO-jának szerepfelfogásai 

Forrás: a szerző saját kutatása 

 

A bemutatott pókhálódiagramok sokfélesége azt támasztja alá, hogy a korszerűsített CLO 

szerepfelfogások különféle megjelenési formái jellemzőek a sikeresnek ítélt oktatási-fejlesztési 

funkcióval rendelkező cégek esetében. Az esetpéldák alapján a CLO profilnak a tanuló 

populáció minőségéhez és a szervezet felkészültségéhez, érettségéhez kellett igazodnia. Az 

interjúkból adódó pontszámokból összesítő táblázat készült, amely megtalálható az M5. számú 

mellékletben. 

A következőkben a tanuló célközönség nagysága szerint rangsoroltam azokat a CLO 

szerepfelfogásokat, melyek az interjúk során azonosításra és alátámasztásra kerültek.  
 

 

21. ábra: CLO szerepfelfogások átlagértékei a 10,000 fő fölötti tanuló populációjú szervezeteknél 

A több tízezer fővel rendelkező szervezetek esetében láthatóvá vált, hogy a legmagasabb 

pontszámot az „Illesztés” (4.33), „Vízió és Vezetés” (4.08), valamint a „Lobbi” (4.04) érték el.  
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Emellett megfigyelhető volt, hogy az ezer körüli vagy pár ezres tanuló populációval rendelkező 

CLO-k a „Pozicionálás” (4.33), „Lobbi” (4.25) és „Tartalom” (4.00) szerepfelfogásokat 

vallották magukénak.  

 

22. ábra: CLO szerepfelfogások átlagértékei az 500 és 10,000 fő közötti tanuló populációjú szervezeteknél 

 

 

23. ábra: CLO szerepfelfogások átlagértékei az 500 fő alatti tanuló populációjú szervezeteknél 

Az 500 fő alatti tanuló populációval rendelkező CLO-knál azonban éppen a „Glokális” (4.75), 

a „Pozicionálás” (4.50), valamint a „Vízió és Vezetés” bizonyultak a legdominánsabbnak 

(4.38), melyek közül épp a Glokális szerepfelfogás nem épült szignifikánsan egy HR 

alapszerepre sem. Ez is alátámasztotta a 2a) alhipotézisem vizsgálatából adódó megállapítást, 

mely szerint az azonosított CLO szerepfelfogások az Ulrich modell négyes HR szerepeire csak 

részben épülnek.  

A három, markánsan különböző méretű tanuló célközönséggel összefüggésben vizsgált 

szerepfelfogások eredményei azonban igazolták a 2b) alhipotézist, mely szerint 

a korszerűsített CLO szerepfelfogások a tanuló célközönség méretétől függetlenek. 
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A kutatás további fázisaiban arra kerestem a választ, hogy a modern szerepfelfogás modell 

milyen megfelelési követelményekkel szembesülhet, kik támasztják ezeket, és a CLO milyen 

kompetenciákkal maximalizálhatja az aktualizált sikertényezőknek való megfelelés esélyeit. 

Azt kívántam megvizsgálni, hogy mit jelent ez a menedzsment számára, hogyan változtathatóak 

meg az értékteremtő folyamatok és hogyan ismerhetik fel a mérési módszerek hiányosságai 

mellett is a képzési program sikerét és azt a CLO-t, aki meghozza ezt a szervezet számára.  

 

5.2.3 A harmadik hipotézis vizsgálata 

 
3. hipotézis:  

 

A vállalaton belüli képzés érdekcsoport-modellje kiterjesztést igényel. 

 

Következő hipotézisemhez alapot nyújtott a Cranfield School of Management és az Andersen 

Consulting munkatársai által kidolgozott Teljesítmény Prizma (Performance Prism) 

háromdimenziós modellje (Neely et al, 2002), mely a következő oldalakról értelmezhető: 

Érintettek igényeinek kielégítése – Stratégiák – Folyamatok – Képességek – Érintettek 

hozzájárulása.  

A modell alapján a vállalati tevékenységek újragondolását nem a stratégiával vagy a képességek 

fejlesztésével kell kezdeni, hanem az érdekcsoportok igényeinek és hozzájárulásainak 

elemzésével, hogy egy egységes keretet kapjunk az eredménymutatók tárgyalásához. 

Dolgozatom ebből kiindulva a harmadik hipotézisben az érdekcsoportokra fókuszált és 

megvizsgálta, hogy kik a CLO működése által érintettek, miért fontosak a CLO számára és 

milyen igényeik vannak. Davenport és Prusak egy közel 20 éves elmélete szerint a szervezetek 

tudáspiacokként is tudnak viselkedni, ahol fellelhetőek a vevők (akik keresik a tudást, mert meg 

akarnak oldani valamit), az eladók (akiknek jó hírnevük van és az adott területről széles körű 

tudással rendelkeznek) és a brókerek (akik megteremtik a kapcsolatot a két oldal között) 

(Davenport & Prusak, 1998). Ez az érvelés, valamint a szervezeti egységek önállóságra 

törekvései és kölcsönös függőségeinek hálója a CLO által érintett érdekcsoportokkal 

kapcsolatban is foglalkoztatott. A szervezeti beágyazottság nézőpontját is szem előtt tartva, a 

belső kapcsolatok jellegének lehetséges típusait Mastenbroek modellje alapján vizsgáltam: 

instrumentális kapcsolatok (1), szocioemocionális kapcsolatok (2), hatalmi és függőségi, vagy 

hatalmi és bizalmi kapcsolatok (3), valamint tárgyalási kapcsolatok (4) (Mastenbroek, 1991). 

A hatalmi és függőségi viszonyok képezik azt az alapot, amire a többi három kapcsolat épül, 

bár e három kapcsolattípus is befolyásolja az alapot.  

Hipotézisem szempontjából is a legfontosabb szerepet a CLO-k szervezeten belüli státuszából 

adódó, a felső vezetés tagjaival vagy esetenként a HR vezetővel szembeni hatalmi viszonyai  

(egyenlő kontra egyenlő – nagy kontra kicsi – nagy kontra közepes kontra kicsi) játszották, 

valamint a képzés résztvevőinek feletteseivel és magukkal a képzés résztvevőivel kialakított 

bizalmi kapcsolatai, melyek befolyásolták a másik három kapcsolattípust. 

A vállalaton belüli képzés érdekcsoportjainak alapmodelljéből kiindulva (Elkeles-Phillips, 

2007), 2015-ös kutatásunk eredményeképpen kibővítettük ezt a modellt (Gyökér & Lambert, 

2015), azonban további aktualizálást és újrapozícionálást véltem szükségesnek.  
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Harmadik hipotézisem szerint a vállalaton belüli képzés érdekcsoport modellje kiterjesztést 

igényel. Ezt személyes interjúim során is ellenőrizni kívántam. Arról kérdeztem a CLO 

interjúalanyokat (lásd az M4. számú melléklet), hogy melyik az a legfontosabb három 

érdekcsoport, akik a legjelentősebb befolyást gyakorolják rájuk a képzési programmal 

kapcsolatos fejlesztési döntéseinek meghozatalakor. A válaszadások nem minden esetben csak 

három érdekcsoport kiemelésére korlátozódtak, valamint további magyarázatokkal egészültek 

ki. Az említésszámok szerinti rangsort a 24. ábra mutatja be, valamint a megjelölt 

érdekcsoportok fontosságuk erősségének megfelelően a 25. ábrán látható módon kerültek 

újrapozícionálásra.  

 
 

24. ábra: A CLO-t leginkább befolyásoló érdekcsoportok említési gyakorisága 

A 22 interjúalany válaszai alapján 26 alkalommal került megemlítésre a felső vezetés valamely 

szereplője, 20 alkalommal a képzés résztvevői, valamint 15 alkalommal a képzés résztvevőinek 

közvetlen felettesei, így ők kerültek a kritikus belső körbe.  

A szervezeti kontextus körébe sorolt HR vezetőket 8, magának a képzési funkciónak 

munkatársait 7, továbbá a fókuszcsoportokat 3 alkalommal emelték ki legfontosabbként. 

Érdekes volt látni azt, hogy a kitekintés körében szereplő „trendek diktálóit” meglehetősen nagy 

számban, 13 alkalommal említették, nagyobb befolyást tulajdonítva ezzel nekik, mint a saját 

képzési csapatuk tagjainak vagy a HR funkció munkatársainak (mely területnek gyakran része 

a képzési funkció is). Ennél jóval csekélyebb mértékben, 3 alkalommal a külső képzési 

tanácsadók hatása is említésre került. 

A válaszok alapján egyértelműen megerősítést nyert, hogy a kibővített vállalati képzési 

érdekcsoport modell is finomításra szorul, figyelembe véve a CLO-k szervezeten belüli hatalmi 

státuszából származó viszonyokat. A válaszok alapján egyértelműen megerősítést nyert, hogy 

a legjelentősebb befolyással bíró érdekcsoport a felső vezetés. Második legfontosabb 

érdekcsoport a CLO-k számára a program résztvevői, azaz maguk az alkalmazottak.  

Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni az alkalmazottakból, azaz a tanulókból létrehozott 

fókuszcsoportokat. Ez annak a jobb megértését szolgálta, hogy milyen igények merülnek fel a 

szervezet jellemzően alsóbb szintjein és a képzés biztosítani tudja-e a megfogalmazott 

elvárásoknak való megfelelést. A képzési program résztvevőinek felettesei, mint további 
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érdekcsoport azért is volt jelentős, mert ők láthatják közvetlenül, ahogyan a tanultak a 

gyakorlatban is alkalmazásra kerülnek. A képzési program tervezői es kivitelezői mellett a 

megkérdezett CLO-k már nagyobb arányban figyeltek azokra a külső szakmai közösségekre, 

élenjáró gondolkodókra, akik a képzés innovátorai lehetnek.  

Mindemellett érdekes volt egy biztosítótársaság példáján keresztül azt is látni, ahogyan a CLO 

nem egyedül hozta meg a képzési program fejlesztéséről szóló döntéseket (ahogyan ezt más 

CLO-k tették a szubjektíven választott érdekcsoport-igények priorizálása alapján), hanem 

bizottságokat hoztak létre a beérkező képzési igények kiértékelésére, és egy egységes 

kritériumrendszer alapján döntöttek. 

A dolgozat korábbi részeiben tárgyalt HR alapszerepek, valamint a CLO ilyen orientáltságú 

kötődése, a HR funkcióval kapcsolatos viszonyok további vizsgálatára ösztönöztek. Itt erőteljes 

ellentmondást fedeztem fel, ugyanis amíg 8 interjúalany a HR-t besorolta a legfontosabb 

érdekcsoportok közé, mások kiemelték, hogy kifejezetten nem a HR-nek akarnak megfelelni, 

amikor a képzési programról döntenek. 

Az előbbiekben bemutatott esetpéldák is változatos képet mutattak, amikor a HR-tól való 

függőséget és a CLO-k hatalmi viszonyait is részletesebben elemeztem. 

13. táblázat: A személyes interjúk esetpéldáinak hatalmi és függőségi viszonyai 

Eset-

példa 

Szervezet Tanuló 

cél-

közönség 

(fő) 

HR-tól 

való 

függőség 

HR a top 3 

érdek-

csoportban 

Közvetlen felettes 

1 Bankszektorbeli 

nagyvállalat  

60,000 nincs igen Head of General 

Business Skills (Dean 

of General Business 

Skills) 

2 A fogyasztási 

cikkek piacán 

vezető 

nagyvállalat  

95,000 nincs nem Management Board 

 

 

 

3 A fogyasztási 

cikkek piacán 

versenytárs 

nagyvállalat 

15 nincs igen VP of Executive 

Assessment, VP of 

Executive 

Development 

4 Konglomerátum 

egészségügyi ága  

2,500 van nem General Manager of 

Customer Excellence  

5 Egészségügyi 

szakmai szervezet  

600 van igen VP of HR and 

Government Services 

 

Interjúim alapján kirajzolódott a vállalati képzés érdekcsoport modelljének aktualizált verziója. 

A legbelső kör a CLO-ra legfontosabb hatást gyakorló kritikus kör, ahol a legmagasabb szintű 

beágyazottság és kölcsönös függés volt megfigyelhető az érintettekkel. Ezt követte a kontextus 

köre, ahol még szervezetbe integráltan jelentkeztek ezek a viszonyok, azonban összességében 

csökkent a dominanciájuk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az interjúválaszok alapján a HR is 
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itt kapott helyet, ami új megvilágításba helyezte a tradicionális HR függőségi viszonyokat. 

Végül a kitekintés, a külső befolyás körét azonosítottam, mely a környezet jelenlegi és akár 

jövőbeli kihívásainak is megfelelő szervezeti változások és a sikeresen betöltött CLO szerep 

által a szervezeti eredményesség (effectiveness) előidézője.  

 

25. ábra: A vállalati képzési programok kibővített érdekcsoport modellje 

 

Ezek alapján visszaigazolást nyert harmadik hipotézisem, miszerint a vállalaton belüli 

képzés érdekcsoport modellje kiterjesztést igényel. A képzési program sikeressége 

szempontjából kulcsfontosságú a legfontosabb érdekcsoportok és igényeik azonosítása, 

annak érdekében, hogy a CLO pontosan tudja, hogy kik és mit várnak el tőle és ezt hogyan 

tudja teljesíteni. Meggyőződésem, hogy e lépés rendkívül fontos lehet a CLO szervezeti 

integrációja és a képzési program fejlesztésének menedzselése során egyaránt.  
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5.2.4 A negyedik hipotézis vizsgálata 

 

4. hipotézis:  

Azonosíthatóak azok a speciális CLO kompetenciák, melyek az érdekcsoportokkal 

való hatékony együttműködéshez szükségesek és a szervezeti teljesítmény növekedését 

szolgálják. 

 

 

A Teljesítmény Prizma modelljére építve, a negyedik hipotézisemben a képességeket 

reprezentáló oldalra fókuszáltam. Tágabb értelemben azokra a speciális kompetenciákra, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szervezet olyan folyamatokat legyen képes működtetni, 

amelyek megvalósítják az érintettek kielégítésére kidolgozott stratégiákat. Ezt szűkítettem a 

CLO speciális kompetenciáira, mellyel egységes keretbe kívántam foglalni a globális elemzés 

legkülönbözőbb hátterű és stratégiájú vállalatainak CLO kompetenciaprofiljait.  

 

Így az érdekcsoportokra vonatkozó vizsgálatok kiterjesztéseként, interjúim során rákérdeztem 

arra is, hogy a mai viszonyok CLO kompetenciái közül melyek azok, amelyek az 

érdekcsoportokkal való sikeres együttműködéshez leginkább szükségesek.  
 

A legtöbbször, összesen 16 alkalommal megemlített kompetenciahalmaz a vállalati képzés 

esetpéldává (business case) való átalakításának képessége volt. Ennek részeként meggyőzően, 

tanácsadókhoz hasonlóan „el kell adni” a képzési program eredményességét olyan releváns 

mutatók alapján, ami érdekli a vezérigazgatót vagy a felső vezetést. Ehhez elengedhetetlen 

mélységében ismerni ezeket a mutatókat és az üzleti területet. Ez szorosan kapcsolódott ahhoz 

a kompetenciahalmazhoz, ami az iparág és a saját vállalat helyzetének ismeretéről szólt és 15 

interjú során került megemlítésre. Naprakészen átlátni az üzleti kontextust, a szabályozásokat, 

a pénzügyi és jogi környezet tényezőit éppen olyan fontosnak bizonyult, mint stratégának lenni, 

ugyanis egyes iparágakban a vállalati tréning az új szabályozások ismeretének biztosításához 

szükséges, mindössze előírást kielégítő (compliance) elem.  

Kritikus kompetenciakészletet jelentett továbbá 12 CLO elmondása szerint a gyakorlatias 

gondolkodásmód, melynek szerves részét képezte az elvárásokhoz szükséges források 

beazonosítása, a források ismeretében a megvalósíthatóság reális előrejelzése, és a képzési 

stratégia kivitelezése. A szervezet egészére kiterjedő stratégia megértése és a stratégiai 

kialakításában, fejlesztésében való részvétel terén volt egybehangzó véleménye további 10 

CLO-nak. Ezt követte 9 alkalommal megemlítve egy olyan kompetenciahalmaz, mely 

tartalmazta az empátiát, a tudatos jelenlétet (mindfulness) és az aktív hallgatás képességét. Ide 

soroltam továbbá azt a kompetenciát is, mely a CLO egyénre vagy a problémára való 

fókuszálását segíti elő anélkül, hogy idejekorán a megoldásra és a megvalósításra 

összpontosítson.  

Ehhez kapcsolódott 8 CLO esete szerint a kommunikációs és meggyőzési kompetenciák 

csoportja, valamint az emberi kapcsolatok menedzselésének képessége rendszeres 

kommunikációval, együttműködési készséggel.  
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Ezeken kívül még magas említésszámot szerzett az agilitás és a változás kezelésének 

kompetenciahalmaza: változásra való nyitottság, alkalmazkodókészség, az alternatívák 

felvonultatásának képessége, pragmatikusnak és azzal egy időben realistának maradni és 

képesnek lenni újragondolni a megoldást, ha idő- vagy pénzbeli illetve egyéb korlátozások 

felmerülnek (7). Az interjúalany CLO-k kiemelkedőnek említették továbbá a személyes 

hitelességet (7), az analitikus képességeket (5), a technológia integrálásában való jártasság 

képességét (4), a humántőke fejlesztése tudományának naprakész ismeretét (4), valamint a 

kritikus, provokatív gondolkodás képességét (3).  

Az interjúk során elhangzottak alátámasztották azt a korábbi megállapítást is, mely szerint a 

CLO-i jellemzők újraértelmezése és a CLO-k választása három fő dimenzióban, a 

kompetenciák (competencies), a beállítottság (mindset) és a humántőke (HR area expertise) 

ismeretében ragadhatóak meg (Velencei et al., 2014).  

Az interjúválaszok eredményeiből adódó, érdekcsoportokkal való összefüggésben említett 

legfontosabb CLO kompetenciák rangsorát a 26. ábra mutatja be. 

 

26. ábra: CLO kompetenciák említési gyakorisága 

az érdekcsoportokkal való együttműködéssel összefüggésben 
Forrás: a szerző saját kutatása 

 

Vizsgálataim alapján igazoltnak tekintem negyedik hipotézisemet, mely szerint 

azonosíthatóak azok a speciális CLO kompetenciák, melyek az érdekcsoportokkal való 

hatékony együttműködéshez szükségesek és ezáltal a szervezeti teljesítmény növekedését 

szolgálják. Az elemzéseim eredményeként azonosított CLO kompetenciák mellett fontosnak 

tartottam a korábbi kutatások evolúcióját is nyomon követni, melyet a 14. táblázat mutat be.  
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14. táblázat: A CLO kompetenciák aktualizált összefoglalója 

Forrás: a szerző saját kutatása 

 

A táblázatban kiemeltem azokat a kompetenciákat, amelyek 2004 óta a fő CLO kompetencia 

területeket képviselik, és összevetve kutatásom eredményeivel, melyek az érdekcsoportokkal 

való hatékony együttműködés kompetenciáira vonatkoznak, szembetűnő változásokat 

tapasztaltam. Összefoglalóan elmondható, hogy amíg formálódó jelentéstartalmakkal ugyan, 

de néhány stabilan jelenlévő kategória (üzleti tájékozottság, stratégiai összhang, eredmények 

mérése és kommunikálása, operatív működtetés) felismerhető, további kiszélesített kategóriák 

és új elemek gazdagítják a modern CLO kompetenciaprofilját. 



83 

 

6. Új tudományos eredmények összefoglalása 
 

 

A vállalati képzések eredményességének mérésére vonatkozó különféle modellek 

alapvetően már arról szólnak, hogy nem az általános információközlés és készségfejlesztés a 

legfontosabb témakör, hanem az operatív munkának a minél hatékonyabb támogatása, amely 

folyamat-orientált módon a technológia legmodernebb eszközeivel valósul meg. Ebben 

főszerepe van a CLO-nak, aki erre tudatosan fel tud készülni egy korszerű szerepfelfogás és 

kompetenciaprofil kiépítésével, amely a képzési program sikere mellett hatékonyabbá teszi a 

kulcs munkakörökben dolgozó érdekcsoportokkal való együttműködését is. 

 

6.1 Tézisek 
 

Értekezésem téziseit a CLO szerepeire és kompetenciáira irányuló szakirodalmi 

vizsgálatokra, valamint a primer kutatás eredményeire támaszkodva állítottam fel. Téziseim a 

vállalaton belüli képzés értékelésének tényezőire, a CLO-k korszerűsített szerpfelfogásaival 

kapcsolatos összefüggésekre, a képzés érdekcsoportjaira, a CLO-k kompetenciaterületeire, 

valamint a kutatás során feltárt esettanulmányokra vonatkoznak. 

 

1. tézis: A vállalaton belüli képzés értékelésébe a Kirkpatrick-Phillips-féle ötszintes 

modell elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt. (S1, S3, S4, S8)1 

 

A tudatosan válogatott, 103 válaszadót számláló CLO-i minta bevonásával a vállalati képzési 

program eredményességének értékelését és kritikus sikertényezőit vizsgálva igazolást nyert, 

hogy a Kirkpatrick-Phillips-féle öt szintes modell elemein kívül új sikertényezők jelentek meg. 

Megállapításomat a kérdőív első kérdéscsoportjára (lásd az M2. számú melléklet) adott 

válaszok alapján, a tényezők érvényességének átlagaiból és szórásaiból adódó rangsor 

támasztotta alá. Megerősítést nyert, hogy a vállalati képzés mérését szolgáló alapmodellek csak 

részben használatosak és kiegészítést igényelnek, valamint azonosítható egy új rangsor a mai 

modern vállalati képzés sikerességének legkritikusabb tényezőiről.  

 Miközben legnagyobb arányban a Kirkpatrick alapmodell 3. szintjén álló 

„Viselkedésváltozás” (4,72 átlagértékkel, 52,4%-os szórással) került megjelölésre, a 4. 

szinten lévő „Mérhető eredmények” ” (4,60 átlagértékkel, 57,8%-os szórással) szerepelt 

a második helyen. Ezt követően a “Stratégiai összhang” (4,52 átlagértékkel, 54,6%-os 

szórással) és a „Tanulás/Tudásátadás” (4,48 átlagértékkel, 52,5%-os szórással) jelentek 

meg, melyek közül az előbbi egy kiemelt helyen szereplő új elem.  

 Nagy arányban jelölték meg továbbá a „Közösségek tanulása és együttműködése” (4,08 

átlagértékkel, 75,0%-os szórással), a „Képzési program márkaerőssége” (4,07 

átlagértékkel, 80,4%-os szórással) és az „Utánpótlás-tervezés” (4,02 átlagértékkel, 

77,3%-os szórással) tényezőket, melyek további kutatásokra ösztönöztek.  

                                                             
1 A számok a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak, melyek az irodalomjegyzék után találhatóak. 
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 A Kirkpatrick alapmodell első szintjét képviselő „Reakció” tényező (3,93 átlagértékkel, 

74,0%-os szórással) csupán ezeket követve mutatkozott kritikusnak a rangsorban. 

 Az interjúk során jól látható vált, hogy a modellek mérési területeinek figyelembe vétele 

mellett a CLO-k inkább az elkötelezettségi és adoptálási rátákban hisznek, továbbá 

abban, hogy milyen minőségű kommunikáció van a képzési programról, valamint 

milyen mértékű hozzá a menedzsment támogatása és bevonása.  

 Megállapítást nyert, hogy a hagyományosan alkalmazott metodológiák (Kirkpatrick, 

Phillips, Brinkerhoff és Bersin modelljei) mellett egyre növekszik azoknak a 

szervezeteknek a száma, ahol alternatív módszereket használnak az értékteremtés 

mérésére, melyek az 5.2.1. fejezetben kerültek részletesebb bemutatásra.  

 

A sikertényezők vizsgálatát követően fogalmaztam meg kis módosításokkal második tézisemet, 

amelyet a 2a) és 2b) hipotéziseim összevonásával hoztam létre. 

 

2. tézis: A korszerűsített CLO szerepfelfogások (a Glokális szerep kivételével) az Ulrich 

által megalkotott négyes HR szerepmodell alapszerepeire épülnek és a tanuló 

célközönség méretétől függetlenül érvényesülnek. (S3, S4, S9) 

 

Primer kutatásom arra irányult, hogy az Association for Talent Development Competency 

Study legutóbbi kiadása (Arneson et al, 2013) által kiemelt CLO sikerességét szolgáló 

tevékenységeket, valamint a vállalaton belüli oktatási-fejlesztési gyakorlat első Chief Learning 

Officer doktori programjának képzési struktúrája (Graduate School of Education University of 

Pennsylvania, 2014) által feltételezett specifikus tevékenységeket a gyakorlatban mennyire 

vallják relevánsnak a CLO-k. Mielőtt a kérdőív hármas kérdéscsoportjában (lásd az M2. számú 

melléklet) véglegesítettem e tevékenységek listáját, azok érvényességének felülvizsgálatára 10 

nemzetközi CLO részvételével történő próbalekérdezés és 7 szakértői véleményezés került 

lefolytatásra. A mai viszonyoknak megfelelő CLO kompetenciák és szerepkörök 

megragadásához a 103 kitöltött kérdőív eredményei alapján faktoranalízist végeztem. A 100-as 

elemszám fölött 0,55-ös faktorsúly mellett tekintettem szignifikánsnak az eredményeket és az 

egyes kompetenciaterületeket magukba foglaló új CLO szerepfelfogásokat azonosítottam. Ezen 

kívül vizsgáltam azt, hogy a korszerűsített szerepfelfogások miként épülnek az Ulrich által 

megalkotott négyes HR szerepmodell (Ulrich, 1997) alapszerepeire.  

Ulrich és munkatársai folyamatosan változó HR szerepeket felvonultató kutatásai közül azért 

választottam a HR szerepeknek ezt az alapmodelljét, mert a HR üzleti világ dinamikájával 

párhuzamosan változó értékei és értelmezési keretei terén ezek az alapvető fontosságú szerepek 

minden későbbi modellben megjelentek valamilyen formában. Így fontosnak tartottam 

érvényességük mértékét a CLO szerepekkel összefüggésben is vizsgálni.  Az 5.2.2. fejezetben 

végzett faktorelemzésből adódóan igazoltam, hogy minden szerepre legalább egy faktor a 

választott szignifikancia szinten hatással volt, azonban a „Glokális” szerepfelfogás nem állt 

szignifikáns kapcsolatban egyetlen HR alapszereppel sem, valamint a többi párosítás esetén 

sem volt szignifikáns a kapcsolat.  
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 A CLO szerepmodell illusztrálta azt a megközelítést, hogy a mai viszonyoknak 

megfelelő szerepfelfogások milyen mértékben voltak összefüggésben az Ulrich-féle 

modell négy kiemelt HR szerepével, illetve mely további szempontok mentén lehet az 

aktuális gyakorlat szerint e szerepeket besorolni. A korrelációk alapján a Stratégiai 

Partner szerep a „Pozicionálás” (,253) és a „Lobbi” (,359) szerepfelfogásokkal 

kapcsolódott egymáshoz. Az Érdekegyeztető szerep a „Népszerűsítés” (,342) és 

„Illesztés” (,300) szerepkörökkel mutatott pozitív korrelációt. Vitathatatlan, hogy a 

Változás Ügynöke és a „Vízió és Vezetés” (,314) szerepfelfogás között erős pozitív 

korreláció volt, ugyanakkor az Adminisztrátor HR szerep csupán a „Tartalom”-ért 

felelős szerepfelfogással mutatott korrelációt (,256).   

 További vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogy a CLO-k a szerepfelfogásukat 

milyen mértékben változatták, amikor 2015-ben arról kérdeztem őket, hogy hogyan 

látják magukat három év múlva. A páros t-tesztek 95%-os szignifikancia szintje melletti 

eredményei alapján megállapítható volt, hogy a CLO-k még inkább látják magukat 

Stratégiai Partnernek és a Változások Ügynökének, és még kevésbé Adminisztrátornak. 

 Ez alátámasztotta azt a korábbi kutatási eredményt (S3) mely szerint a CLO-knak egy 

adott részterület szakértői helyett transzdiszciplináris trénereknek, coach-oknak és 

mentoroknak kell lenniük. Ők válnak az informális tanulás új szakértőivé, akiknek egyre 

inkább Stratégiai Partnereknek és a Változás Ügynökeinek kell lennie a tudásbővítési 

folyamatban. 

 Amíg a faktoranalízisből adódó új CLO szerepfelfogások és az azokhoz tartozó 

kompetenciák legalább egy HR alapszereppel kapcsolatban álltak a választott 

szignifikancia szinten, azonosítható volt olyan CLO szerepfelfogás is, mely 0,55-ös 

faktorsúly alapján szignifikáns, de nem állt kapcsolatban HR alapszereppel.  

Így a 2a) alhipotézisem, mely alapján a korszerűsített CLO szerepfelfogások az Ulrich által 

megalkotott négyes HR szerepmodell alapszerepeire építhetők, csak részben tekinthető 

igazoltnak, az Adminisztrátor szerep nem nyert megerősítést. 

 A faktoranalízis eredményeiből kiindulva, személyes interjúim során aktualizálni 

kívántam a CLO szerepfelfogásokat. Jeanne Meister 2017-re előre jelzett HR 

trendjeiből (Meister, 2017) azonosítottam azokat, melyek az adott szerepet a legjobban 

tudták egy komplex állítással jellemezni. Az állítások mellé illesztett 5-fokozatú Likert-

skálán a válaszadók megjelölték az állítás érvényességének mértékét.  

 Ezt követően az érvényességi pontértékeket a tanuló célközönség mérete szerint 

kategorizálva vizsgáltam a korszerűsített CLO szerepfelfogások rangsorát, melyekből 

az alábbi eredmények adódtak: 

- A több tízezer fővel rendelkező szervezetek esetében látható volt, hogy a 

legmagasabb számértékeket az „Illesztés” (4.33), „Vízió és Vezetés” (4.08), 

valamint a „Lobbi” (4.04) érték el. 

- Az ezer körüli vagy pár ezres tanuló populációval rendelkező CLO-k a 

„Pozicionálás” (4.33), „Lobbi” (4.25) és „Tartalom” (4.00) szerepfelfogásokat 

vallották magukénak. 

- Az 500 fő alatti tanuló populációval rendelkező CLO-knál azonban éppen a 

„Glokális” (4.75), a „Pozícionálás” (4.50), valamint a „Vízió és Vezetés” 

bizonyultak a legdominánsabbnak (4.38), melyek közül épp a Glokális 

szerepfelfogás nem mutatott szignifikánsan korrelációt egy HR alapszereppel sem. 
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Tehát az egyes szerepfelfogások és a CLO-k megkérdezéséből adódó szerepekkel való 

azonosulás közötti korrelációs vizsgálatok alapján láthatóvá vált, hogy a korszerűsített 

szerepfelfogások csak részben építhetőek az Ulrich-féle négyes modell alapszerepeire. A 2b) 

alhipotézis azonban, mely szerint a korszerűsített CLO szerepfelfogások a tanuló célközönség 

méretétől függetlenek, az azonosított CLO profilok esetpéldáin és az interjúalanyok válaszai 

pontértékeiből, valamint kiegészítő magyarázataiból adódóan beigazolódtak. 

 

3. tézis: A vállalaton belüli képzés érdekcsoport-modellje kiterjesztést igényel. (S1, S9) 

 

 

A 3. tézisben a képzés érdekcsoportjainak vizsgálatakor azt tanulmányoztam, hogy mely az a 

legfontosabb három csoport, akik a legjelentősebb befolyást gyakorolták a megkérdezett 22 

CLO-ra. A válaszadások nem minden alkalommal csak három érdekcsoport kiemelésére 

szorítkoztak és sok esetben további magyarázatokkal bővültek ki. 

 Kiinduló feltételezésem volt, hogy az érdekcsoportok irányadó alapmodellje (Elkeles & 

Phillips, 2007) korábbi kutatásom (S1) során kiterjesztett változatának aktualizálása 

kívánatos.   

 Az 5.2.3. fejezetben bemutatott modell legbelső köre a CLO-ra legjelentősebb hatást 

gyakorló kritikus kör. Ezt követte a kontextus körének elnevezett szakasz, majd 

harmadik elemként a kitekintés, a külső befolyás köre.   

 A 22 interjú során (lásd az M6. számú melléklet) egyértelmű igazolást nyert, hogy a 

legnagyobb befolyást gyakorló érdekcsoport a felső vezetés képviselői, akik a 

programot szponzorálják, és ideális esetben definiálják, hogy mit jelent számukra a 

siker. Ennek az érdekcsoportnak valamely szereplője 26 alkalommal került 

megemlítésre. Ezt követték 20 említésszámmal a képzés résztvevői, azaz maguk az 

alkalmazottak, valamint 15 alkalommal kerültek kiemelésre a képzés résztvevőinek 

közvetlen felettesei, akik közvetlenül látják, ahogy a tanultak a gyakorlatban is 

alkalmazásra kerülnek. 

 A szervezeti kontextus körébe sorolt HR vezetők 8, magának a képzési funkciónak 

munkatársai 7, továbbá a fókuszcsoportok 3 alkalommal kerültek megemlítésre.  

 Továbbá érdekes volt látni azt, hogy a kitekintés körében szereplő trendek diktálóit 

meglehetősen nagy számban, 13 alkalommal emelték ki, nagyobb befolyást tulajdonítva 

ezzel nekik, mint a saját képzési csapatuk tagjainak, vagy a HR funkció munkatársainak 

(mely alá sokszor besorolják a képzési funkciót is). Ennél jóval csekélyebb mértékben, 

de a külső képzési tanácsadók hatása is említésre került, és a külső befolyás körében 

szerepelt. 
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4. tézis: Azonosíthatóak azok a speciális CLO kompetenciák, melyek az 

érdekcsoportokkal való hatékony együttműködéshez szükségesek és a szervezeti 

teljesítmény növekedését szolgálják. (S2, S5, S6, S7, S8) 

  

A 3. tézisre építve és a CLO-ra vonatkozó vizsgálatok kiterjesztéseként rákérdeztem arra is, 

hogy a mai viszonyok CLO-jának kompetenciái közül melyek azok, amelyek a kiemelten fontos 

érdekcsoportokkal való sikeres együttműködéshez leginkább szükségesek. Korábbi 

kompetenciákkal kapcsolatos kutatásaim (S2, S6, S7, S8), valamint egy szabály-alapú 

kvalitatív elemzés a CLO profilokról (S5) hasznos alapnak bizonyultak a vizsgálathoz. 

  

A kérdőíves kutatások és a 22 CLO-val lefolytatott interjúk eredményeiből adódóan az 5.2.4. 

fejezetben vizsgáltam azokat a speciális kompetenciákat, melyek speciálisan az 

érdekcsoportokkal való sikeres együttműködéshez szükségesek. 

 A legtöbbet említett (16) kompetenciahalmaz a vállalati képzés esetpéldává való 

átalakításának képessége volt, olyan mutatók alapján, amelyek érdeklik a vezérigazgatót 

vagy a felső vezetést. Ehhez elengedhetetlen mélységében ismerni ezeket a mutatókat 

és az üzleti területet.  

 Ez szorosan kapcsolódott ahhoz a kompetenciacsoporthoz, ami az iparág és a saját 

vállalat helyzetének ismeretéről szólt (15). Naprakészen átlátni az üzleti kontextust, a 

szabályozásokat, a pénzügyi és jogi környezet tényezőit éppen olyan fontosnak 

bizonyult, mint stratégának lenni. Ugyanis egyes iparágakban a vállalati tréning az új 

szabályozások ismeretének biztosításához szükséges, mindössze előírást kielégítő 

(compliance) elem.  

 Ezután kiemelésre került a források ismeretében való tanulási stratégia kivitelezése (12), 

valamint a stratégia megértése és a stratégiai kialakításában, fejlesztésében való 

részvétel (10). 

 Ezt követték az empátia, tudatosság, aktív hallgatás és az egyénre vagy a problémára 

való fókuszálás képessége (9), a kommunikációs és meggyőzési képességek halmaza 

(8), valamint az emberi kapcsolatok menedzselésének képessége rendszeres 

kommunikációval, együttműködési készséggel.  

 Ezeken kívül magas említésszámot ért el a változás kezelésének kompetenciacsoportja 

(7): a változásra való nyitottság, agilitás, az alternatívák felvonultatásának képessége. 

Pragmatikusnak és azzal egy időben realistának maradni és képesnek lenni újragondolni 

a megoldást, ha idő- vagy pénzbeli illetve egyéb korlátozások felmerülnek.  

 

 

6.2 Gyakorlati hasznosíthatóság 
 

A tudásalapú gazdaságban a hozzáadott érték legnagyobb forrása az emberi szakértelem, 

mely a vállalatokon belüli tudás színvonalas menedzselését kívánja meg egy olyan, szakmailag 

és a humántőke menedzsment területén is kompetens vezetőtől, aki cselekedetei révén az 

érintettek igényeinek megfelelő képzési stratégiát képes kialakítani és megvalósítani.  
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A vállalatokon belüli tanulás transzformációjával a munkavállalók képzésének új sikertényezői 

merültek fel és ezzel összhangban célom volt az, hogy rávilágítsak a CLO tevékenységeire és 

speciális kompetenciáira, melyek a CLO kiemelt HR szerepeivel összefüggésbe hozhatóak, és 

amelyeknek felhasználásával a mai elvárások által támasztott új szerepkörök is azonosíthatóak. 

Választ kerestem arra is, hogy a CLO-nak milyen érdekcsoportok igényeinek kell megfelelnie, 

valamint az érintettekkel való együttműködéshez milyen újraértelmezett kompetenciák 

szükségesek.  

A feldolgozott szakirodalom alapján és korábbi vizsgálataimra építve kvantitatív és kvalitatív 

kutatásokat végeztem. 103 nemzetközi szervezet CLO-i körében önkitöltő, online kérdőíves 

megkérdezést folytattam és 22 CLO-val interjút készítettem, hogy részletesen feltárjam 

attitűdjeiket, szakmai hozzáállásukat a képzési program sikertényezőivel és saját 

kompetenciáikkal kapcsolatban. 

Ezáltal egy olyan képet kaphattam a mai modern CLO szerepfelfogásáról és 

kompetenciaprofiljairól, mely hasznosítható a CLO-k kiválasztásban és fejlesztésben, valamint 

a sikeres vállalati képzési gyakorlat megteremtésében, ahol a képzés vezetőjének lehet a 

legnagyobb hozzáadott értéke. Azt, hogy melyik szervezetnél milyen CLO szerep és 

kompetenciaprofil válik be, az nem a szervezet méretétől, hanem sokkal inkább a CLO-t 

körülvevő érdekcsoportok elvárásaitól, a hatalmi és függőségi viszonyoktól, valamint a 

szervezet tanulási érettségi szintjétől függ. A felső vezetés, illetve a menedzsment számára tehát 

fontos, hogy ismerjék és tudatosan válasszák meg az ehhez illeszkedő CLO profilt, és jelöljék 

ki a képzési stratégia fejlesztési irányait.  

Értekezésem egyrészről a gyakorló vezetők számára adhat egy új szempontú szerepfelfogás 

megközelítést a CLO-k vonatkozásában. Másrészről a kutatás eredményei olyan 

szervezetekben segíthetnek célzott vállalaton belüli képzési stratégiákat kialakítani, 

amelyekben kiemelt szerepe van a belső képzési és tanulási rendszereknek, és ahol ezek 

létrehozásában és irányításában a CLO rendelkezik a legmagasabb felhatalmazással. 

 

6.3 További lehetséges kutatási irányok 

 

Kutatási kérdőívem összeállítása és az értekezés megírása során több korlátozó tényezőt is 

beépítettem, melyeknek eredményeként a témával kapcsolatban számos további kutatási irány 

kijelölhető. Ezek fontossági sorrend feltüntetése nélkül az alábbiak: 

 Szektor-specifikus elemzés: érdemes lehet a jövőben olyan körülhatárolható iparágak 

képzési stratégiáit is vizsgálni, amelyek valamilyen oktatási-fejlesztési szempontból 

speciális szemléletmódot igényelnek (pl. egészségügyben a tréningben jelentős arányú a 

megfelelőséghez köthető rész).  

 Mélyebb hazai elemzések és összehasonlítások: a nemzetközi szintér vizsgálata után a 

kutatás kiterjeszthető lenne a jelenlegi magyar gyakorlat részletesebb vizsgálatával, 

változatos méretű, tulajdonviszonyokkal és tanuló célközönséggel rendelkező szervezetek 

bevonásával. Ezzel egyrészt feltárhatóvá válnának az okok, amelyek a különbségeket 

magyarázzák, másrészt a fejlettebb szervezetek gyakorlata jó példaként szolgálhatna a 

képzési funkció szempontjából elmaradottabb hazai vállalatok számára. 
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 Tanuló célközönségek elemzése: a továbbiakban fontosnak tartom az egyetlen nem vezetői 

szinten lévő, de kiemelt érdekcsoport, a munkavállalók, azaz a tanuló populáció tagjainak 

megszólítását, demográfiájuk szélesebb körű elemzését, tartalomfogyasztási és tanulási 

szokásaik alakulását és a képzési program illeszkedését.  

 Vezetői utánpótlás biztosítására vonatkozó vizsgálatok: fontos lehet annak elemzése is, 

hogy milyen hatásai lehetnek a CLO-knak és az általuk létrehozott képzési felületeknek a 

cégen belüli utánpótlás-tervezés szempontjából, főként a vezetőfejlesztés terén.  

 Munkavállalói elkötelezettség vizsgálatok: a kutatás kiterjeszthető lenne a vállalati 

képzésnek köszönhető dolgozói elkötelezettség elemzésére is, melyek olyan munkahelyi 

hasznokban érhetőek tetten, mint az alacsonyabb fluktuáció, magasabb egyéni teljesítmény 

és fokozottabb érdeklődés a szervezeti célok iránt (Gyökér & Finna, 2007). 

 Szervezeti tanulás szempontjainak kibővítése: jelen kutatás maga a CLO mai 

követelményeknek megfelelő szerepfelfogásai és kompetenciaprofiljai körében 

vizsgálódott, ugyanakkor a szervezeti kompetencia- és képességfejlesztésre, illetve a 

szervezeti tanulásra vonatkozó elemek tovább árnyalhatják a CLO tevékenységeinek 

beágyazódottságát és eredményességének vizsgálatát számos szervezeti változó 

függvényében. 

 

 

7. Következtetések 
 

Következtetéseimet a megfogalmazott hipotézisek mentén ismertetem a szakirodalom és az 

empirikus kutatásból nyert információk összefoglalására és elemzéseim eredményére 

támaszkodva. Egyértelmű kvantitatív összefüggések nem minden esetben voltak kimutathatók 

a hipotéziseim igazolására, mégis azt tapasztaltam, hogy vannak összefüggések a CLO korszerű 

szerepfelfogása és a képzés sikeressége között. 

Kirkpatrick óta létezik egy jól megalapozott modell a vállalaton belüli képzés 

eredménymérésre, mely az idők során Phillips által kiegészült egy ötödik szinttel, a 

beruházások megtérülésével. A későbbi követők, Brinkerhoff, a Metrics That Matters vagy 

Bersin megközelítései mellett a CLO-k további alternatív módszereket találtak az értékteremtés 

mérésére és megmutatására. Megerősítést nyert, hogy a vállalaton belüli képzés értékelésébe a 

Kirkpatrick-Phillips-féle öt szintes modell elemein túl új sikertényezők bevonása indokolt. 

Noha fontosnak tartják Kirkpatrick modelljének különösen a harmadik és negyedik szinten lévő 

“viselkedésváltozás” és a “mérhető eredmények” dimenziókat, a modell alapelemein közé új 

sikertényezők ékelődtek be. 

A kompetencia kutatás alapmodelljei, továbbá a HR szerepmodell és a HR kompetencia kutatás 

evolúciójának bemutatása után elemzésre kerültek azok a specifikus tevékenységek, melyek a 

CLO mindennapi gyakorlatának részei. Ennek alapján megállapításra került, hogy az ebből 

származó korszerűsített CLO szerepfelfogások részben épülnek az Ulrich-féle négyes modell 

alapszerepeire, valamint lehatárolhatóak voltak azok, melyek dominánsan szükségesek abban 

a szerepben a képzés-fejlesztés sikeres vezetéséhez. Ugyanakkor egyértelművé vált, hogy ezek 

már nem tekinthetőek HR alapszerepeknek. 
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Meglepő volt látni azt, hogy a 2015-ös kérdőíves megkérdezés során a CLO-k HR 

alapszerepeiket csak csekély mértékben változatták, amikor arra kellett válaszolniuk, hogy 

milyen elmozdulást vélnek három éves távlatban. Ennek alapján személyes interjúim során 

aktualizálni kívántam a faktoranalízisből adódó CLO szerepfelfogásokat. Jeanne Meister 2017-

re előre jelzett HR trendjeiből (Meister, 2017) azonosítottam azokat, melyek az adott szerepet 

a legjobban tudták egy átfogó kijelentéssel jellemezni. Az interjúalanyok válaszainak 

pontértékeiből, valamint kiegészítő magyarázataiból adódóan beigazolódott, hogy 

a korszerűsített CLO szerepfelfogások a tanuló célközönség méretétől függetlenek. 

Egyértelműen látható volt, hogy a képzési programok fejlesztéséről való döntéshozatalkor a 

legjelentősebb befolyással bíró érdekcsoport a felső vezetés. Azok, akik a programot 

szponzorálják, és ideális esetben definiálják, hogy mit jelent számukra a siker. A CLO 

elsősorban őket akarja kiszolgálni. A második legfontosabb érdekcsoport a program résztvevői 

képezik, maguk az munkavállalók. A résztvevőkhöz kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy a 

kiemelkedő CLO-kra jellemző volt a tanulói fókuszcsoportok kialakítása a munkavállalók 

szintjén, egy újabb érdekcsoportnak titulálva őket. A harmadik legjelentősebb csoport pedig a 

képzési program résztvevőinek közvetlen felettesei, akik munkavégzés közben láthatják, ahogy 

a tanultak a gyakorlatban is alkalmazásra kerülnek. Új érdekcsoportokként jelentkeztek továbbá 

„A trendek, innovációk diktálói”, „A képzési funkció munkatársai”, a már említett 

„Fókuszcsoportok”, valamint a „Képzési tanácsadók”, esetenként pedig a „Képzési 

bizottságok”. 

Az érdekcsoportokkal összefüggésben vizsgált speciális kompetenciák közé azok tartoznak, 

amelyek képessé tették a CLO-t arra, hogy a vállalati stratégiához hozzáillessze a képzési 

stratégiát. Ide volt sorolható a konzultatív megközelítés, a képzési program esetpéldává való 

alakításának és kommunikálásának képessége, valamint az iparág és a saját vállalat üzleti 

helyzetéről való tájékozottság. Ezen kívül még az üzletben való tájékozottságot, a stratégia 

kialakításában, fejlesztésében való részvételt említették még kiemelkedőnek, valamint azt a 

képességet, hogy a források megfelelő ismeretében képes legyen a CLO a tanulási stratégia 

kivitelezésére.  

Jól láthatóan a modern CLO szerepek és kompetenciaprofilok megjelenési formái voltak 

jellemzőek a sikeresnek ítélt oktatási-fejlesztési funkcióval rendelkező esetpéldák esetében, oly 

módon, hogy ez a profil a tanuló populáció minőségéhez és a szervezet felkészültségéhez, 

érettségéhez igazodott. Ennek különösen akkor van jelentősége a menedzsment számára, 

amikor új CLO kolléga felvétele során figyelembe veszik, hogyan lehetne megváltozatni a 

képzés értékteremtő folyamatait, kiknek szól a program, hol tart a szervezet a saját belső képzési 

evolúciójában és mit igyekszik elérni a CLO-val.  

A vizsgálati eredmények segítenek iránymutatásul szolgálni a menedzsment számára abban, 

hogy olyan kompetenciaprofillal rendelkező CLO-t hozzon be a szervezetbe, aki nem csak a 

legfőbb érdekcsoportjai, de az egész szervezet számára is értéket képvisel. A korszerű 

szerepfelfogással rendelkező CLO biztosítani tudja a képzési program sikerét, annak 

népszerűsítése eredményeként a magas potenciállal rendelkező tehetségek bevonzását, a 

munkavállalók folyamatos fejlesztését, valamint a szervezet versenyképességének elősegítését.  
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8. Összefoglalás 
 

Egy vállalat növekedési és versenyképessége nagymértékben függ a munkaereje 

képességeitől és tudásától. Azokra, akik a munkatársak tudásbővítését kapták feladatul 

széleskörű és nagy felelősség hárul, azonban óriási lehetőséget kapnak kezükbe, hogy jelentős 

hatással legyenek az egyéni és szervezeti sikerek elérésében. Eljött az az idő, amikor a CLO-k 

valódi stratégiai üzleti partnerek lehetnek. Továbbá már nem csak a jövő, hanem a jelen 

szervezeti működésében is egyre nagyobb hangsúly helyeződik a network-típusú 

együttműködésekre, melyek a CLO-kal szemben új elvárásokat támasztanak.  

Évtizedekre visszamenőleg a CLO-k olyan nyelvet beszéltek, ami irreleváns volt az üzlet felső 

vezetése számára. A CLO-k jellemzően a tanulási célokról egyeztettek, amíg a felső vezetők 

üzleti eredményeket tartottak kívánatosnak.  

A 103 megvizsgált cég esetében egyértelműen látszott az az ellentmondás, hogy a vélt 

sikertényezőknek való megfelelés még nem biztosítja a képzési program eredményességét az 

adott szervezetben.  A képzés továbbra is egy célelérési eszköz, ezért elsősorban a CLO-knak 

kell kérniük a „megbízóikat”, azaz a felső vezetést arra, hogy fejezzék be a mondatot: „Ezt a 

képzési programot akkor fogom sikeresnek tekinteni ha….”.  

A jól teljesítő szervezetek CLO-inak felméréséből kiderült, hogy mindig a végcélt szem előtt 

tartva kell tervezni és azok, akiknél a képzési program inkább az ilyen üzleti eredmények és 

nem tanulási célok által vezérelt, hitelesebben meg tudtak győzni bármilyen érdekcsoportot 

maguk körül arról, hogy a befektetés megtérül és a képzési program sikeres. 

A képzési program sikertényezőinek és értékelési szempontjainak elismerése mellett a CLO-k 

szerint nem használhatóak tradicionális mérőszámok, költség/haszon-elemzések, mivel 

nagyrészt hosszú távú, üzleti stratégiai szempontok érvényesülnek. Továbbá mikorra az ilyen 

típusú mérések eredményei vállalati szinten beérkeznének, azalatt az üzleti környezet 

megváltozik.  

Az egyedüli túlélési stratégia CLO-k számára az, hogy stratégák legyenek. Különféle 

módszertanok, eszközök alkalmazhatóak, szervezeti megoldások, cégegyetemek és akadémiák, 

tanulási platformok alakulhatnak, viszont a korszerű CLO szerepkörök és a vállalat stratégiai 

irányvonalával való összhang a legfontosabb. A szerep erősödésével a CLO-kra egyre nagyobb 

nyomás nehezedik a számszerűsíthető eredmény felmutatására a képzési költségkeretek 

tükrében. Az értekezés a képzés sikerének megragadása, a CLO korszerű szerepfelfogásai, a 

vállalati képzés aktualizált érdekcsoport modellje, valamint a CLO kompetenciaprofiljai terén 

ennek mélyebb vizsgálatára és az összefüggések feltárására vállalkozott, iránymutatásul 

szolgálva a gyakorló CLO-knak, valamint menedzsmentjüknek. 

Ennek során egyik fő célom volt a fogalmak értelmezése, pontosítása, azok fejlődésének 

bemutatása, valamint a képzési programok vezetési gyakorlatának tárgyalása, az eddig 

publikált CLO kompetenciaprofil vizsgálatok ismertetése és ütköztetése. A szakirodalom 

feldolgozása után, az elméletek és az empirikus kutatás alapján fogalmaztam meg 

hipotéziseimet, majd ezek értékelésére támaszkodva ismertettem tudományos eredményeimet.  

A kutatás középpontjába azokat a tényezőket helyeztem, melyek alapján a sikeres, mai 

elvárásoknak megfelelő CLO szerepfelfogásainak és kompetenciaprofiljának pontos 
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körülhatárolása érhető el. A dolgozat gyakorlati eredményének tekintem, hogy kutatási 

eredményeimre támaszkodva létrejött egy a CLO korszerű szerepfelfogását összefoglaló 

modell, amely az érdekcsoportoknak való megfelelés kompetenciáit is próbálja megragadni. 

Egyetlen CLO sem kizárólag a Stratégiai Partner vagy a Változás Ügynöke szerepet játssza, 

ezért fontosnak tartottam pontosan értelmezni ezeknek az alapszerepeknek a CLO által végzett 

legrelevánsabb tevékenységeit és az általuk formált kompetenciaterületeket. Ez hasznosnak 

bizonyult a CLO szerepfelfogások beazonosításhoz és értelmezéshez, valamint a teljes körű 

kompetenciaprofil felállításához.  

Kutatásom során magára a CLO-ra fókuszáltam, azonban fontosnak tartom megemlíteni a 

szervezeti környezet befolyásoló erejét, valamint a vállalati képzés érdekcsoportjainak 

szervezetenként egyedi hierarchiáját és megállapítani, hogy ezektől függően minden CLO 

profil veszíthet stabilitásából és ezzel hatékonysági szintjéből. Természetesen bármennyire is 

törekszünk rá, nem vagyunk képesek leírni a teljes, komplex valóságot, hanem 

egyszerűsítésekben, modellekben tudunk gondolkodni. 

Az ideális CLO-k nem léteznek egyértelműen egy-egy szerepkör vagy kompetenciaterület 

mentén beazonosítható formában. Ami sikeressé és eredményessé teszi őket, az nem egy terület 

dominanciája, hanem a többi területtel való összefüggés és szinergia, valamint az adott CLO-i 

szerepfelfogás és a szervezet egészére nézve illeszkedő kompetenciaprofil kiaknázása akkor, 

amikor erre a szervezet megérett a saját belső képzési evolúciója során.  



93 

 

9. Irodalomjegyzék 
 

1. Argyris, C., Schön, D. (1974): Theory in practice: Increasing professional effectiveness. 

San Francisco, CA: John Wiley & Sons  

 

2. Argyris, C., Schön, D.A. (1978): Organizational Learning: A theory of action 

perspective. Reading, MA: Addison-Wesley 

 

3. Argyris, C. and Schön, D. (1996): Organizational learning II: Theory, method and 

practice. Reading, MA: Addison-Wesley  

 

4. Arneson, J., Rothwell, W. J., Naughton, J. (2013): Training and Development 

Competencies Redefined to Create Competitive Advantage, Training and Development 

Magazine (TD), January 2013, 

https://www.td.org/Publications/Magazines/2013/01/Training-and-Development-

Competencies-Redefined - [letöltve: 2017. február 2.] 

 

5. Arrow, K. J. (1962): The Economic Implications of Learning by Doing The Review of 

Economic Studies, 29(3), pp. 155-173 

 

6. Baldwin, T., Danielson, C. (2000): Building a Learning Strategy at the Top: Interviews 

with Ten of America’s CLOs, Buisness Horizons, 43 (6), pp. 5-10. 

 

7. Becker, G. S. (1964): Human Capital. New York, NY: Columbia University Press 

 

8. Becker, G.S. (1993) Human capital: A theoretical and empirical analysis with special 

reference to education, Chicago, IL: University of Chicago Press 

 

9. Bakacsi Gy., Bokor, A., Császár, Cs.,Gelei, A., Kováts K., Takács S. (2000): Stratégiai 

emberi erőforrás menedzsment. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.  

 

10. Barnett, K., Mattox, J. R. (2010): Measuring Success and ROI in Corporate Training, 

Journal of Asynchronous Learning Networks, 14 (2),  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ909874.pdf - [letöltve: 2017. január 14.] 

 

11. Bauer, D. (2004): The Vital CLO: Accountability to the Enterprise and Beyond, Chief 

Learning Officer. April 2004, pp. 24–47. 

 

12. Bersin, J. (2006): Death of the Corporate University: Birth of learning services, Bersin 

& Associates, http://blog.bersin.com/death-of-the-corporate-university/ - [letöltve: 

2017. február 10.] 

 

13. Bersin, J. (2009): The Training Measurement Book: Best practices, proven 

methodologies and practical approaches, San Francisco, CA: John Wiley & Sons 

 

https://www.td.org/Publications/Magazines/2013/01/Training-and-Development-Competencies-Redefined
https://www.td.org/Publications/Magazines/2013/01/Training-and-Development-Competencies-Redefined
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ909874.pdf
http://blog.bersin.com/death-of-the-corporate-university/


94 

 

14. Bersin, J. (2010): High-Impact learning measurement state of the market and executive 

summary, Oakland, CA: Bersin & Associates 

 

15. Bersin, J. (2012): Today’s World-Class Chief Learning Officer, Bersin by Deloitte 

Research,http://blog.bersin.com/todays-world-class-chief-learning-

officer/?id=de0e7229-d688-4746-8736-5817482885c8 - [letöltve: 2017. február 15.] 

 

16. Blass, E. (2001): What’s in a name? A comparative study of the traditional public 

university and the corporate university. Human Resource Development International, 4 

(2), 153-172. o. 

 

17. Bongiorno, G. (2005): Critical Characteristics for CLO Success. Chief Learning Officer, 

April 2005, http://www.clomedia.com/2005/03/29/critical-characteristics-for-clo-

success/ - [letöltve: 2017. január 30.] 

 

18. Boud, D., Garrick, J. (1999): Understanding Learning at Work, New York, NY: 

Routledge  

 

19. Boyatzis, R. (1982): The Competent Manager: A model for effective performance. San 

Francisco, CA: John Wiley & Sons  

 

20. Boyatzis, R., Cowen, S., Kolb, D. (1995): Innovation in Professional Education. San 

Francisco, CA: Jossey Bass Publishers 

 

21. Brinkerhoff, R. (2003): The success case method: Find out quickly what’s working and 

what’s not, San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 

 

22. Brinkerhoff, R. (2010): Manager engagement and training impact. Konferenciaelőadás 

a ‘Knowledge Advisors 8th Annual Analytics Symposium’ Konferencián. National 

Harbor, MD 

 

23. Carr, N. (2011): The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains. New York, 

NY: W.W. Norton & Company  

 

24. Colley, H., Hodkinson, P. és Malcolm, J. (2003): Informality and formality in learning, 

report for Learning and Skills Research Centre. Leeds, UK: University of Leeds 

Lifelong Learning Institute 

 

25. Davenport, T. H., Prusak, L. (1998): Working Knowledge: Managing What Your 

Organization Knows. Boston, MA: Harvard Business School Press 

 

26. Davenport T. M., Prusak L. (2000): Working Knowledge: How Organizations Manage 

What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press 

 

27. Dealtry, R. (2001): Frequently asked questions with reference to the corporate 

university. Journal of Workplace Learning, 13 (6), pp. 254-259. 

 

http://blog.bersin.com/todays-world-class-chief-learning-officer/?id=de0e7229-d688-4746-8736-5817482885c8
http://blog.bersin.com/todays-world-class-chief-learning-officer/?id=de0e7229-d688-4746-8736-5817482885c8
http://www.clomedia.com/2005/03/29/critical-characteristics-for-clo-success/
http://www.clomedia.com/2005/03/29/critical-characteristics-for-clo-success/


95 

 

28. Domsch, M. E., Andresen, M. (2001): Corporate Universities – Strategic element in a 

global environment. München: Vahlen 

 

29. Dobrai, K., Farkas, F., Karoliny, Zs., Poór, J. (2012): Knowledge Transfer in 

Multinational Companies – Evidence from Hungary Acta Polytechnica Hungarica, 9 

(3), Budapest, Hungary 

 

30. Drucker, P. (1969): The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society. 

New York, NY: Harper and Row 

 

31. Drucker, P. (1973): Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York, NY: 

Harper and Row   

 

32. Drucker, P. (1993): Post-capitalist society. New York, NY: Harper Business 

 

33. Elkeles, T., Philips, J. (2007) The Chief Learning Officer. New York, NY: Elsevier Inc. 

 

34. Engel, E. (1883): Wert des Menschen. Berlin: Verlag von Leonard Simon  

 

35. Expanzió Humán Tanácsadó (2008): Vállalati Képzőhelyek Felépítésének Vizsgálata és 

Jó Gyakorlatainak Bemutatása. Budapest: TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0003, 

https://docplayer.hu/35567727-Vallalati-kepzohelyek-felepitesenek-vizsgalata-es-jo-

gya-korlatainak-bemutatása.html - [letöltve: 2017. március 19.] 

 

36. Farr, W. (1853): The Income and Property Tax. Journal of the Statistical Society of 

London. 16 (3), pp. 1–45. 

 

37. Fisher, I. (1906/1965): The Nature of Capital and Income. New York, NY: Augustus 

M. Kelley 

 

38. Flanagan, J. C. (1954): The critical incident technique Psychological Bulletin 51., pp. 

327-335. 

 

39. Gardner, H. (2008): 5 Minds for the Future. Boston, MA: Harvard Business Press  

 

40. Glaser, B., Strauss, A. (1967): The discovery of grounded theory: Strategies for 

qualitative research. Chicago, IL: Aldine Transaction Publishers 

 

41. Gratton, L. (2004): Aligning Corporate Learning with Business Strategy. Kingwood, 

Texas: The Concours Group 

 

42. Gyökér, I., Finna, H. (2007): Elemzések a munkahelyi elégedettség változásainak 

okairól. Megjelent: Kovács Z., Szabó L. (2007): Menedzsment a XXI. században, 

Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, pp. 133-143. 

 

https://docplayer.hu/35567727-Vallalati-kepzohelyek-felepitesenek-vizsgalata-es-jo-gya-korlatainak-bemutatása.html
https://docplayer.hu/35567727-Vallalati-kepzohelyek-felepitesenek-vizsgalata-es-jo-gya-korlatainak-bemutatása.html


96 

 

43. Gyökér, I. & Lambert, V. (2015). Increasing Employee Engagement through Branding 

Activities of Corporate Learning Leaders. Marketing & Menedzsment, 15 (4), 

Budapest, Hungary, pp. 64-79 

 

44. Gyökér I., Krajcsák Z. (2009): Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget 

befolyásoló tényezők vizsgálata, Vezetéstudomány, 40 (különszám), pp. 56-61. 

 

45. Howard, C. (2010): Integrating Learning into the Enterprise: A Look at the IBM 

Enterprise Learning Portal, In: Meister, J., Willyerd, K.: The 2020 Workplace, New 

York, NY: Harper Collins Publishers 

 

46. Jarvis, P. (2004): Adult Education and Lifelong Learning. New York, NY: Routledge 

 

47. Jennings, C. (2013): 70:20:10 Framework Explained, Campbell, CA: FastPencil 

Publishing 

 

48. Kapp, M. K. (2012): The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based 

Methods and Strategies for Training and Education, Hoboken, NJ: Pfeiffer & Company 

 

49. Kemis, M., Walker, D.A (2000)., The a-e-i-o-u approach to program evaluation, Journal 

of College Student Development, 41(1), pp. 119-122.  

 

50. Kirkpatrick, D. L., Kirkpatrick, J. D.(1959/1998/2006): Evaluating Training Programs: 

The four levels. New York, NY: Mcgraw-Hill 

 

51. Kirkpatrick, D.L., Kirkpatrick, J.D. (2007): Implementing the Four Levels, San 

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers  

 

52. Kirkpatrick, J., Kirkpatrick W.K. (2014): The Kirkpatrick Four Levels: A Fresh Look 

After 55 Years, Ocean City, MD: Kirkpatrick Partners 

 

53. Knowledge Advisors – a CEB company (2008): Metrics that Matter, Chicago, IL: CEB 

Resources,https://zerista.s3.amazonaws.com/item_files/0a27/attachments/28441/origin

al/mtm_brochure.pdf - [letöltve: 2017. január 22.] 

 

54. Koltai, Z., Nemeskéri, Zs. (2013): HR-folyamatok fejlesztése a felsőoktatásban. 

Tudásmenedzsment: Pécsi Tudományegyetem TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Intézet Periodikája, 14 (1) Különszám, Pécs: PTK Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Intézet, pp. 118-126. 

 

55. Kotter, J. P. (1999): A változások irányítása. Budapest: Kossuth Kiadó 

 

56. Kotter, J. P. (1999): Mit csinálnak a vezetők valójában? Harvard Business Manager, 1 

(2), pp. 8-16. 

 

 

https://zerista.s3.amazonaws.com/item_files/0a27/attachments/28441/original/mtm_brochure.pdf
https://zerista.s3.amazonaws.com/item_files/0a27/attachments/28441/original/mtm_brochure.pdf


97 

 

57. L’Allier, J. (2005): The CLO’s Role: Preparing for Future Challenges. Chief Learning 

Officer, March 2005, http://www.clomedia.com/2005/03/01/the-clos-role-preparing-

for-future-challenges/ - [letöltve: 2017. január 30.] 

 

58. Lee, T. (1999): Using Qualitative Methods in Organisational Research. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications 

 

59. Ligeti, I., Ligeti Zs. (2014): Az emberi tényező. Humántőke a gazdasági növekedésben. 

Budapest: Typotex Kiadó 

 

60. Likert, R. (1932): A technique for the measurement of attitudes. New York, NY: 

McGraw-Hill 

 

61. Lindholm, J. E. (2000): A Study of CEO Perceptions of the Competencies of Workplace 

Learning and Performance Professionals. Univesity Park, PA: The Pennsylvania State 

University 

 

62. Livingstone, D.W. (1999): Exploring the icebergs of adult learning: Findings of the first 

Canadian survey of informal learning practices. Canadian Journal for the Study of Adult 

Education 13 (2), pp. 49-72. 

 

63. Livingstone, D.W. (2007): Re-exploring the icebergs of adult learning: Comparative 

findings of the 1998 and 2004 Canadian surveys of formal and informal learning 

practices. Canadian Journal for the Study of Adult Education 20 (2), pp. 1-24. 

 

64. Lombardo, M. M., Eichinger, R. W (1996): The Career Architect Development Planner. 

Minneapolis, MN: Lominger 

 

65. Lucas, E. R. Jr. (1988): On the mechanics of economic developement. Journal of 

monetary Economics 22., pp. 3-42. 

 

66. Madaus, G. F., Sufflebeam, D. L. (1988): Educational evaluation: The classical 

writings of Ralph W. Tyler. Norwell, MA: Kluwer 

 

67. Machlup, F. (1962): The Production and Distribution of Knowledge in the United 

States. Princeton, NJ: Princeton University Press 

 

68. Malhotra, N. K. (2001): Marketingkutatás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó 

 

69. Mankiw, N. G. – Romer, D. – Weil, D. N. (1992): A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107 (4), pp. 407–437. 

 

70. Marshall, A. (1930): Principles of Economics. London, UK: The Macmillan Company 

 

71. Marsick, V. (1987): Learning in the Workplace, Kent, UK: Croom Helm 

 

http://www.clomedia.com/2005/03/01/the-clos-role-preparing-for-future-challenges/
http://www.clomedia.com/2005/03/01/the-clos-role-preparing-for-future-challenges/


98 

 

72. Mastenbroek, W.F. G. (1991): Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés, Budapest: 

Közgazdasági és Jogi Kiadó 

 

73. Meister, J. (1998): Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Work 

Force. New York, NY: McGraw-Hill  

 

74. Meister, J. (2010): The 2020 Workplace. New York, NY: Harper Collins Publishers 

 

75. Meister, J. (2017): The Employee Experience is the Future of Work. Forbes, January 

2017, https://www.forbes.com/sites/jeannemesiter/2017/01/05/the-employee-

experience-is-the-future-of-work-10-hr-trends-for-2017/#505f6ce920a6 - [letöltve: 

2017. január 30.] 

 

76. Meyer D., Somogyi F., Somogyi K. (1999): Az emberi tőke válsága Veszprémi 

Egyetemi Kiadó, Veszprém.  

 

77. Meyer D. (1995): Az új növekedéselmélet, Közgazdasági Szemle, 42 (4), pp. 387-398. 

 

78. Mill, J. S. (1909): Principles of Political Economy. London, UK: Longmans, Green and 

Company  

 

79. Mincer, J. (1958): Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. 

Journal of Political Economy, 66 (4), pp. 281-302.  

 

80. Mincer, J. (1962): Schooling, Experience and Earnings. National Bureau of Economic 

Research. New York, NY: Columbia University Press  

 

81. Mintzberg, H. (2004): Managers, not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of 

Managing and Management Development. San Francisco, CA: Berrett-Koehler 

Publishers 

  

82. Neely, A., Adams, C., Kennerley, M. (2002): The Performance Prism: The Scorecard 

for Measuring and Managing Business Success. Cranfield, UK: Cranfield School of 

Management 

 

83. O’Reilly, C. A., Chatman, J. & Caldwell, D. F. (1991): People and Organizational 

Culture: A profile comparisons approach to assessing person-organization fit, Academy 

of Management Journal, 34 (3), pp. 487-516. 

 

84. Phillips, J. J. (1997): Return on investment in training and performance improvement 

programs: A step-by-step manual for calculating the financial return, Houston, TX: 

Gulf Publishing Company 

 

85. PennCLO (2014): Penn Graduate School of Education, Chief Learning Officer Program 

Course Blocks, University of Pennsylvania, Pennsylvania, PA 

 

https://www.forbes.com/sites/jeannemesiter/2017/01/05/the-employee-experience-is-the-future-of-work-10-hr-trends-for-2017/#505f6ce920a6
https://www.forbes.com/sites/jeannemesiter/2017/01/05/the-employee-experience-is-the-future-of-work-10-hr-trends-for-2017/#505f6ce920a6


99 

 

86. Polányi, M. (1962) : Personal Knowledge: Towards a post-critical philosophy. Chicago, 

IL: University of Chicago Press  

 

87. Polónyi, I. (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest: Osiris Kiadó  

 

88. Powers, E. A. (1987): Enhancing Managerial Competence: the American Management 

Association Competency Programme, Journal of Management Development, 6 (4), 

pp.7-18 

 

89. Rademakers, M. (2014): Corporate Universities: Drivers of the Learning Organization. 

New York, NY: Routledge  

 

90. Rademakers, M. (2015): Visions on Strategy-Driven Corporate Learning. 

Konferenciaelőadás a „5th Corporate Universities and Corporate Le@rning Summit” 

konferencián, Június 25-26, 2015, Crowne Plaza Amsterdam Hotel, Amszterdam, 

Hollandia 

 

91. Robinson, K. (2011): Out of Our Minds: Learning to be Creative. Mankato, MN: 

Capstone  

 

92. Romer, P. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political 

Economy, Vol. 94., pp. 1002–1037. 

 

93. Romer, P. (1990): Endogenous Technological Change. The Journal of Political 

Economy, Vol. 98., pp. 71–102.  

 

94. Rossett, A.  (2012): Beyond Kirkpatrick: Taking a Fresh Look at Analysis and 

Evaluation, Konferenciaelőadás a ’Instructional Design Symposium’ konferencián, 

Július 23-24, 2012, Boston, MA 

 

95. Rothwell, W. J. (2004): What CEOs Expect from Corporate Training? New York, NY: 

Amacom 

 

96. Sajtos, L, Mitev A. (2009): SPSS Kutatási és Adatelemzési Kézikönyv. Alinea 

Kiadó, Budapest 

 

97. Schultz, T. W. (1961): Investment in Human Capital. The American Economic Review, 

51 (1), pp. 1-17.  

 

98. Schultz, T. W. (1983): Beruházás az emberi tőkébe. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó  

 

99. Schumpeter J. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest: KJK  

 

100. Scipione, P. A. (1992): Practical Marketing Research, Dubuque, IA: Kendall Hunt 

Publishing Company  

 



100 

 

101.  Selman, G., & Dampier, P. (1991): The foundations of adult education in Canada. 

Toronto, CA: Thompson Educational Publishing 

 

102.  Senge, P. M. (1990): The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning 

Organization. London: Century Business 

 

103.  Senge, P. M (2006): The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning 

Organization, New York, NY: Currency Doubleday 

 

104. Spencer, L., Spencer, S. (1993): Competence at Work. San Francisco, CA: John Wiley 

& Sons  

 

105. Smith, A. (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

Strahan and Candell [magyarul: A nemzetek gazdasága. Akadémiai kiadó, 1959, 

Budapest: KJK] 

 

106. Sugrue, B., Riviera, J. (2005): State of the industry: ASTD’s annual review of trends in 

workplace learning and performance, Alexandria, VA: American Society for Training 

and Development 

 

107. Sugrue, B., Driscoll, T., Blair, D. (2005): What in the World is WLP. Training and 

Development Magazine (TD), January 2005, pp. 51-52., 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/15876012/what-world-wlp - [letöltve: 2017. 

február 2.] 

 

108. Sugrue, B., D. E. Lynch (2006): Profiling a New Breed of Learning Executive. Training 

and Development Magazine (TD), February 2006, pp. 51-56., 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=gse_pubs - 

[letöltve: 2017. január 10.] 

 

109. Szeghegyi, Á., Szoboszlai, V. & Velencei, J. (2014). Informal Post-Experiential 

Learning. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (4), Budapest, Hungary, pp. 241-252.  

 

110. Sz. Tóth, J. (főszerk.) (2001): Európai kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról, 

Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság  

 

111. Thünen von,H. (1875): Costs of Education as Formation of Human Capital. Megjelent: 

Bowman,M.J.: Readings in the Economic Education. Párizs: UNESCO  

 

112. Ulrich, D. (1997): Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value  

and Delivering Results. Watertown, MA: Harvard Business School Press  

 

113. Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W. Ulrich M. (2012): HR from the Outside In: Six 

Competencies for the Future of Human Resources. Canada: McGraw-Hill  

 

 

 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/15876012/what-world-wlp
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=gse_pubs


101 

 

114. Ulrich, M., Kryscynski, D., Ulrich, D., Brockbank, W., Slade, J. (2015): 2016 HR 

Competency Model, Konferenciaelőadás a Human Resource Competency Conference 

2016 Konferencián, http://www.apg.pt/downloads/file954_pt.pdf - [letöltve: 2017. 

február 15.] 

 

115. Varga J. (1998): Oktatás-gazdaságtan. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány  

 

116. Velencei, J., Szoboszlai, V. & Baracskai, Z. (2014). Smart Decisions: DoctuS Chooses 

a CLO. Managerial Challenges of the Contemporary Society, 7 (2), Cluj Napoca, 

Romania, pp. 152-171. 

 

117. Wenger, E. (1999): Communities of Practice. Cambridge, MA: Cambridge University 

Press  

 

118. Wheeler, K. (1996): Academic-corporate partnerships enhance employee development 

at National Semiconductor. Corporate University Review, 4 (3), pp. 178-184.  

 

119. Wiggenhorn, W. (1990): Motorola U: When training becomes an education. Harvard 

Business Review, 68 (4), pp. 71-83. 

 

120. Zachár, L. (2004): A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói. Budapest: Országos 

Közoktatási Intézet http://www.oki.hu/printerFriendly.php?kod=felnottkepzes-Zachar-

Felnottkepzes.html [letöltve: 2017. április 10.] 

 

121. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV [letöltve: 2017. április 

10.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.apg.pt/downloads/file954_pt.pdf
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?kod=felnottkepzes-Zachar-Felnottkepzes.html
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?kod=felnottkepzes-Zachar-Felnottkepzes.html
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV


102 

 

10.  A témához kapcsolódó saját publikációk 
 

S1. Gyökér, I. & Lambert, V. (2015). Increasing Employee Engagement through Branding 

Activities of Corporate Learning Leaders. Marketing & Menedzsment, 15 (4), 

Budapest, Magyarország, pp. 64-78.  

 

S2. Lambert, V. (2015). Gamification and the Quality of Informal Post-Experiential 

Learning - The Corporate Learning Leader’s Influence by Applying Learning Tools. 

The International Scientific Journal of Management Information Systems, Subotica, 

Szerbia 

 

S3. Szeghegyi, Á., Szoboszlai, V., Velencei, J. (2014). Informal Post-Experiential 

Learning. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (4), Budapest, Magyarország, pp. 241-

252. 

 

S4. Szoboszlai, V., Velencei, J., Baracskai, Z. (2014). Post-Experiential Education: From 

Knowledge to ‘Knowing’. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (10), Budapest, 

Magyarország, pp. 235-247. 

 

S5. Velencei, J., Szoboszlai, V., Baracskai, Z. (2014). Smart Decisions: DoctuS Chooses a 

CLO. Managerial Challenges of the Contemporary Society, 7 (2), Cluj Napoca, 

Románia, pp.152-171. 

 

S6. Velencei, J., Lambert V. (2014): Future of Education: Academic or Professional 

Doctorate. 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies 

and Applications. Starý Smokovec, Szlovákia, pp. 501-503.  

 

S7. Szoboszlai, V. (2013). Current Shifts in Corporate Learning Meet ‘Enabler 

Competencies’. , Proceedings of Symposium For Young Researchers 2013, Óbuda 

University, Budapest, Magyarország, pp. 97-108. 

 

S8. Szoboszlai, V. (2013). Condition for the Global Success: Developing Competencies. 

Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) Közleményei, 2 (8), Szeged, 

Magyarország, pp. 169-177. 

 

S9. Szoboszlai, V. (2012). Competencies in the Global and Digital Era – A Competitive 

Edge., Proceedings of MERKÚR 2012 – 7th International Scientific Conference 

Proceedings, University of Economics in Bratislava, Szlovákia, pp. 807-820., Best 

Paper Award 

 

  



103 

 

Ábrák és táblázatok jegyzéke 
 

1. ábra: A kutatás menetének modellje ............................................................................................... 14 

2. ábra: Elmozdulás az informális tanulás és a munkavállaló által meghatározott tartalom felé 22 

3. ábra: A HR szakemberek szervezetekben betöltött szerepeinek modellje ................................. 31 

4. ábra: A HR kompetenciák 2016-os modellje .................................................................................. 36 

5. ábra: A tanuló vállalat érettsége ...................................................................................................... 40 

6. ábra: A CLO-t befolyásoló érdekcsoportok modelljének továbbfejlesztése ............................... 45 

7. ábra: A válaszadók jelenlegi pozíciója (%-os megoszlás) ............................................................. 53 

8. ábra: A válaszadók HR-tól való függőségi viszonya (%-os megoszlás) ....................................... 54 

9. ábra: A válaszadók szakmai tapasztalata (%-os megoszlás) ........................................................ 54 

10. ábra: A válaszadók szervezetének iparági megoszlása (%-os megoszlás) ................................ 55 

11. ábra: A válaszadók tanuló célközönségének nagysága (%-os megoszlás) ................................ 56 

12. ábra: A válaszadók szervezeteiben a cégegyetem megléte (%-os megoszlás) ........................... 56 

13. ábra: A válaszadók megoszlása eredetük szerint (földrajzi elhelyezkedés).............................. 57 

14. ábra: A Kirkpatrick-Phillips modell ............................................................................................. 58 

15. ábra: A vállalati képzés sikertényezőinek sorrendje a kapott átlagértékek alapján ............... 60 

16. ábra: Egy bankszektorbeli nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai ...................................... 71 

17. ábra: Egy fogyasztási cikkek piacán vezető nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai .......... 72 

18. ábra: Egy fogyasztási cikkek piacán működő nagyvállalat CLO-jának szerepfelfogásai ...... 72 

19. ábra: Egy konglomerátum egészségügyi ága CLO-jának szerepfelfogásai .............................. 73 

20. ábra: Egy egészségügyi szakmai szervezet CLO-jának szerepfelfogásai .................................. 74 

21. ábra: CLO szerepfelfogások a 10,000 fő fölötti tanuló populációjú szervezeteknél ................ 74 

22. ábra: CLO szerepfelfogások az 500 és 10,000 fő közötti tanuló populációjú szervezeteknél . 75 

23. ábra: CLO szerepfelfogások az 500 fő alatti tanuló populációjú szervezeteknél ..................... 75 

24. ábra: A CLO-t leginkább befolyásoló érdekcsoportok említési gyakorisága ........................... 77 

25. ábra: A vállalati képzési programok kibővített érdekcsoport modellje .................................... 79 

26. ábra: CLO kompetenciák említési gyakorisága ........................................................................... 81 
 

 

1. táblázat: Kompetencia definíciók a szakirodalomban .................................................................. 12 

2. táblázat: A vállalati képzések értékelésének legismertebb modelljei .......................................... 25 

3. táblázat: A HR kompetencia kutatás hét hullámának összefoglalása ......................................... 34 

4. táblázat: A CLO prototípusa 2006-ban ........................................................................................... 42 

5. táblázat: A kutatás fázisai, módszerei és alanyai ........................................................................... 48 

6. táblázat: A kérdőív szakértői véleményezésének alanyai ............................................................. 49 

7. táblázat: A kutatási kérdőív tartalma ............................................................................................. 50 

8. táblázat: A vállalati képzés sikertényezői ....................................................................................... 59 

9. táblázat: A CLO szerepfelfogásai a faktoranalízisből adódóan ................................................... 66 

10. táblázat: A CLO szerepfelfogásai és a HR szerepekkel való azonosulás közötti korreláció  .. 67 

11. táblázat: A CLO-k által betöltött szerepek most és 3 év múlva ................................................. 68 

12. táblázat: A személyes interjúkból adódó kiemelkedő CLO esetpéldák .................................... 70 

13. táblázat: A személyes interjúk esetpéldáinak hatalmi és függőségi viszonyai.......................... 78 

14. táblázat: A CLO kompetenciák aktualizált összefoglalója ......................................................... 82 

 

 



104 

 

Mellékletek 
 

M1. Kérdőívet kitöltő és személyes interjúban szereplő cégek és CLO-ik 

M2. Kutatási kérdőív 

M3. Faktoranalízis 

M4. Az interjú forgatókönyve 

M5. Szerepfelfogásokhoz kötődő értékelések 

M6. Az interjúk leírásai 

  



M1. Kérdőívet kitöltő és személyes interjúkban szereplő cégek és CLO-ik  
 

Interjúalany is    

  Cég/Szervezet Pozíció Ország 

1 Abbott 

Director of Compliance & Training, Learning & Development, Knowledge 

Management USA 

2 Adidas Group Head of Global Learning, Group HR Németország 

3 Alfa Laval Vice President of Learning and Development Svédország 

4 Allianz Digital Learning Strategist, Head of E-Learning Olaszország 

5 ArcelorMittal General Manager of ArcelorMittal University Luxemburg 

6 Arup Head Skills and Knowledge UK 

7 Asian Institute of Finance CEO, Corporate Leadership and Learning Expert Malajzia 

8 Atkins Learning & Development Manager USA 

9 AXA Head of Learning & Development Belgium 

10 Baker & McKenzie Learning & Development Manager USA 

11 Baloise Group Head of People & Organizational Development  Németország 

12 Baptist Health Global Learning Executive and Chief Learning Officer USA 

13 Barilla Learning & Development Director Olaszország 

14 Baxter Head of Global Learning & Development USA 

15 Bayer Global Talent Management (Learning and Training) UK 

16 BioMérieux Global Learning Vice President Franciaország 

17 Bombardier Global Head of Learning, Leadership Development & Coaching USA 

18 BP Learning & Performance, Learning Innovation & Technology Lead UK 

19 Capgemini Head of Executive Education & Global Curricula USA 

20 Capgemini Head of Learning & Talent Management, Chief Learning Officer USA 

21 Coca-Cola President and CEO of IGA Coca-Cola Institute USA 

22 

College of American 

Pathologists Director of Learning & Organizational Development USA 

23 CompTIA Vice President of CompTIA Learning USA 



106 

 

24 Costa Cruises Costa Campus Director Olaszország 

25 

Defense Acquisition 

University Director of Global Learning and Technology Center USA 

26 Deltek Executive Advisor, Talent and Learning Practice USA 

27 Denizbank Executive Vice President of HR and Deniz Academy Törökország 

28 Dunea Head of Dunea College Hollandia 

29 Duo Security Learning & Development Leader USA 

30 EDF Head of Corporate University for Management Franciaország 

31 EDP Chief Learning Officer at EDP Corporate University Portugália 

32 Emerson Corporate Director of Learning USA 

33 Endurance International Director of Training & Employee Development USA 

34 Essilor Vice President, Global Head of Learning & Development Szingapúr 

35 Exelon Vice President of Talent Management & Organization Effectiveness USA 

36 Flipkart Chief Learning Officer India 

37 

Fortune 500 Oil&Gas 

Company Executive Advisor and Consultant USA 

38 Fugro Global Head of Talent Development  UK 

39 Gazprom Global Director of Training & Development Hollandia 

40 GE Healthcare Director of Digital Learning & Curriculum Design USA 

41 Genentech Organization Development Head & Senior Leadership Coach USA 

42 Grainger Vice President of Employee Development and Chief Learning Officer USA 

43 Grundfos Head of Learning and Development Dánia 

44 Heineken Senior Global Lead of Heineken Academy Hollandia 

45 Hoerbiger Global Lead of Hoerbiger Campus Ausztria 

46 Illinois CPA Society Chief Learning Director USA 

47 InterNations Learning & Engagement Lead, Internations Academy Lead Németország 

48 KLM Royal Dutch Airlines Learning & Development Director Hollandia 

49 Lely Global Academy Lead Hollandia 

50 LG Electronics Head of Learning & Development, Europe Learning Center  Franciaország 
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52 MCI Group Group Learning & Development Director Belgium 

53 Medela Global Learning & Development Manager Svájc 

54 Mercer Talent and Development Leader USA 

55 MetLife Director of Learning Strategy USA 

56 Microsoft Senior Learning and Innovation Strategist USA 

57 MOL Head of Group Capability & Strategic HR Magyarország 

58 Mölnlycke Health Care Global Head of Talent and Learning Finnország 

59 MTS Group Director of CU Oroszország 

60 Nestlé Head of Corporate Leadership Education Franciaország 

61 Nestlé Purina  Training Specialist USA 

62 Nitel Director of Learning & Development USA 

63 Nokia Director of Global Learning Programs Franciaország 

64 Novartis Global Senior Organizational Development Leader Svájc 

65 PBZ Bank Training Department Manager Horvátország 

66 PepsiCo Head of Organizatonal Management & Development USA 

67 Pertamina Executive Advisor at Pertamina Corporate University Indonézia 

68 Philips Director of Philips Lighting University Hollandia 

69 Pirelli Head of School of Management and Learning Systems Olaszország 

70 Plastic Omnium Training Director Belgium 

71 Quintiles Senior Director of Learning & Development USA 

72 Rohde & Schwarz Head of Regional Learning Center, Technical Competency Development  Szingapúr 

73 RTBF Head of RTBF Academy Belgium 

74 Saudi Telecom Executive Advisor and Consultant USA 

75 Saudi Telecom Learning & Development / Corporate Academy Expert Szaud-Arábia 

76 Schneider Electric Chief Learning Officer USA 

77 Shell Global HR Process Architect Learning Hollandia 

78 Shire Organizational Learning & Development Professional USA 
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79 Slovak Telekom Director of Learning & Development Szlovákia 

80 Software AG SVP Corporate University Németország 

81 ST Corporate HR People Learning & Development Program Director Franciaország 

82 Subsea 7 Organizational Development Director Skócia 

83 Swiss Re Global Learning & Development Manager Svájc 

84 Telecom Italia Head of Education & Communication Olaszország 

85 Telefonica Chief Learning Officer Spanyolország 

86 Tenaris North America Head of Tenaris University  USA 

87 Tenaris Dean of School of Management Argentína 

88 Toll Brothers Vice President of Learning & Development USA 

89 Total Director of Senior Executives Management & Career Management Franciaország 

90 Türk Telekom Talent Management Director at Türk Telecom Academy Törökország 

91 Turkcell Content & Learning Partnership Lead Törökország 

92 Turkish Airlines Learning & Development Engineer Törökország 

93 UBS Director of UBS Business Academy USA 

94 Unicredit Head of Functional Learning, Leadership Curriculum, Corporate Learning Olaszország 

95 Unicredit Senior Vice President, Head of Corporate Learning Olaszország 

96 Unicredit Learning & Development Senior Professional Románia 

97 Vodafone Senior Manager of Red Academy, Senior HR Business Partner-Technology Törökország 

98 Volvo Learning Expert at Volvo Group University UK 

99 Xilinx Global Head of Learning & Development USA 

100 Yapi Kredi Bank Vice President of Yapi Kredi Banking Academy Törökország 

101 Zoetis Head of Learning, EMEA Franciaország 

102 Zurich Insurance Head of Learning & Development at Zurich North America USA 

103 Zurich Insurance Group Head of Learning Design and Leadership Development Curriculum Németország 
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M2. Kutatási kérdőív  

CLO Profile Survey    

Introduction                   

This survey is part of a PhD research project about the Leader who is responsible for the professional education of the workforce. These questions are targeted 
for learning leaders including chief learning officers (CLOs), training directors, and other learning leader types of various industries as we are interested in the 
person who is behind the organizational learning initiatives and can have an impact. 
 
The purpose of this survey is to investigate the strategic preferences of certain Learning Leader profiles and link this to the impact of the corporate 
universities and corporate learning programs they lead. 
 
This survey will help us understand the complexity of Learning Leader profiles which will contribute to describe the actualized prototype of Learning Leaders, 

support the development of current corporate learning practititoners and increase the public's understanding of this function. 

Length                    

This survey has 27 questions and should take not more than 25 minutes to complete.  

1.  

Are you directly involved in leading organizational learning intitiatives in your organization? Yes No 

   

 

2.  

Is there a Corporate University / Corporate Academy within your organization?    
(Corporate University: an educational entity that is a strategic tool designed to assist its parent organization in 
achieving its goals by conducting activities that foster individual and organizational learning and knowledge) 
 

Yes No 
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3.                   

To what extent do you consider the corporate learning program as overall 
successful in helping to achieve the strategic goals of the business?   
 

A Great 
Deal 

Quite a Bit Somewhat Very Little Not at All I Don’t 
Know 

       

 

4.             

To what extent do you consider the following attributes as critical success 
factors in your overall corporate learning strategy?  
 

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree, Nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

I Don’t 
Know 

REACTION (Kirkpatrick Level 1) - Participants reacting favorably         

LEARNING (Kirkpatrick Level 2) - Participants acquiring the intended knowledge, skills, 
and attitudes  

      

BEHAVIOR (Kirkpatrick Level 3)- Participants capability to apply what they have learned 
when they are back on the job  

      

RESULTS (Kirkpatrick Level 4) - Achieving targeted outcomes as a result of the learning 
event(s) and subsequent reinforcement      

      

ALIGNMENT - Meeting the set of strategic needs of the business defined by the C-suite       

CONNECTING WORKGROUPS - Getting different workgroups work better together       

INTEGRATION - Smooth integration with IT and the existing/new platforms         

PROFIT - Running the learning program profitable as a business          

BENCH STRENGTH - Contribution in succession planning, bolstering the talent pipeline       

CERTIFICATION -  Formally acknowledging the completion of the course         

BRAND STRENGTH - Internal and external brand recognition         

ACCREDITATION - Independently/externally accredited corporate learning program(s)       

Other:  
 

      

 

 

 

 



111 

 

ROLES - Now and in the next 3 years                

5.             

Please indicate to what extent do you agree with playing the roles below in 
YOUR current function NOW?  

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree, Nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

I Don’t 
Know 

Strategic Partner: asking questions and designing HR practices that efficiently align 
themselves with the strategy of the business    

      

Change Agent: helping the organization build a capacity for change       

Employee Champion: striving to understand the needs of the employees, attempting to 
meet those needs, and providing every opportunity to increase employee commitment  

      

Administrator: designing and delivering efficient HR processes for staffing, training, 
appraising, rewarding, promoting, and otherwise managing the flow of employees 
throughout the organization     

      

Other:                 

 

6.          

Please indicate to what extent do you agree with playing the roles below in 
YOUR function IN THE NEXT 3 YEARS?  

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree, Nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

I Don’t 
Know 

Strategic Partner          

Change Agent       

Employee Champion       

Administrator           

Other:                



COMPETENCE                   

7.                   

Please evaluate these of YOUR competences according to their perceived 
importance in the corporate learning strategy’s overall success 

Extremely 
Important 

Important Moderately 
Important 

Somewhat 
Important 

Not Very 
Important 

I Don’t 
Know 

Managing operations               

Managing change              

Matching internal knowledge demand and external knowledge supply         

Managing information processing (cognitive) styles            

 

8.              

Please indicate to what extent do these statements below describe YOU on 
what do YOU as a Learning Leader do (don’t forget we are interested in YOU)  

Exactly 
Descriptive 

Very 
Descriptive 

Descriptive Somewhat 
Descriptive 

Not 
Descriptive 

I Don’t 
Know 

Aligning and integrating learning and performance with organizational goals  
 

      

Targeting learning programs to learning populations 
  

      

Leading and managing organizational change    
   

      

Cooperating with C-Level Leaders    
  

      

Communicating the importance of learning process 
 

      

Ensuring intercultural communication in the workplace  
   

      

Establishing and maintaining higher education partnerships  
   

      

Curriculum design in work-based learning  
 

      

Partnering relationships 
 

      

Teaching and facilitation (being actually in the classroom) 
 

      



 

 Exactly 
Descriptive 

Very 
Descriptive 

Descriptive Somewhat 
Descriptive 

Not 
Descriptive 

I Don’t 
Know 

Conceptualizing organizational development initiatives 
 

      

Identifying the skills and the knowledge that are necessary for the organization  
 

      

Leading and managing people at work 
   

      

Implications of diversity for work-based learning   
 

      

Evaluating work-based performance and learning  
 

      

Developing performance-based assessments  
  

      

Leading and managing the learning function  
     

      

Raising and maintaining the CLO’s profile in the organization  
 

      

Managing knowledge distribution  
    

      

Coaching people at work  
    

      

Promoting importance of work-based learning  
  

      

Designing individual inquiries to informed decision making    
       

      

Developing fluency in methodology of measurement and analysis   
         

      

Collecting and managing data/inquiry results     
          

      

Creating an evidence-based culture of improvement     
    

      

Communicating regularly with managers on employee progress 
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       Exactly 
Descriptive 

Very 
Descriptive 

Descriptive Somewhat 
Descriptive 

Not 
Descriptive 

I Don’t 
Know 

Promoting knowledge distribution 
   

      

Designing learning environments       
         

      

Choosing and blending e-tools from the technology tool box 
 

      

Monitoring innovative technologies  
 

      

Ensuring security and privacy       
          

      

Reviewing all learning modules       
          

      

Managing learning technologies       
      

      

Communicating regularly with C-suite on their expectations    
         

      

Reviewing macro-level HR processes      
          

      

Anticipating the skills and the knowledge needed in 5 years     
   

      

Other: 
         

      

9.                    

To what extent are you using these approaches and tools within your 
organization?  

A Great 
Deal 

Quite a Bit Somewhat Very Little Not at All I Don’t 
Know 

Instructional Design        

Mobile Learning       

Social Learning       

Blended Learning       

Learning Management Systems       

Simulations       

Gamification       

Other:       
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MINDSET                   

10.                    

To what extent do you consider this as YOUR mindset in your current role? Exactly 
Descriptive 

Very 
Descriptive 

Descriptive Somewhat 
Descriptive 

Not 
Descriptive 

I Don’t 
Know 

Disciplined Mindset: a mind mastering at least one way of thinking and the utilisation of 
a scientific inquiry approach to solving problems in that area 
  

      

Synthetizing Mindset: a mind able to gather information from disparate sources and put 
ideas together in ways that makes sense to the learner 
  

      

Creative Mindset: a mind capable of breaking new ground, developing new ideas and 
asking new questions       
 

      

Respectful Mindset: a mind that recognizes differences between individuals, groups and 
cultures; one that learns to appreciate a sense of 'others' 
  

      

Ethical Mindset: a mind considering how employees can serve purposes beyond self 
interest and taking into account the 'common good' of the wider community  
         

      

 

11. 

Which of the 5 do you consider as YOUR dominant mindset? (please select 
only one) 

Disciplined Synthetizing Creative Respectful Ethical 
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COMPANY INFO                  

12. 

To what extent do you consider this as your organizational culture profile? Exactly 
Descriptive 

Very 
Descriptive 

Descriptive Somewhat 
Descriptive 

Not 
Descriptive 

I Don’t 
Know 

Innovative and risk taking: placing a high value on innovation, encouraging employees 
to take risks and innovate in the performance of their jobs, accepting failures 
  

      

Stable: being rule-oriented, predictable and bureaucratic in nature, providing consistent 
and predictable levels of output and operating best in non-changing market conditions 
 

      

People-oriented: placing a great deal of importance on how decisions will affect the 
people in the organization, treating employees with respect and dignity 
 

      

Outcome-oriented: focusing on results, but not on how the results are achieved 
 

      

Detail-oriented: expecting employees to perform their work with precision, placing a 
high value on attention to detail  
 

      

Team-oriented: organizing work activities around teams instead of individuals  
 

      

Aggressive: placing a high value on competitiveness and outperforming the competition 
at all costs 
 

      

 

13. 

Which of the 7 do you consider as your dominant 
organizational culture profile? (please select only one) 

Innovative Stable People-
oriented 

Outcome-
oriented 

Detail-
oriented 

Team-
oriented 

Aggressive 
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14.                    

Your company/organization is Private Publicly traded Non-profit 

    

15. 

Which of the following countries best characterizes your organizational culture? (please select only one) 

North America  China  
Germany  India  
Netherlands  Japan  
UK  Other  
France  There is no dominant   
Switzerland  I don’t know  

16.                  

The industry you work in  Healthcare & Pharmaceuticals & Biotechnology  
Agriculture  Information Technology and Services  
Automotive  Insurance  
Aviation & Aerospace  Machinery  
Chemicals  Media  
Construction  Mining & Metals  
Consumer Goods  Non-profit  
Defense  Oil & Energy  
Educational  Retail  
Electrtical / Electronic Manufacturing  Semiconductors  
Financial Services & Banking  Telecommunication  
Food & Beverages  Transportation  
Government  Utilities  
Hospitality  Other:   
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*17.                    

Number of your learner target audience: 
 

 

 

*18.                    

Number of your employees globally: 
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BUDGET                   

19.                    

Your annual investment in learning per employee  Less than $500 $501-$1000 $1001-1500 $1501+ I Don’t Know 

      

 

20.                   

Is there a separate budget for the Corporate University / Corporate Academy within your organization? 
(if there is no corporate university in your organization please continue with question Nr. 22)  

Yes No 

   

 

21.                    

If yes, your annual corporate university budget (if applicable):  

 

22. 

Please indicate to what extent do you agree with the statements below (if 
applicable) 

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree, Nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

I Don’t 
Know 

The corporate university should be centrally funded and supported. 
 

      

The corporate university should be self funded. 
 

      

The corporate university should have a mixed funded model. 
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BASIC INFO                   

23.                    

Your current position Manager Director CLO / 
CxO 

VP / 
SVP 

Head of 
Learning 

 Head/Director of 
CU (if any) 

Learning 
Specialist 

Other type of 
Learning Leader 

         

 

24.                    

Who do you report to now? HR Head Non-HR Executive 

   

 

25.                    

How many years of Learning Leader experience do you have?  1-2 years 2-5 years 5-10 years 10-20 years 20+ years 

      

 

26.                    

Your gender: Male Female 

   

 

27.                    

Your year of birth:  

 

28.                    

Your nationality:  



 

M3. Faktoranalízis 
Rotated Component Matrixa 

  

  

Component   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
K8 Képzési eszközök és módszerek 
kiválasztása és beágyazása 

.829                   

K8 Képzési eszközök 
és módszerek 
kiválasztása és 
beágyazása 

TARTALOM / 
CONTENT 

K8 Innovatív képzési technológiák 
monitorizása 

.620                   

 
K8 Innovatív képzési 
technológiák 
monitorizása 
 

K8 A tananyag dizájnja .610                   K8 A tananyag dizájnja 

K8 Teljesítmény-alapú értékelések 
kifejlesztése 

                    
  

K8 Képzési technológiák 
menedzselése 

                    
  

K8 Szervezetfejlesztési 
kezdeményezések 
koncepcionalizálása 

  .786                 
K8 Szervezetfejlesztési 
kezdeményezések 
koncepcionalizálása 

VÍZIÓ ÉS 
VEZETÉS / 

VISIONARY 
LEADERSHIP 

K8 Emberek vezetése és 
menedzselése   .682                 

 
K8 Emberek vezetése 
és menedzselése 

K8 Partneri kapcsolatok ápolása                     
  

K8 Jelenleg szükséges tudás és 
képességek azonosítása                     

  
K8 Emberek coaching-ja                     

  
K8 A képzési tevékenység vezetése 
és menedzselése     .805               

K8 A képzési 
tevékenység vezetése 
és menedzselése 

CLO LÉTJOGO-
SULTSÁG / 

CLO 
EXISTENCE 

K8 Képzési program szervezeti 
célokkal való összehangolása 

    .740               

 
K8 Képzési program 
szervezeti célokkal 
való összehangolása 
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K8 A képzési vezető 
megbecsülésének növelése 

    .684               

 
K8 A képzési vezető 
megbecsülésének 
növelése 

K8 A tanulási folyamat 
fontosságának kommunikálása       .756             

K8 A tanulási folyamat 
fontosságának 
kommunikálása 

NÉPSZERŰ-
SÍTÉS / 

LAUNCH 

K8 A tudásmegosztás promótálása 
      .723             

 
K8 A tudásmegosztás 
promótálása 

K8 Munka-alapú teljesítmény és 
tanulás értékelése       .653             

K8 Munka-alapú 
teljesítmény és tanulás 
értékelése 

K8 Tanulási környezetek kialakítása                       
K8 A tudásmegosztás 
menedzselése 

                    
  

K8 Képzési program 
célközönséghez való igazítása         .796           

K8 Képzési program 
célközönséghez való 
igazítása 

ILLESZTÉS / 
POSITIONING 

K8 A képzési modulok folyamatos 
felülvizsgálata 

        .726           

 
K8 A képzési modulok 
folyamatos 
felülvizsgálata 

K8 Felsőoktatási kapcsolatok 
kialakítása és fenntartása 

        .635           

 
K8 Felsőoktatási 
kapcsolatok kialakítása 
és fenntartása 

K8 Biztonság és adatvédelem 
garantálása                     

  
K8 Adatgyűjtés és 
eredményfeldolgozás           .797         

K8 Adatgyűjtés és 
eredményfeldolgozás 

VALIDÁLÁS / 
VALIDATING 

K8 Tényadatokon alapuló javulás 
kultúrájának megteremtése 

          .772         

K8 Tényadatokon 
alapuló javulás 
kultúrájának 
megteremtése 

K8 Mérési metodológiák 
folytonosságának kifejlesztése                     

  
K8 A munka-alapú tanulás 
fontosságának és ROI-jának 
promótálása 
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K8 Menedzserekkel való rendszeres 
kommunikáció a munkavállalók 
haladásáról 

                   

  
K8 A felsővezetéssel való 
rendszeres kommunikáció az 
elvárásaikról 

            .774       

K8 A felsővezetéssel 
való rendszeres 
kommunikáció az 
elvárásaikról 

LOBBI / 
LOBBYING 

K8 Felsővezetőkkel való 
együttműködés             .741       

 
K8 Felsővezetőkkel 
való együttműködés 

K8 5 év múlva szükséges tudás és 
képességek előrejelzése 

            .711       

 
K8 5 év múlva 
szükséges tudás és 
képességek 
előrejelzése 

K8 Interkultúrális kommunikáció 
biztosítása               .777     

K8 Interkultúrális 
kommunikáció 
biztosítása 

GLOKÁLIS / 
GLOCAL 

K8 A sokszínűség érvényesítése 
munka-alapú tanulási folyamatokban 

              .657     

 
K8 A sokszínűség 
érvényesítése munka-
alapú tanulási 
folyamatokban 

K8 Tanítás és moderálás 
                .799   

K8 Tanítás és moderálás RÉSZVÉTEL / 
INVOLVEMENT 

K8 Szervezeti változás vezetése és 
menedzselése                     

  
K8 Egyéni megkérdezések 
megtervezése                     

  
K8 Makro-szintű HR folyamatok 
szemmel tartása 

                  .768 

K8 Makro-szintű HR 
folyamatok szemmel 
tartása 

ÖSSZKÉP-
NÉZET /              

“BIG-PICTURE” 
VIEW 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,972 37 



M4. Az interjú forgatókönyve 
 

Hangfelvétel előtt 

A válaszadó köszöntése, rövid felvilágosítás a kutatás témájáról, céljáról és módszeréről. 

Hangfelvétel bekapcsolása 

A mai dátum:  

Felvezető: 

A most következő interjú részét képezi „A Chief Learing Officer szerepe a tudásgazdaságban” című PhD kutatásnak. 

This interview is part of the PhD research about „The Chief Learning Officer’s Role in the Knowledge Economy”   

 

Felvezető általános kérdések: 

- Mi a vállalat ipari szegmense és tevékenységi köre? 

- Please tell me about the industry field and profile of the company you work for! 

- Mi a válaszadó munkaköre és ki a közvetlen felettese? 

- What is your exact position and who do you report to? 

- Hány év tapasztalata van a vállalati képzés-fejlesztés területén?  

- How many years of experience do you have in the corporate learning field? 

- Mennyi az átlagos munkavállalói létszám akikre a képzési program hatással van? 

- What is the average size of your learner target audience? 

- Létezik-e cégegyetem/akadémia a vállalaton belül?  

- Does your company have any corporate university/corporate academy? 

 

Az interjú részletei: 

1. A képzési programok sikerességének és eredményességének megragadása terén a kutatás alapjául a Kirkpatrick-Phillips-féle 

5szintes modell szolgált. Önök hogyan mérik a sikert ezeken a szinteken?  
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As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels evaluation methodology provided the base of describing the success of learning 

programs in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

 

Image source: Phillips Associates 

 

Az Ön véleményét szeretném kikérni a következő meghatározásokkal kapcsolatban: 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

A vállalatunkon belüli képzés sikerességét kritikusan meghatározó sikertényező Kirkpatrick-Phillips-féle 5szintes modell elemein 

kívül még..    

...a munkacsoportok együttműködésének javítása.  

...az utánpótlástervezés és -biztosítás. 

...a képzési program márkájának erősítése. 

Besides the Kirkpatrick-Phillips evaluation model’s success attributes, I consider as a critical factor in the overall success of our 

corporate learning strategy… 

…how different workgroups can work better together 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

…the internal and external brand strength of the learning program.  
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Esetleg van más olyan tényező még, amely a képzés sikerességét jelentősen befolyásolja, illetve meghatározza?  

Are there any other critical factors in the overall success of our corporate learning strategy?  

 

2. A képzési program fejlesztési döntéseinek meghozatalakor mely top 3 érdekcsoport gyakorol Önre a legnagyobb befolyást? 

Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when making decisions about the development of the learning 

program? 

 
3. Mely kompetenciái azok, melyek ezen érdekcsoportokkal való sikeres együttműködéshez leginkább szükségesek?  

Which of your competencies do you think make you successful in satisfying these stakeholder groups? 

4. Az Ön véleménye szerint mennyire jellemzőek az alábbi megállapítások a vállalatánál? (5=teljes mértékben jellemző, 1= 

egyáltalán nem jellemző, 0=nem tudja, vagy nem akar válaszolni) 

What is your opinion about the following statements in your company? Rate on a scale of 5! (5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive 

at all, 0 = don’t know or don’t want to respond) 
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1 Hagyjuk, hogy a munkavállaló magáévá tegye a tanulási élményt. Olyan tartalmakat nyújtunk a munkavállalóknak, melyeket egyszerű megtalálni, fogyasztani, 

értékelni és plusz tartalmat hozzáfűzni  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

2 Lehetőségeinkhez mérten adoptáljuk a jövőbe mutató tanulási platformokat, hogy lépést tartsunk a gyorsan változó technológiai környezettel és elkerüljük, 

hogy idejétmúltnak tartsanak minket. 

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the rapidly changing technological landscape and avoid becoming obso lete.  

3 A vállalaton belüli képzés belső ”entrepreneur”jei vagyunk (inkább magának a tanulásnak a kurátorai, a tananyag gyártói helyett) 

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning enablers, rather than content creators).  

4   A technológiát hatékonyságra és személyes kapcsolatfejlesztésre használjuk és ennek megfelelően promótáljuk. 

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption process. 

5  Biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy a munkavállalóink közvetlen visszajelzést adjanak a tanulási élményükre. 

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

6 A közeljövőben szükséges tudás előrejelzésével kommunikálunk a felsővezetéssel és ezt szem előtt tartva veszünk részt a vál lalatunk stratégiai céljainak 

elérésében. 

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the strategic 

goals of the business.  

7  A csapat fejlesztésére fókuszálunk, nem csak az egyén fejlesztésére. 

We focus on team development not just individual development. 

+1: Karrierépítési platformokat biztosítunk ahhoz, hogy a munkavállalók kipróbálhassanak új szerepeket és fejleszthessék készségeiket. 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills. 

+2: A munkatér kialakításáért felelős kollégákkal partnerségben tanulási tereket hozunk létre.  

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 

 

Köszönetnyilvánítás  
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M5. Szerepfelfogásokhoz kötődő értékelések 
 

Szerepfelfogásokhoz kötődő értékelések – 10,000 fő fölötti tanuló populációval rendelkező szervezeteknél 

               
Interjúalany 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Szervezet UBS 
Coca-
Cola 

Saudi 
Telecom 

Exelon Grainger 
Baptist 
Health 

Abbott 

Fortune 

500 
Oil&Gas 

Company 

Mercer Baxter Capgemini CompTIA  Összesen Átlag 

A tanuló célközönség 

nagysága 
10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000 fő fölött 

F1: 

Tartalom 3 4 5 3 4 3 1 3 4 3 5 5 43 3.58 

F2:  

Vízió és Vezetés 5 5 5 5 3 3 3 4 4 2 5 5 49 4.08 

F3:  

Pozicionálás 
4 4 5 4 2 3 2 5 5 5 4 4 47 3.92 

F4:  

Népszerűsítés 
4 5 5 4 2 1 3 4 1 5 5 3 42 3.50 

F5:  

Illesztés 
4 5 5 5 4 5 4 2 5 3 5 5 52 4.33 

F6:  

Lobbi  2.5 5 5 5 4 5 1 4 5 4 4 4 49 4.04 

F7:  

Glokális  
4 5 5 4 3 5 2 3 3 5 4 2 45 3.75  

                

+1:  

Karriermobilitás 
2 3 3 2 1 4 1 2 4 5 4 5 36 3.00 

+2:  

Tanulási terek 
2 5 3 1 5 5 1 5 2 2 5 0 36 3.00 
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Szerepfelfogásokhoz kötődő értékelések – 500 és 10,000 fő közötti tanuló populációval rendelkező szervezeteknél 

               
Interjúalany 13 14 15 16 17 18 

        

Szervezet 
Zurich 

Insurance 
Emerson 

Illinois 

CPA 

Society 

GE 

Healthcare 

Liberty 

Mutual 

College of 

American 

Pathologists 

Összesen Átlag 

      
A tanuló célközönség 

nagysága 
8,500 5,000 5,000 2,500 2,000 600 500 - 10,000 között 

      

F1: 

Tartalom 4 4 4 5 3 4 24 4.00       

F2:  

Vízió és Vezetés 4 2 4 5 3 2 20 3.33       

F3:  

Pozicionálás 
3 5 5 3 5 5 26 4.33       

F4:  

Népszerűsítés 
5 3 4 2 3 2 19 3.17       

F5:  

Illesztés 
3.5 5 3 1 2 4 19 3.08       

F6:  

Lobbi  
4 5 4 5 4 3.5 26 4.25       

F7:  

Glokális  
3 3 3 5 3 4 21 3.50        

                 
+1:  

Karriermobilitás 
1 3 0 2 2 0 8 1.33       

+2:  

Tanulási terek 
5 4 3 1 2 4 16 2.67       
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Szerepfelfogásokhoz kötődő értékelések – 500 fő alatti tanuló populációval rendelkező szervezeteknél 

 

Interjúalany 19 20 21 22 
          

Szervezet 
Baker & 

McKenzie 
Nitel Shire PepsiCo Összesen Átlag 

        
A tanuló célközönség 

nagysága 
300 150 100 15 500 fő alatt 

        

F1: 

Tartalom 4 4 2 3 13 3.25         

F2:  

Vízió és Vezetés 5 5 3.5 4 18 4.38         

F3:  

Pozicionálás 
4 5 5 4 18 4.50         

F4:  

Népszerűsítés 
3 4 3.5 3 14 3.38         

F5:  

Illesztés 
3 5 2 3 13 3.25         

F6:  

Lobbi  

3 5 4 2 14 3.50         

F7:  

Glokális  
4 5 5 5 19 4.75          

                
+1:  

Karriermobilitás 
1 3 2 4 10 2.50         

+2:  

Tanulási terek 
2 4 3 5 14 3.50         
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M6. A CLO-kkal folytatott interjúk leiratai (hanganyag a mellékelt DVD-n)  



Interview Nr. 1 – UBS 

Director of the UBS Business Academy 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

UBS is a global financial services organization, one of the 
world’s TOP10 banks. 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Director in the Business Skills Academy and I report 

to the Head of General Business Skills (the Dean of General 
Business Skills). 

At UBS we have Academies, the Academies have Colleges 
and each College has a Dean. 

The best way to describe what I do: I am an internal consultant 
who specializes in learning strategy and design, I develop 

solutions and implement solutions. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 40 years of experience, I started since before the 

internet. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
The learner population is 60,000 employees. 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

Yes we have, and the University is organized in two major 
academies: Business Skills Academy and Leadership 

Academy. The UBS University is part of the parent 
organization, within HR, under Recruiting and Talent. 
It helps people grow and accelerate their growth.  

 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.   

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 
 

It has always been a big challenge to go beyond satisfaction. And even to get a consistent 
definition of how do you measure satisfaction. I am very familiar with the models but 

beyond satisfaction, it has to be a very high-level high-impact program so the people are 
willing to take those measurements. What I am trying to do is to start the conversation 

way at the front end. What we are trying to accomplish in terms of an outcome. Getting 
the clients, the stakeholders to define how do they measure success. What do they really 

have appetite for, how is that aligned with what the general management has appetite for, 

or willingness to risk exposure to.  
The most aggressive approach to this: bringing in the HR analytics team. At Kaplan we 

got analytics engines into our programs, into our classrooms and we were very much 
evaluation oriented as we were a profit-based education company. In the corporate space, 

it continues to be an ongoing effort. I know other companies that have taken the other 
approach by the Knowledge Advisors that is called Metrics that Matters. UBS also did a 

pilot that never went forward and it was a loss. In many case when learning has to cut 
costs, analytics is one of the early victims. Very strange because it is the best defense by 

being able to visualize and being able to demonstrate value and just like in a client 
conversation, in a business that we teach people to do, we don’t want to talk about costs, 

we want to talk about value. We can’t talk about value until we don’t have any analytics 
to help you demonstrate that.  

The other thing is the level of impact. Working together with the business to figure out 
roughly reasonable attributions of learning whatever the KPIs are. Negotiating upfront 

with them in a dollar amount or percentage, and then from there figure out how we get 
the data from the learners themselves or learning populations with predictive indicators 

– asking them about the impact of learning in a forward-looking way. There was a pilot 
but we never really got to that. Persistence and years, not weeks are required to that. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy... 

…how different workgroups can work better together.  

 Yes we do. We are currently looking at some team activities to continue to build that. 
We have virtual courses, special seminar type of events that really do a lot of team 

development. In the advisory space, we have a specialized group that actually sits in the 

business and essentially what they are doing is pretty much team development. 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

Yes. It certainly requires persistence. Last year many of our divisions went through 

rigorous succession planning efforts and this year we have to figure out with HR what 
are we doing in the learning space with our successors. It comes back to that: you can 

plan however you like but if you can not retain people because they are not growing, and 
they are key talent, in some cases high potentials or beyond high potentials, they have to 

grow or they will all leave. It’s a competitive marketplace, it is one thing to plan, it’s 
another to retain. And to identify, putting them in a succession plan, have a concrete 
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talent development plan and then execute it, so they can truly step in and they feel 

invested. The challenge of today is that the hierarchies are flat. So the succession plan is 
part of it but it’s rather to think about as a strategy of having people more broadly ready 

to step into roles, be qualified and motivate them to be qualified without the opportunity 
of being identified specifically. So it’s not exactly succession planning but it’s part of the 

communication strategy I am working on right now, is to get the actual learning 
population itself to understand that career development does not mean promotion 

necessarily, it means preparedness, being ready and identifying what are the things in 
terms of knowledge, skills and experience that people need to have to be ready when 

there is an opportunity. And on the learning side, we cannot create opportunities or cause 
any confusion around that. That’s the business. “Career development” to many people 

means promotion. You may see advancement in a different way. The more professional 
you are, in terms of soft skills as well as technical knowledge, the more likely you will 

be ready for an opportunity when it appears. 
 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

Often people refer to the 70:20:10 model. It has been really extended beyond what it’s 
meant to be. Originally it was from a leadership development program, how leaders 

develop, not everybody, not everything. Here at UBS, we use formal education, 

experience, so on-the-job learning and exposure.  

Exposure means that they get exposed to business problems and business decision 
making that are relevant to their preparedness, contribute to the future and to those 

leaders knowing who they are.  
Experience means finding ways to involve others in the learning culture, in a learning 

community and also applies to transform learning into action. The formal education is 
certainly a part of it but 10-30-50% part of it depends on many factors, the capabilities 

and competencies the people need to have. This is the formal way we are working with 
and we try to continue to evolve now. Education is part of it, experience has to be part of 

it, and exposure is as we, as a university have to think about. How do we create discussion 

groups in a real space and in virtual space so people can contribute, people can get 

exposed, ask questions, etc. 
So the internal and external brand strength of the learning program is more of the learning 

organization. And right now our university is very much focusing on what is the 
marketing strategy within the firm and how we are going to communicate our brand, our 

experience, how we are going to consumerize our approach so that people can find more 
quickly and easily relevant offerings at the moment of need, within the workflow. It is 

very much we are at today, leveraging LMS, social learning, communities of learning 
which is very much like communities of practice, figuring out how to be not just curators 

but moderators of the community. Encouraging not just likes but commenting and 

contributing ie. to the Learning Manifesto Series on Linkedin. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

It starts with the very top. It’s executive management which is in our case the Global 
Executive Board.  The UBS experience and principles of behavior defined by the Global 

Executive Board all came down to the learning organization to integrate it in our 
trainings, onboarding programs, simulation games, collaboration activities. It’s our job 

to figure out how to do it, it’s not the executives’ job. They tell us where they want to go, 
we figure out how to get there. 

Secondly, HR Heads or Executives of the Business, usually HR Business Partners. 
And also very important to understand users and consumers. Not just to look at the matrix 

of satisfaction internally but getting out and sample, and find out what’s important to the 
learner, what are the gaps they are trying to address, what obstacles do they have and 

always think about the outcome, in a corporate context for sure. Learning is a means to 
an outcome: either to performance, or capability, or agility.    

And trying to get in touch with people who are innovators in the business, finding out 
what are the capabilities and competencies that going to be needed in the future. 

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

I think it starts at mindfulness. This is trending now and means different things: one is 
active listening, being aware, being focused and hearing, not thinking. Not jumping onto 

implementation. It means reflecting on what you’ve heard, verifying that you are 
understanding what those needs are. 

Being agile, so you can come up with a number of alternatives. 
Being able to have conversations with people. 

Being able to capture and document the needs from an analysis, so analytical skills are 
really important, so breaking things down and problem solving. And what’s generally 

called design thinking in terms of the user population, to some degree being an 
anthropologist, observing the tribe and how to design solutions to the problems and not 

just jump to the solutions. 
And also having an analytical mindset, if you want to talk about measures and analytics. 

Another thing is being a bit of a provocateur, asking questions what people would prefer 
not to answer or not to think about. 

Being an investigator and iterate results, think broadly, see the big picture but also how 
to break it down to make it reasonable and achievable.  

Being pragmatic and a realist, and have a design thinking solution to a problem. But 
being able to reiterate the design within the constraint of time and money and resources 

in general. 
And then delivery. Always better underpromise and overdeliver. 
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4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

 

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

I have to give you a forward-looking answer. Presently I would say we are at 3. In the 

near future with Cornerstone implementation we may have a Netflix-like experience but 
just building priorities for now. We are not there yet. Cornerstone is a huge expense but 

that would provide with the capability to cover that, as they had problems with how easy 
to find and consume the content. In our Skillsoft Library, there is tagging, we are 

pushing forward user reviews. And we are on multiple platforms right now, we are 
trying to move it forward. 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 
For personal wealth management, the future trend is what we call a global advisor, and 

you are not communicating with a financial advisor but rather a technology advisor. 
And this is the digitalization of advisor capabilities. So now we know that business is 

doing that, and we will find out how we can do the education part and integrate it in the 
advisory team’s practice. It would be a 4. Certain areas that we are doing well, but we 

could do better. And we are quite early into it. 
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 

I would say around a 4. Yes we need to curate content, but the content needs to have 

context, and the context has to be created. We are using Cornerstone Learning 

Management System but they don’t have the context of UBS, so we have to create some 
curation to what they have, including simulations. So we create base values to provide 
a context that is relevant to our learners. So the principles need to be curated but the 

practice needs to be created. 
 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
We have a 5 there. I don’t even go to the office anymore. We have integrated desktop, 

videoconferencing through Skype, and mobile apps, mobile learning through Skillsoft, 
and now through Cornerstone. We call the concept ‘anytime, any device, anywhere’. 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

Yes, we are doing that but could do better. I give us a 4 on this one. 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
This is the ambition. I can give us a 2,5, so on the halfway. The C-Suite tells you what 

they wanna be communicated with. Towards the strategic goals, yes we are 

progressing on that one, even in HR.  From not so long ago we have HR in the Global 

Executive Board, so it’s starting to happen.  

7   

We focus on team development not just individual development. 
We are at a 4, we could do better. 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

We are probably 2, there is no test-driving. You either get to the role or not. It’s very 
limited. 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

It is tough as in my view it is not a physical space anymore, it’s everywhere. Lot of our 

learning happens in multi-purpose rooms, and very agile rooms. As far as a dedicated 
classroom space where nothing but classes are taught very much diminished. That’s not 

how we do it anymore. Virtual classroom on the other hand, it’s a cyberspace. The 
physical space is very much diminished, creating spaces like that is not a priority. We 

just opened an office in London, there is not even desk space or cubicle space dedicated 
to all employees. And there is not a dedicated space just for training in that building. 

For me this is going away, I believe more in mobile and virtual space. The world is 
changing, it’s not the way we work anymore. Any space can be a learning space. We 

were partnering with those colleagues but the outcome was not necessarily a physical 

space. If we are talking about partnering that would be a 5, if we are talking about 

training rooms that would be a 2. 
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Interview Nr. 2 – Coca-Cola 

President and CEO of IGA Cocal-Cola Institute 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
I work for the IGA Coca-Cola Institute which was founded 

under the Alliance of Independent Retailers and we started 

doing a Corporate University inside IGA (now: Independent 

Grocers Alliance). For the last 20 years, the Institute has been 
dedicated to providing learning resources for food retailers 

worldwide. As an educational organization, it serves more 
than 6,000 businesses with blended training programs that 

include more than 120 industry-specific online courses divided 
into eight different libraries. 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the founder, president, and CEO of IGA Coca-Cola 

Institute and report to the Board of IGA.  

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 30 years of experience. 

Average size of your 
learner target 

audience 

 
The number of active students who are registered in the online 

learning program is currently 95,000. 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

Yes, the IGA Coca-Cola Institute has a Corporate University 
inside IGA. It is a large library of online courses about 
specifics of the food retail industry. 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided 

the base of describing the success of learning program in this research.  

      How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all)  

We have feedback, so Level 1 we do in many things but the most interesting in larger, 
bigger projects: we are measuring results because we do something with the store that 

generates results. We give them tools so they can use the online training to develop their 
team. What we do is assessments that we call mystery shops, we have consumer 

feedback, and we measure behaviors too. We also measure behavior from associate 
feedback more in the sense of the whole program. So we have mystery shoppers and 

assessment people who go to the store, see what’s happening and many times it is in 

relation with the performance of the store. We are checking behaviors and we are 
matching with some numbers what’s happening with sales.  So mostly it’s level 3 or 4, 

what we track, before and after. 
When we are developing leaders, we do 360ies and again, there is a way to do it before 

and after. 
Most what we do is consumer feedback on behaviors and independent assessors of the 

behaviors of the population we have. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy… 

…how different workgroups can work better together.  

 Totally. I did my PhD in store culture, organizational culture and engagement, and 

cooperation is a huge variable to performance. I did a sample of 270 stores, and found 
that the higher the level of engagement, the higher the level of results of the store.  

The degree of integration, the degree of alignment and creating the common 

understanding, a common vision is a big part of training. 

  
 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   
Again, I think it is a major variable. Bench strength is a need and it also tells a lot about 

the company. I am a little bit even biased to only have the HIPOs, I wouldn’t limit that, 

I think everybody needs a successor in their position and that should scale at many levels. 

I think in training it is a great variable and should be measured. And I think to what 

corporate learning and corporate universities are doing, it is an important result. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   
I think it is very important to have a brand. Because a brand is a promise and you need 

to have a clear promise on what you are doing as a corporate university, or corporate 
learning. And this promise should be clear and should be known. It has to do also with 

credibility in many places. As we got to be invited into corporate homes, we are not 

mandated. And that should be meaning that the brand is associated with the learning 
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organization and clear perception. It is a recognition to what we do but it also positions 

us as a corporate university what people are getting. 
 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?    

There are 2 things:  

Firstly you need to understand the industry and the strategic goals of the organization, 

and you need to have learning and training initiatives that are aligned with the strategy 

of the company. 

The other thing is the self-awareness of the department or CU. As learning leaders need 

to be the first to understand our limitations. If you sit at the table especially at the higher 

level, I think we need to understand that not everything can be solved with training. 

Sometimes it is communication, sometimes it is processes or hiring. Training cannot 

make up for that you don’t have in hiring. The learning leader needs to be the first who 

identifies the problem and links the learning program to that or not. We need to know 

what is not our problem. We cannot solve everything but we need to say that, and we 

need to be the best judges. 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

 
The first group is who is responsible for the strategy of the company, usually the top. 

Many times relationship with marketing who understands the customers. It must be 
linked by who is driving really the strategy of the company. For example if the company 

decides to deliver on low-cost strategy, it’s a totally different alignment than if the 
company decides on a high-service strategy.  

I don’t think it’s a matter of department or another, rather mostly who is driving the 
strategy that is the key, and having the seat at that table at that form. The learning leader 

needs to bring the human element, the human performance to that strategy. 
 

Then I think the marketing department, and the production and operation function. 
 

And about HR, I think we are linked in most cases to HR but it depends on the kind of 
the organization and how HR is seen: if they are seen as a payroll department then I don’t 

think we should be linked to that. Sometimes it’s more a function of compliance, and 
really not in that strategic thinking, and in that sense, I don’t think we should be aligned 

with them. 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

In my case, learning leaders need to understand the dynamics of that industry where they 
are. I got a seat at that table because I understood those issues. I think that’s a critical 

factor. 
The other is the understanding of the human development sciences. You need to have a 

good grasp on what is happening, how people learn and what’s going on i.e. in 
neurosciences, organizational development, organizational learning, people 

development. 

 

Obviously there are more management skills, you need to have business acumen, and 
you need to understand financials and legal issues, as sometimes many training is 

compliance fulfillment. And you need to understand how to integrate learning and how 
learning can fulfill and bring the competencies to the company. If you have a strategy, 

you need to understand what competencies and capabilities that strategy needs. You 
should be the first to know that and bring that to the table and call the attention of others. 

 
So the role is about how to be a good welder, to weld interest. It’s about how to develop 

that cooperation that is through strategic partnership. And the individual should position 

itself as a link and be the welding part in the organization. And you should be the one 

who need to decide what to take out, trigger the conversation, and you can only do that 
if you understand the company very well. And the dynamics of the market also, not just 

your own company. 
 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? 

Please rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
 

It is a 4. In our industry we deal with adult learners who have previous experience, they 

bring a lot of content and competencies to the work. They need to have a say, they need 

to have an opportunity to tailor things. The management and the corporate learning 

leader need to bring direction to that. That’s why it is not a 5.  
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You need to have a component that you bring. Adults need to see where I am in this 

place and they need to have the latitude to judge their own experience and then from 

there calibrate their own thing. You need to validate what they already now and the 

world is giving them freedom to adjust. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
 

I think we need as much as we can and also as much as it is appropriate. For example, 

in our company where there is so high turnover of people in entry levels, the cost what 

we spend for people for their first 3 months in the company needs to be minimized 
and it that sense technology is much more appropriate. 

It is a 5, if it’s appropriate. But technology is just a tool and it depends what is the 
strategy, where we are going. Technology could be an element or not. In our industry 

where there is high turnover, low pay and the content is repetitive, technology is good. 
But you have today the MOOCs and you can bring in technology and different 

elements as a curator. I can bring content in from Coursera or anywhere, and I can use 
it as a curator at low-cost. 

 

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 
Correct. I think there is a component of content curation and a component on content 

development, and you have to be on the top of both. You need to know what content is 

out there and you need to understand when and what you need to develop to fulfill the 

specific needs. In that moment you become a content curator. Because that curation is 

key to sustain the strategy. With the internet, there are thousands of solutions and you 

can build on it and content curation is very important today because it’s so easy and the 

world is so complex. And by curating properly, you can perhaps fulfill the limitations 

that you have.  So it is a 4. 

 
 

 
 

 

 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
Yes, both. We do it. And besides efficiency it is accuracy and availability, making it 

available anytime, anywhere, depending on human beings delivering personal training.  
And technology can also bring consistency in terms of tracking things we have never 

had before: when the learner did the courses, what courses the learner did, what is the 
track record. LMSs can integrate social learning, outside diplomas, courses inside our 

platform and can give a picture of the situation and where you are. So technology can 
bring insight in your learning career and learning history, and that can help me to direct 

you better and drive you better in a certain area.  
We do a lot with LMSs and we are transitioning to mobile learning. We are not there 

yet but it is a major piece for us right now. We are reducing the courses and creating 
micro lessons that can be assembled together but they can be also run on a mobile 

platform.  So for us, it’s a total 5. 
 

 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
I would say it is a 5 for us. We do after all our online courses immediate assessment. 

And I think the person should be assessed even before, so the learner knows where the 
learning is.  

I think learning leader is not just a position on the top but it is a competency that 
managers need to have at many layers of the company. 

So I think every manager needs to understand how they lead people’s growth and 
development (check out my 3 videos, the Learning Leaders Series for my industry). 

The manager, the supervisor is the closest person to the employee and if you relieve the 

manager of the role of leading the associates’ growth is a big mistake. It should not be 

outsourced to the training department.  The growth needs to be linked to the person who 
is the most responsible and not to an outsider. Learning leader is also a position and also 

a role. 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

I give a 5 on this one. 
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7   

We focus on team development not just individual development. 

 
Totally, a 5. 

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
I think if you look at us as learning department, it’s a 3 or 2. Because employee fit is 

linked to learning but employee fit and job design have a lot to do with the individual’s 
characteristics, personality, experience, and competencies, and obviously even with the 

strategy of the company.  

Our role could be a functional welder, if the person has that profile, or needs to be 

developed for that position, we could be more involved but I don’t think that it’s our 
main focus. We are not HR, we are Training and Development. You cannot solve with 

training that you lack in hiring. If you are hiring the people with the wrong attitude, 
wrong competencies, you cannot compensate for that with training. 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

I think we need to partner, totally, so it’s a 5. But not around the space necessarily, but 
around activities so if we are not using space as a physical dimension. We partner 

around activities, procedures, competencies and support. I think the role of the learning 

leader is preparing managers to develop their own team and being an agent that has a 

critical eye to determine what is needed.  
Most of the things come from the informal coaching during work. If it’s about physical 

space, it would be a lower rating. You need to partner to help the person to become 
learning leaders themselves, on the job learning, blending in the tools that we are having 

with the coaching and the day-to-day work. It needs an immediate supervisor to prepare 
and reinforce so that the training has retention. Look at the forgetness curve in my 

videos. If you do not ask that material back and retrieve the material, it’s very hard to 
retain the process if the supervisor is not part of it. To things to go from the short term 

into long term memory, they need to be retrieved 4 or 5 times otherwise they get lost. 

That manager needs to be a part of that retention. 

 
And also we have training that is not about knowledge but about motivation. Often 

times it’s not a cognitive thing, it’s more the motivation, and how that is done is more 
on the emotional side. Understanding human beings in the sense of what motivates 

them, it can become a key for the behavior to change. It’s in the realm of creating 
circumstances that motivates you to do it.   

 

 

Interview Nr. 3 – Saudi Telecom 

Expert Consultant at Saudi Telecom Academy  

(former founder of ‘The Motorola University’) 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
I was at Motorola for almost 21 years and had the opportunity 

to create and lead an institution called ‘The Motorola 

University’. After I retired, for the last dozen years, my wife 

and I have been involved in managing a company called Main 
Captiva which is a boutique consulting firm that specializes in 

helping develop action-oriented leadership programs, market 
research and strategy, and to assess and develop corporate 

leadership academies and corporate universities. And one of 
our main points in establishing corporate education function is 

to make sure that it is tied and aligned very closely to the 
business strategy of the company. That sees itself as a service 

component: serving not only the employees and the leadership 
of the organization but many times key suppliers, key 

customers as well as in some cases key regulators from 
different government agencies. Currently, we are doing 

projects for Saudi Telecom Academy and we have teams 
working in Berlin, Singapore, Chicago.  

Exact position and 
who to report to 

 
Currently I am Expert Consultant at Saudi Telecom Academy 

and report to their C-suite. 

 
Experience in the 

corporate learning 

field 

 
I have 30+ years of experience. I started at Xerox where I was 

in charge of education and training. Then I came to Motorola 

to create Motorola University. For the last dozen years my 

wife and I worked with organizations in creating such 
universities and academies, or wanted to improve those ones 

they already had. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
If you take the Saudi Telecom Academy challenge, that is over 

10,000 people. We have provided curriculums tied to the 
strategy of the organization, and helped them make the 

transition from the more traditional telecom to the digital age.  
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Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

Yes, Saudi Telecom has an Academy. 

 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

 How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 
 

I think as the first thing you get an agreement with the client on how do they want to 
measure success. So your first level is really the participants’ satisfaction. Do they think 

it was worth their time, did they learn anything, and could they use what they learnt? Are 
there ways to capture that information? I think the second one is: did the new skill set or 

knowledge help the business to be more successful? For instance, one of our European 
clients basically takes challenges, or better: barriers to the implementation along the 

strategy and really makes the judgement whether or not those strategies that have been 
implemented actually solved the issue. And we know that for the last seven years about 

70% of the recommendations, the key models where these leadership academies had 
been implemented actually helped them achieve the growth objectives.  

The ROI, I always think that’s somewhat difficult. If you are in sales it’s pretty easy, if 
you are in service support, it’s pretty easy because it’s kind of a numbers’ game.  

In leadership, one way how companies can measure it is if they have the bench strength 

necessary to move forward with their strategy or they have to recruit from outside. Are 

they able to retain the right talent through the development, so the people who leave are 
maybe their B players but the key A players that they need, are they able to retain them 

by constantly developing them? 
 

2. I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy... 

…how different workgroups can work better together 

 Definitely. Because, so much of the education had been siloed by function. And so by 

the time you got to be a general manager, many times you do not have broad experience. 
And so, to me, one of the key roles of an academy is to help develop a common view of 

where the organization is going to go, understand what each function or each region 
brings to the table, and be able to cross-fertilize the learning and how it’s going to take 

place. And I think it is one of the reasons why companies physically bring people 
together. Because that said, personal interaction becomes important. And giving the tools 

to be able to lead remotely - once the organization established that face to face contact. 
  

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   

Yes, that’s true but it has to be one of the objectives that the CEO gives for the program. 
I mean I’ve seen leadership academies that had been set up basically to help maintain 

current key talent and not really do too much about the pipeline. Others such as the Saudi 

Telecom program is very much about the pipeline. It is to make sure that you have people 

ready for various not only higher-level positions but positions in new enterprises, 
businesses that will be in tomorrow, that are not in today. One of the things I see more 

and more of is preparing people for future opportunities (as businesses shift from one 
model to another) rather than just worrying about the hierarchy of jobs. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   

I think organizations like Unilever which offers their leadership training to their 
suppliers, to their customers, to governments, to those organizations who are really 

concerned about sustainability, they certainly build the brand externally. Unilever is not 
only a consumer-oriented organization but it is a learning organization. I think it is also 

an interface between the Unilever people and the external people that also improves the 
knowledge of the Unilever people of the world around them, and helps them pick up 

trends that just start to emerge. I know also Motorola University was proud of the brand 
and it was because we dealt so much with government, regulators, policy makers and 

customers. And we saw that as a way to have a different type of dialogue with the 
company. So instead of telling about products and pricing, you talked about skill sets, 

competencies and the ability to work together in a collaborative way which in the today’s 
world is even more important. 

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

   
I think it is very much around the staff you put into your academy. And that you need a 

blend of people who understand the business extremely well, with those who have the 
skill sets: not just organizational development, but talent management, structural systems 

design, things like that. So you have to have a blended staff, and that staff needs to be 
tightly connected to the various businesses. And especially to the office of the CEO. 

Because an academy it is the extension of the CEO. The ability of that CEO to learn 
what’s going on, and to convey his or her message to their top talent. To make sure that 

his or her strategy gets actually implemented. 
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2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
   

The first one is really the CEO.  
The second group would be the executives who are concerned about organizational 

design and talent management.  
The third one would be what I would call the thought leaders of the major PNL activities 

within the organization.  
And there is always people who see the world a little differently, who are trying to move 

faster, so they are the trendsetters, and to me they ae key stakeholder because the 
academy can help them move their own agenda and the organizational agenda at a faster 

pace.  
And since the CEO and the PNL leaders are the investors you definitely want them on 

board. 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

Number 1 is to understand the business around, number 2 is to have a capability of 
understanding and co-developing strategy. And number 3 is the ability to identify 

resources that are necessary to implement the learning systems strategy, and today, I 
think the 4th one is to have the ability to select the technologies that are now more and 

more important for the implementation of the learning process. And you don’t have to 
be a technical guru but you have to appreciate the various technologies and have 

someone at your side who can help you select not only the learning management systems 
but all the other tools and techniques used for distance learning, for cross-team 

collaboration, for developing the chat room activities and programs that keep your 
learning circles together. 

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

 

1  

 

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

 

That’s a 5. Because you want the individual to own their responsibility for their 
continuous learning and you want them to have the responsibility for transferring that 
learning into action. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 
From a desire point of view it is a 5, I think in reality it is more like a 3. Because I find 

very few learning organizations that really have the resources to keep up not only with 
today’s technology but to do anything about the future. And there are some exceptions 

where you have some pilot labs in organizations like Elliot Massie’s that gives you 
labs to look at future technologies and decide how they would impact you. But one of 

the shortcomings is that there are not enough people resources for learning 
organizations to keep abreast of what’s there and what’s coming down the pike. There 

are some exceptions but not many. So the desire is a 5, reality is a 3. With Saudi 
Telecom we design the whole curriculum. We will select different technologies just as 

we select different content leaders to embed in that process. We want to make sure 

that people have access, we want to make sure that people can track and review what’s 

going on. We want to make sure to provide feedback to those individuals, to teams 
and to businesses. When you have to design, you have to take it into consideration. 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

I believe that it is a 5. I believe that instructional designers are people engineers. They 
understand how materials can be developed for the adult learner, and achieve how 

designs can be taken in different considerations in ways how adults learn. And the 
content can come from others but the process and packaging that content, and making 

it available to the various learning populations, I think that’s more of the sets of 
expertise that the academy must have. 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
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I think you also do it to continue what I call the learning circle that wants that the people 

are engaged together, face to face. You want to use the technology to consult, to keep 
that learning process going. We call them learning circles. People who have similar 

needs, similar interests can continue to learn together, give their feedback and the 
learning organization is providing the software to make sure that happens. It pushes out 

to them references, new content, lists of experts they can choose from to improve their 
educational experience. But so to me, efficiency is one thing, lower cost is another but 

the real bang for the buck is continuously having teams of people learn from each other 
and from putting outside resources. At large firms it's definitely a 5, at some of these 

smaller family-owned, privately-held firms it is probably more like 2 or 3, as any of 
those firms are so focused on face to face relationships that they see technology as 

something to assist but not as the key way. Where if you have 100,000 employees, 
technology is the best way I think to foster that communication and building that 

community. 
 

5 

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
 

To me that’s ideal, a complete salute. And the learning system has to be built to permit 
that to happen. And it’s so easy now because of technology, clicking a button can give 

you instant feedback, you can see what’s working and not working instantaneously, 
rather than waiting for all these evaluations come in, and codify them. I would give a 5. 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

5. Because, whatever you are doing has to be part of what C-suite wants done and you 
have to understand those values you are trying to bring to the organization. And the 

other thing is that you always want the C-suite to be involved both as a student but also 
as a teacher. 

 

7 

We focus on team development not just individual development. 
 

5. Definitely. Every organization I work with is focusing on the ability of teams cross-
functionally, cross-organizationally, cross-geographically to work together. And to 

focus on the performance of teams rather than just individuals. 
 

 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

It’s a 3. Because I know very few firms that do that. And the other thing is that you 
can’t move from function to function just by going to the training. I think that requires 

a lot of short term assignments to prepare you, it requires many times an inside mentor, 
require a whole new set of technical skills. But I don’t know any of academies that have 

that as one of its main missions. 
 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 

That’s a 3. It depends on the organization and their willingness to internally partner. I 
think for some things like sales, technical education, R&D, etc. it is probably a 5. But I 

think for some of the other areas, I don’t think that it’s that important. 
 

 

Interview Nr. 4 – Exelon 

Vice President of Talent Management and Organization Effectiveness 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
The company is in the energy industry, it is the Exelon 

Corporation. This is a portfolio of companies that deal from 
manufacturing the energy, delivering the energy to selling the 

energy. 

Exact position and 

who to report to 

 

I am the VP of Talent Management and Organizational 
Effectiveness and report to the 

Head of HR for the entire corporation. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 15-16 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
The average size of the learner population is 26,000-30,000. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
There is no Corporate University, but we did have a Learning 

Portal, that was a conduit, a gateway for all of our learning 
materials. We had different things you could access online and 

different classroom experiences.   
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1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

 How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

So here is what happens in the real world as to my experience. I am familiar with the 
model, but the business doesn’t have much interest in that. They are interested in how do 
I know if I invested in dollar, how do I get the dollar back. So it was very ROI focused 

and they would use the word impact. So I often use impact but the word “impact” is more 
generic, than it would be in Kirkpatrick’s model. So when we say impact, we would need 

to flash it out, and say here are the things that we think would get the company in the 

desired place. One of them might have been ROI, but another one would be: here are 

ways of proficiency level of the attendees that will expect them to go out and do 
something new or do something more quickly they would otherwise have never done. 

For me that’s really the impact. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a 

critical factor in the overall success of our corporate learning strategy... 

…how different workgroups can work better together 

 So the answer to that differs by the level that we are targeting with our learning 

initiatives. One of the biggest programs I did in the last 2 years was the level just below 
the C-Suite and one of the primary objectives of the learning program was to get these 

people (leading huge parts of the business, but they were in different business units) 
ready to be successful on the next level, the C-level where they obviously had to be 

successful across business units. Part of the way Exelon was set up was sort of prohibitive 
and made it really challenging for these people to work across the silos, so while we were 

having typical classroom learning opportunities, we also had some action-learning baked 

in there – but no matter what we were doing, we were trying to encourage cross-silo 

cooperation. Because that was viewed as one of the critical success factors of the C-suite. 
So in that program in particular, there was a very heavy interest in getting people to 

develop on their team collaboration capabilities.  
As you go deeper into the hierarchy of course, there might be also collaboration focus, 

or “how we collaborate better” focus, and you might also have a class that is strictly on 
managing execution. So I would say as you get closer to the top of the organization, there 

is an increased focus on how to work better in and across teams. 
  

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

That one sort of missed on me, as I think we rarely ever developed a learning program 

internally designed specifically to elevate somebody’s status, as a succession planning 
program. Somebody might have been found in the program as they were viewed as a 

high-potential succession target and we wanted to develop them. And yes, you get 
selected into the program to help you round out your skills and elevate your strength, so 

yes that happened all the time.  
But here is what happened if we say: “Here is Sam and we think Sam would be a good 

candidate but Sam is missing X Y or Z”, often times we would send him to an external 

program or an executive coach to focus on that skill set, and it would be something that 

pulled off the shelf.  
With the exception of the program that I just mentioned, those people were identified for 

the program, because they were viewed as successors to the most senior levels, so we 
reverse-engineered the program and say: here is what it takes to be successful on the C-

level, and here are the people we will put into the program as we think they are 
successors. 

With the exception of that program, it’s a chicken and an egg thing, we would more have 
a program off the shelf, and say this might be good for you to go. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   

Absolutely. Especially at the higher level. I keep referencing the same program but it 
was a highly visible program, it was a very big investment on behalf of the organization. 

There was an existing program that earned a bad reputation, but it was targeting 
historically the same level of individuals within the organization. And we labeled the 

program as SLE, Senior Leadership Experience. Part of the reason we did that was to 
manage the brand and say: while we still want to accelerate your development to the 

highest levels of the organization, here is how it is similar to the previous program, and 

here is how it’s different. We wanted to do that very deliberately as there were things 

that people liked and did not liked about the old program, and we wanted to leave that 
all behind us. So we branded this as not just an in-class training but an actual experience. 

We put a lot of design modules in place to help them feel that. So before anything ever 
happened we had a big group webinar that introduced what the program was, gave them 

the chance to ask any questions and we gave them a little document before. We had then 
the second webinar and then we led them from phase to phase, and it took place over the 

course of nine months, so we were very deliberate about the brand. 
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Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

   

Two things come to mind: one is identifying very clearly who the key stakeholders are, 
and making sure that you are all on the same page in terms of what success looks like. 

So we went to a great length to determine who are our key stakeholders and what does 
success look like for them. And the other one is that the people who you have in the 

program need to be advocates for the program. That was particularly important at Exelon, 
so we were monitoring their experience very closely and if they did not view it as a 

success, it would not be deemed as a success. So a lot of check-ins, lot of feedback, lot 

of hand holding, and in my opinion we probably went to a little too far in doing that, but 

that’s the culture of the organization. 
 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

I would say, the CEO of the entire organization, who has very close interest in what we 

are doing. And the Head of HR served as a proxy for the CEO’s interests. So she was a 
conduit through which his interests were represented. So that’s one primary stakeholder.  

And one of the things I helped in the organization was the concept of “Outside-In”, so 

the business stakeholders. So this would be across the program we were talking about 

the Top50 people and the presidents of each of our 7 holding companies. But at lower 
levels, if we are doing a managerial course, it would be their directors, they would be the 

key stakeholders.  
So the business leadership would be the second constituent of key stakeholders. But those 

people change according to the level of your organization, the department, the level of 
the target individual in different organizations. 

The third would be the actual attendees, the participants. What sort of experience do they 
feel they need, what would that look like and feel like, how long they can get away from 

work and what a day looks like, some people say: I could never be able to get away for 

a week, can we do it in 4 half-day increments? And back to the previous question, we 

need them to be the advocates of the program to be successful.  
So my boss under the CEO, the business leadership and the actual participants are the 

key stakeholder groups. 
 

 
 

 
 

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

They probably differ across stakeholder groups. I’ll go through one by one and there 

might be some overlap.  
 

With the CEO/boss, the stereotypic consultative skills. So seeking to understand how 
they define success, asking open-ended questions and close-ended questions very 

deliberately to get more information or clarity on what you are trying to accomplish. 
Even just conversation facilitation, at times when there are some competing priorities 

between what we were doing to develop the program to match what our previous 

conversation was with the CEO and how he happened to be thinking that very day. So 

you have to say things like, when we last met you expressed these things to be most 
important, and here is how they manifested in our program, why has that changed today. 

It would be a perfect example of the consultative style that I talk about. You might break 
that down in different competencies, but the overall umbrella is this consultative 

approach with the CEO, seek to understand what he wants and let that manifest in 
learning design. 

 
The business leaders, I give you two: one would be the consultative approach again, so 

no difference but the other one would be clearly understanding what their business 

context is, what their constraints are, what their strategic priorities are, so whenever they 

are explaining things to you with words which may be ambiguous, might be scattered, 
you can say: are you saying this because of your strategic priorities, why are you saying 

this? What’s getting in your way that makes you think this would be helpful in your 
learning program? So there is the consultative piece but there is also a deep 

understanding on what you are trying to accomplish for the business. The more you can 
understand as HR leader about the business strategy, the more likely you would be 

perceived as a trusted advisor and a strategic business partner. It’s a buzzword for the 
last couple of years but it’s a buzzword for a reason. If you want a seat at a business 

leaders’ table you have to demonstrate that you understand the business: what’s 

important for them, what they are afraid of and how you could help. 

 
Then the third piece for the participants: you have to be consultative again, because you 

are capturing all that feedback, but more of just empathy. Understand the experience they 
are having and holding their hand, and showing confidence that we are going to get you 

from A to B, you are going to be able to do it, you are not going to make a fool out of 
yourself and it’s going to be worth your time. So, confidence. 
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4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

I am going to give it a 3 because it’s completely mixed. We definitely want them to own 
their development. We were not a development-focused organization, so if you want to 

go above and beyond, and do some truly organizational development or leadership 
development focus, I think the “on us” was “on you”. With very few exceptions, I think 

we had very few prescribed programs for very specific level changes. From an 
individual contributor to a manager for example. We were making some training that is 

more compliance-oriented, that might make sense. There are some things that you 
needed to do by being an employee there, some of that stuff would involve leadership 

development, but for the higher level thing, you have to either get selected or say: “Hi, 

I would like to be able to do this! Can you consider me as a volunteer and can I get 

selected in or not?” And pulling stuff down off the web or pulling those classes out of 
our learning program was completely on you. 

 
 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
 

That’s one of the reasons why I am sitting here is because I also oversaw HR 
technology. With probably 25 people for the entire enterprise, we had a centralized HR 

technology.  We were transitioning to Oracle’s HR Management System and we were 
very keen on making sure that the L&D module (part of Oracle’s larger tools) going to 

meet our needs. And so, it’s just happening very proactively, engaging, making sure 
that the needs of the organization are met, so I give it a 5. 

 
 

 
 

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

It’s a 4 at Exelon. Mostly it was gathering the various resources that are out there. With 
the exception of virtually managing different programs, you all start to say: “It might 

be challenging to revise this.”  
And why we have not done our designs on our own? We had our hands deeply involved 

in the redesign of the program. And there were some little brown bag things that we 
actually did redesign but for the most time, we were curators of the content that is out 

there, and we were helping to put it together in a palatable way.      
 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
I give it 4, and the only reason I would not give it a 5 is that we also used it for content 

delivery which was literally just the information, and hadn’t had to do a lot necessarily 

with connection. We gave them an online quiz to make sure that the people are key 

components of what we are trying to achieve with that.  

 

 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
5. They’ll give feedback within the module, at the end of the module and we always 

have evaluation sheets at the end of every day, and at the end of the program as well. 
 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

 
OK, let’s see. That’s a tough one. The business is very clear on what they think is going 

to be needed in terms of learning needs. But it was based on their hunch and opinion 
and not on real, rigorous data. 



145 

 

And they definitely said, here is what we are going to need. And I think the best among 

us were on the flipside in HR, I oversaw the analytics team, and we were trying to align 
with what organizational strategy is, cross-reference that with some workforce 

analytics, where we thought things are going and say: “Hey, we perceive something 
timely to do this year, and we want to take action proactively to address that.”  

It was hard to get people address that proactively. Despite the good work, (I think my 
team did a good work), it was not shared in such a way that resonated with the business 

leaders. My own diagnosis is that the business was too technical and not proactive and 
strategic enough. The business was very proactive in sharing what they thought is going 

to be needed, but it came from an intuition. A lot of times it was right. Those coming 
from us and going back out to them, we did that but it was not very well received.  

So maybe that translates to a 3, maybe 2. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
 

I would give it a 4. Some programs had very distinct focus on that but every program 
that we put out there was under the fact that we are all here to thrive our learning 

strategy, and you are part of this team, and how we can help each other to get there 
together. And that’s what we have shared in the program. Whether or not people 

behaved like that, it’s a big opportunity for us to learn about it.     
 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

 
I’ll give it a 2. I think that is a big challenge, not only for Exelon. Everybody wants to 

facilitate career mobility but when we are talking about senior leadership, they don’t 
want to give up their folks in favor of career mobility. They like the idea to let their 

folks develop but they never want to develop latter folks develop to get the chance to 
get there.  

And the reason why I give it a 2 is that we had a tool that we developed in-house. That 
was designed exactly to do that. It said: “Hey, if you want to be an accountant, here are 

the skills that you will need to have and here are the places you can get them.” 
Somebody in IT put together all the different data, made the matrix if you will: “if you 

want to be this person, here are the skills that you need, if you want to be that person, 
there are a different set of skills”. And they automated it. It was only ever be as good as 

the data put into it, and that’s where the tool fell down from my perspective. But 
somebody in IT gave the green light to create this thing called myCareer, and that was 

the crux of it. That’s why I give it a 2. We talk about succession planning too, but 
honestly, it’s just talk, not the reality. It was on a trajectory to change, but it was at a 

very early stage. 
 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

 
1- It doesn’t happen. There were conversations with the new organization led by me 

and they are getting led by people who manage facilities, and they started talking about 
open workspaces. And the reasons why they talk about this were economic and financial 

reasons: they create less static workspaces, they don’t want you to have your own cube 
so they would create open workspaces under the guides that they were more 

collaborative but really it was just the money-save. And why you know that this is the 
case is that the initiative is led by facilities people. No background, and not even any 

interest in organizational development. So the reason why 1, HR was just not at the 
place to recognize any value there. 

 

 

Interview Nr. 5 – Grainger  

Vice President of Employee Development and Chief Learning Officer 

 

Industry field and 

profile of the 

company 

 

Grainger is a large industry equipment distribution company 

with 18,000 people and 5,5 billion USD revenue. 

Exact position and 

who to report to 

 

I am the Vice President of Employee Development and the 
Chief Learning Officer (all Training and Development 

reported to me) and I report to the SVP of HR. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 42 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
The learner population is 16,000 people, at all levels of the 

company, from the CEO to warehouse workers. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
It was referred to as the “Grainger Learning Center”, we tried 

to stay away from college or academy terminology. Our CEO 
and COO were not enthused by us using the term university 

because we were not going to be a university. But we wanted 
to be what I call a branded entity, something like the 

Caterpillar University so that’s why we called it the Grainger 
Learning Center. 
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1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

We had about 15-16 audience groups: senior executives, sales people, IT professionals, 

branch services employees, you can imagine in a large company how many occupation 

groups we had.  

As per the training we used Kirkpatrick’s different pieces to measure learning. We had a 

branch structure and the branches were very important to the company. We routinely 

conducted ROI and impact measurements in those audience groups. For sales people, we 

did not do ROI or results, so depending on the audience group and what the business 

leader wanted from us in terms of accountability and measurement, we decided on an 

evaluation strategy that fits the audience group according to the desires of the business 

leaders sponsoring the training.  

To add on, we had a very success-oriented program for the top 200 leaders of the 

company and primarily we used results of learning and little bit of ROI. Lot of that was 

dictated by the CEO, sponsored by the CEO.  

We did not ask those 200 leaders if they were satisfied with the training. We did ask them 

how they used it and how it affected their performance but did not ask them whether or 

not they were satisfied with it. At the end of the day, we tried to really measure 

application: if the learner is using learning in the day-to-day job, in processes (and 

Grainger is a very process-focused company). Lot of process management, lot of process 

mapping, we wanted to make sure that they are using it in their processes. It’s obvious, 

over the years we’ve figured out that we could not use the whole Kirkpatrick model for 

everything, it didn’t make sense. Different levels of the Kirkpatrick model were better 

applied depending on the learning needs and the needs of the leaders who sponsored the 

learning in that organization. So we did not have one holistic model, as we thought we 

didn’t measure things that didn’t really matter.    

 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy... 

…how different workgroups can work better together 

 It is a factor but I don’t think it is critical. But certainly if you are learning in a team or 

work unit, using the same tools and processes and implementing those processes in the 

same way, you work better together. But we would not nearly try to measure the 

“working better together” dimension. What we were trying to measure was if the workers 

in that group were using the training in their process (SAP, sales process, warehouse 

managing process). 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   
It was a supporting dimension but not a critical factor. I think the best way to associate 

with this is to talk about those top 200 leaders. I set up those meetings about succession 
planning with the top 200 leaders and somewhere in the conversation they came to me 

and said: “Vince, we need to get Victoria, the SVP of Sales to develop in the program 
for women in the center of creative leadership. Can you do that?” I say, “Sure, I set that 

up”. So I think it was a resource but I wouldn’t say learning was a critical ingredient, 
succession planning was a lot of other factors like underperformance, intellectual rigor, 

and attitude. 
 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   
I would say the internal yes. And when I came to Grainger at 1999, there was not much 

of a learning environment. My charge was to get learning up and running, and as we 
called it “organic” to the organization. When the leaders came up with the idea of 

Grainger university, they did assess that we need to have an internal learning brand so 
people would know why they come to us. I asked my CEO how you would measure the 

organic success of our learning and development in a couple of years. He said “You 
know Vince, I want to get a certificate signed by you and treasure that as a high school 

diploma. I want them to go to their cubicles and hang that thing up on their wall or go 
home and show it to their family. To me that’s the value of learning and how it’s 

important to them, and actually using what they’ve learnt.”  
The external brand, not so much. I remember at Motorola, we were using learning as a 

tool to work with our customers, our suppliers. At Grainger it was not really much in our 
interest to do that. They really wanted us to focus on the internal brand and what’s 

happening internally, they did not have so much interest in pursuing anything externally. 
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Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

   

Making sure that learning is in their work, particularly in their process. I know I am really 
hammering on this but at Grainger everybody knew what their core process was. There 

I could draw you my process with process mapping tools, so we wanted to see the 
learning that they have gone through reflected in those processes. And we actually did 

audits, for example with sales people, we asked “can we see your mapped process?” And 
they showed that to us and we asked them how learning plays a part, and how do you use 

this in your process. So the process was not just a guideline but it was almost the map to 

show us the learning what they did. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

Senior leadership would be one group, these are people on the VP level. I’ve learnt 

through experience, when you have no VP or CEO to back you up and when funding is 

though, you have no friends.  

I think the next would be the participant’s Manager whatever level that might be, Sales 

Director for sales people, Branch Manager for a branch. 

And the third would be program participants. One of my colleagues used the term “the 

worm approach”. She went to different customer groups and participant groups, and got 

the unique insights from them on the learning they needed. So this is her terminology, 

she wormed her way from the idea of the learning need up to the management, and 

sometimes the management said to us: “you know, I never really thought about that need 

that a branch employee would have”. So that was a direct dialogue with our learners what 

they think they learning needs are. 

I jump outside the research here, but lot of corporate universities earlier used curriculum 

boards, curriculum advisory committees. It’s more an engineering curriculum committee 

and they developed curricula, curriculum maps to advise the learning organization what 

to do. We had a lot of those at Motorola. A lot of times I had to manage them and I 

thought that was a waste of time.  

At Grainger we never ever used the model of curriculum committees. At Caterpillar they 

used lot of curriculum committees, but a lot of time they were different, they were not a 

direct interface with the learners.  

So they also came as an extension in my organization and they were more theoretical 

than practical, so I never used them. I don’t how much this structure exists in the US but 

it was big back in the ‘80s and ‘90s.  

Other stakeholder groups (it might be unique to companies like Grainger): we 

implemented SAP, it took us 4 years to put in, and that’s one of the reasons why we were 

so process-oriented, as it was about automating processes. We had at Grainger people 

who were designated to be process leaders with cross-department responsibility. These 

process managers did not have direct line authority over people but they understood their 

process and made sure that it works with SAP. They looked across job families, and 

every job family was working on that process. So we found them very valuable.  

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   
You have to know how the business operates. You have to be strategic in your thought 

process and tactical in your implementation. You have to understand that outcomes are 
critical when being tactical in implementation. You need to understand what are the 

outcomes what the learning sponsor wants to see, wants to realize, and getting them to 
articulate that and put that in a measurement that fits Kirkpatrick, it’s a real challenge.  

Having the patience and articulation to get that pulled out of the VP. And the outcomes 
are really important as we wanted to be an outcome-application-based learning 

organization, we could not accept the VP just to say: “we want to make them better sales 
people”. “What does that mean? What is the outcome you are looking for?” 

 
Good communication skills, but obviously knowing the business and being strategically 

important. Understanding how does that fit together.  
 

So creating a dialogue and pull the learning objectives and outcomes out of the leaders 

were really critical. 

 
And given that it is an analysis role, having those kind of skills also. 

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 
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1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
With this terminology “owning the learning experience” we were a 4. We were more 

and more relying on the learner to decide on the own learning plan. 
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

I would give us a 3.  

 
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
That’s a great insight. That’s revolutionary. I would rate us a 2 there but I think that’s a 

great vision. I think we’ve built a lot of content, but did not curate very much. We were 
getting better but we did not really know what were the skills to do that efficiently.  

But that’s a great insight, a whole another PhD by itself. 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
The best we had: small learning nuggets that the people used on their phone but that 

was about it. We had a very big e-learning platform and learning nuggets storable on 

your cellphone that people could pull up to give themselves a little refresher or tutorial. 

But that was about it so I would say a 2.   

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

We have a 4 there. We use Level 1 widely in some populations. We emailed the 
participants after the class, we had sort of an open form for giving ratings for the training 

on the go, asked how you are going to use it, and if you need any follow up, I call you 
in 2 weeks and we can engage in any dialogues, so I would say we have a 4 on that. 

 
 

 
 

 

 
6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

 
I would give us a 4. Every month I used to write to the CEO and COO what I called the 

“horizon report”. I gave them an assessment where learning and employee performance 
is going on the horizon, once a month. They have shared it then with their management 

team. So the sharing was really good. Whether or not it affected the strategic goals of 
the business…I would say partially, but I really don’t have any evidence how and when. 

For example we have done a lot of training for distribution centers for lots of process 
managers in huge warehouses. We monitored in about 5 months and my horizon report 

assessed what was working and not working in that training, and affected in a way the 
distribution centers’ organization, design processes and evaluation processes. I could 

actually see that the report had been used to support the strategic goals of the 
organization. (There was a time when at the 5th or 6th management meeting, the top 

executives wanted to save time for the training report, had dinner, came back at 7:30pm 
and were listening for an hour.) So the top executives in the organizations were keen to 

know what kind of impact learning is having on the business, and how and why. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
I would rate ourselves a 3 there. If we say team process development, I would give us a 

5 but lot of trainings were more individually-based so sort of to average out, I would 
give us a 3. 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

We always wanted to do that but never got to it, it was just out of our reach given all 
the other things we got to do, so I would give us a 1.  

That probably goes back to succession planning, we didn’t really link up career 
enhancement and career mobility platforms with learning and succession planning the 

way we would have liked to. 
 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
We are a 5 there. We still have a very large, centralized learning center, 25 classrooms, 

computer labs, etc. Every region of the country (there were 5 of them) had a smaller 
learning center and each of them had a room carved out for learning. So we are very 

conscious about space and our e-learning platforms too. 
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Interview Nr. 6 – Baptist Health 

Global Learning Executive and Chief Learning Officer 

  
 

Industry field and 

profile of the 

company 

 

It is in the healthcare industry, dealing with different types of 

healthcare systems. 

Exact position and 

who to report to 

 

I started with Motorola and spent 15 years there, then I moved 
to healthcare. As the Vice President and Chief Learning 

Officer for these healthcare systems: Northwestern Medicine 
in Chicago, UT Southwestern, Dallas Children’s System in 

Texas, and Baptist Health in Florida, I had the responsibility 
for all the development and education for staff and I reported 

to the COO. 

Experience in the 

corporate learning 
field 

 

I have 32 years of experience. 

Average size of the 

learner target 
audience 

 

It is around 14,000-15,000. 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

When I went there, they did not. It was siloed. They attempted 
to build one, but it failed, primarily because they did not have 

a seasoned leader to lead the effort. And they have not really 
done the due diligence to understand the baseline of what they 

are doing. 
 

We didn’t give it a formal name as I didn’t think it was 
necessary. But everything had been consolidated under one 

division which made the quality decisions in terms of the 
curriculum. It had an executive advisory board of the 7 senior 

members of the system. So de facto, it functioned as a unified 
corporate university. 

 

 
 

 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

One thing I understood within the vertical of healthcare: healthcare is used to looking at 

data. There is an expectation in healthcare systems that as you make changes, you have 
to have data to support it. And that carries over from the way how physicians and nurses 

are being trained to the current environment that looks at creating “evidence-based 
practice” which is a term used in healthcare. Protocols for treatment will follow 

evidence-based results.  

Healthcare is an industry that will always have a level 1. 80-90% of the cases we would 

look at level 2 which is really mastering. And we would retest what I would call critical 
programs 3-6 months later. We would then do some sampling for level 3, application on 

the job that would usually show up from the quality reports, and what they call incident 
reports that are required in healthcare. Occasionally, and I would really believe this is 

the key thing, level 4 or level 5 would be dependent on the impact of the particular 
program in achieving strategic goals of the system. Whether or not that would be 

improvement in quality and outcomes, reduction in cost per case, or meeting new 
regulatory standards. If you look at it specifically, surprisingly, most of the regulatory 

standards are on this level: did you train them, do they know what they are doing, so it 
comes down to level 2, that’s the baseline. However when regulatory bodies come in for 

accreditation, they look at outcomes.  
So that’s a bizarre kind of way they do it. Level 4 and 5 are too time consuming in most 

cases, it should only be used because of the intensity of the work or critical program. 
Daily, that I would call runway programs that you have to do on a regular basis and you 

know that those need to be done and they have no critical impact on the business (like 

things how to handle a fire when it is broken out), they are not critical as things as 

delivering high risk medication. So it’s a selected use.  
 

I would rather collect the data that would help us determine whether or not an incident 
popped up, whether or not we have to retrain, or there are system problems or 

environmental factors that pressured the individual. When you have efficiency and 
effectiveness data which are internal measures on how the training organization works. 

Data from both sets: the Kirkpatrick 4+1, and the internal effectiveness measures. I 
would put together a dashboard for my executives, and advisory council that they would 

look on the quarterly basis. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy… 
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…how different workgroups can work better together 

 At certain times it’s not an essential objective. Depending on what the learning 

intervention is about, it may or may not impact their work relationship with other 

professionals. If you are training them in how to report and how to hand off the patient 

from a nurse to another nurse (or somebody else), than yes. Other times it has nothing to 

do with other workgroups, so it’s completely dependent on the objective.  

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   
In leadership development yes, in job-specific no. It is not necessarily critical in specific 

professional roles. Because the professions have such deep requirements for initial 
trainings and things like that, so succession planning is really around working with 

universities to make sure that the pipeline is broad enough to give you enough 
practitioners. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

It’s irrelevant, I don’t consider it at all. As external brand, it’s irrelevant. From an internal 

perspective, I am looking at: does it come from a place that the population may or may 
not know, and may or may not respect. So externally, it doesn’t help me, it doesn’t tell 

me anything, it’s irrelevant. In healthcare, reputation is variable by the population set. 
 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

Our shelf-life. Because if you are developing something that’s needed right now and you 

are still in the process of developing it, you’ve got a bad forecasting tool. The critical 
piece that’s often lost is the reinforcement event strategy - in other words - how are you 

doing performance management in relation to the intervention? That’s a critical need.  
 

For critical programs I would require fundamentally an informal contract between 

managers, directors and VPs and the population that’s going to be educated. In terms of 

how the program is reinforced, how they get feedback on their new skills and knowledge. 
So if I couldn’t get the buy-in that the people will spend time on that, I would simply 

decline and that could create a lot of pain in the organization and we would need to 
renegotiate. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

Senior Leadership (Chief Nursing Officer, Chief Operational Officer, Chief Financial 
Officer, Chief Medical Officer, Chief Quality Officer) as in any organization. In 

healthcare, the most influential other group is the clinical, professional population: 
nurses, technologists, physicians (80% of the care of patients comes from nurses). 

Then the first-level direct supervisors of the population you are trying to educate or 
retrain. Because their buy-in and their issues define what needs to be in the program, how 

to adjust practice on the floor and provide follow-up feedback, and encouragement, and 
performance management.  

And not HR. They are a support function, not different than learning. Even if you report 
to HR, very few HR executives have the clear understanding of temporary practice of 

human performance. They are members of the team, and you have to have a solid 
relationship with them, but less important than the senior leader over the population. 

That has always been a problem. The learning function has been reported unfortunately 
in many cases as a subset of HR, and it is not. It is a separate discipline and it does 

disservice to both sides of the house and the population, by keeping it as a sub-function 
of HR. That stopped 20 years ago. The discipline diverged, so I am done with that.  

It needs to be a good partnership but not a hierarchical relationship. 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups?   

The CLO Symposium, CLO Magazine, Bersin & Associates have done studies on that. 

The ability to communicate clearly and effectively, the ability to understand and develop 
strategy, the ability to inspire. 

And the ability to understand your discipline in-depth, and that’s the critical one that has 
been often left out. Usually most leaders in business have a cursory knowledge about 

business functions. They don’t understand the learning function. You need to have the 
in-depth knowledge, so you can communicate to them easily and clearly about the 

specifics.  
General business skills are also important and depth of knowledge in the industry you 

work in, otherwise, your discussion is not rooted in clear examples. 
 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   



151 

 

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
3 – It depends on how one defines owning it.  And we are limiting too much in my 

mind. You cannot have effective learning that is either skill-, competency- or 
knowledge-driven without practice and feedback to be embedded. That translates the 

discussion away from training to human performance improvement. The employee 
needs to own it but it’s co-owned with the manager, or supervisor who is going to 

provide the additional environmental tools and the feedback in which to practice it.  

It’s a joint-ownership. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
3 – I have a very strong bias given the industry of healthcare. We, as learning leaders 

are working in a world of illusion. Everybody is talking about scalable learning objects, 
looking at learning bites, smaller pieces, using mobile applications for learning, etc. The 

talk on it is far greater than the actual implementation and use of it, in every organization 
I’ve run into. There is a lot of discussion about it but the technical implementation is 

very limited, and it will continue to be, I think.  
So the home-notion of an individual curating and deciding here is what I need to learn, 

there is value in that in certain lower level pieces. The value becomes less important, 
the more critical the function or task is, and the more dangerous it is for the safety and 

health of the individual and the health of the organization. Because there are no 
decisions that can be made in isolation anymore. That’s issue Nr 1. 

The second thing is very often that individuals think they know what they need to know, 
and they send them out to an uncurated learning object, or they find one for themselves, 

and that can have catastrophic consequences. And using mobile apps where there is no 
feedback loop, that’s excessively dangerous.  

If you look back 10 years, people were saying that by 2010 or 2015, 60%-70% of the 

learning will be online. It’s nowhere near that. I believe the last ATD study was still in 

the 35-40% range. So the projection and the discussion don’t match the actual 
implementation.   

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

I needed to be both because of the technical understanding of the discipline. I would say 
a 3 on that one. 

 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (i.e. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

If we used it. And we did not use too often. Nor do I think we should. I would say, when 

we did it, it was for those very reasons. However, we limited the use. Much of what we 

have to transfer and create i.e. active diagnosing skill is a higher-order skill and can not 

be practiced online. You use technology to aid it but it often needs to have human 

interactions involved. Don’t know how to scale it (0). The one I would tell you is more 

important is simulations.  

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

A 5 on that one. 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

5 – That’s why I always established in all healthcare systems senior oversight or 

governing committees. They were essential and useful, as they not only get you buy-in 

by the senior leadership, they help convince their peers, and you are creating a more 

literate group of executives on how performance improves. When you have competing 

priorities, they are the group that help you determine the order for the sake of the overall 

business. 

7   

We focus on team development not just individual development. 

When we did it, we would go after it very rigorously and we would have to do it in very 
specific circumstances. It would have to be a very strategic and robust program. For 

example a lot of safety programs and operating rooms require you to look at high-
performing team dynamics that come out of aviation, nuclear power and military.  

I would say a 5. 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

If you consider simulation (2D and 3D) to fall in that range, yes, we would use that 

fairly regularly, I would say 4 or 5, but it’s higher order. It’s for more complex 

tasking. 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

5 – We do that pretty regularly. 
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Interview Nr. 7 – Abbott 

Director of Compliance and Training,  

Learning & Development and Knowledge Management Leader 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
I work in a large multinational healthcare company.  

Exact position and 

who to report to 

 

I am the Director of Compliance and Training and I report to 
9 Chief Compliance Officers. I have to be aligned with all of 

them as those are the people in different regions and divisions. 
And there is a corporate group I am part of and who I report to 

is the Senior Legal, Ethics and Compliance Program Director. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 25+ years of experience. 

Average size of the 

learner target 

audience 

 

The size of the learner target audience is 70,000. 

We have a global audience in about 80 countries and we 
develop and deliver training in about 27 different languages.  

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
Abbott doesn’t have a corporate university. 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

 
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

It is very difficult to measure. One of the things we are looking at is more the activity 

measure of results, outcomes-measure but I call it activity-measure. We track training 
completion rates, how many people were signed, what training, if they completed on 

time. That type of thing, more activity reporting. The other thing, the value and the results 
related part is very anecdotal, very much informal.  

 
We tried to correlate but we don’t really have methodology or tool or anything specific.  

For example when audits are done, audit results point to risks that are not addressed or 
risks that we have adequately addressed.  

We have what we call monitoring activities, or we have investigations, when something 

goes wrong, what do those things tell us, and do our training programs address those 
types of issues. At a high level, we have conversations about that but no methodology or 

rigor behind that, in terms of truly correlating the outcomes from these activities to the 
training itself.  

 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes... 

...are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy? 

I think here the first big success factor is trust, how do you develop that. The second is 
having a shared goal of objectives that is clearly defined and articulated, so everybody is 

on the same page. And I think the third thing is rewards and recognitions for the kind of 
behaviours and actions that we want to reinforce. Having rewards and consequences - let 

me put it that way - and clarity about those.  
 

Encouraging people in the right way to make mistakes in a safe environment, or if 
something is not right, have the downtime to reflect and make corrective actions, and 

they can learn from that. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

   
The Chief Ethics and Compliance Officer, that’s the space where I am in, and he is 

basically the Head of it.  

Then the Ethics and Compliance Officers of the divisions and regions of the company, 9 

of them.  

And the end-users, the employees who get the training. Their feedback and if the things 

we are doing are difficult for them or they don’t agree with the result of it. For example 

what we call knowledge checks or tests or quizzes, we hear of them and we make 

adjustments to the content, and questions. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups?   

In my opinion change management, learning and development, influencing skills, 
collaboration, being able to bring different people together.  
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Assessment and measurement I think, so there is data behind the recommendations I 

make, even there is a long way to go. 
Relationship management, relationship building, very important.  

Being able to work with subject matter experts in a multi-disciplinary way, so that I with 
my team can focus on the learning and development design aspects of what we need to 

do, while subject matter experts focus on the actual content. 
So those are the main things that come to mind. 

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners. 

  

There is training that is pushed to them, that they have to complete in a certain period 
of time. We direct their learning, we assign them training that they have to complete. 

So it would be 1. 
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 

I would say a 3. 
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

2. The reason why I am saying this is that a lot of it is driven by subject matter experts 
and in this industry, the compliance-requirements. 

 
 

 
 

 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
3. We have the technology, we have many different platforms, many different tools but 

the consistent use of application of it is not quite where I would like to see it, so that’s 
why a 3. 

 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
I would say 4. Employees are welcome to provide us feedback, but we don’t have a 

formal feedback capturing mechanism per se. We do informally, anecdotally, 
sometimes we do a survey, but not in a systematic, consistent way. 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

I would say 1. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 

 
Primarily the focus is on individual training, so I would say a 2. 

 

 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills. 

I give us a 1 on that one. 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

For e-learning we have one platform, it’s online, it’s a branded environment.  
 

In terms of physical spaces, 0 or 1, very low. Everything what we do is online, or if 
there are instructor-led live things, they are done in conference rooms, hotels or 

whatever the venues are. We don’t have a unique place, we don’t have a CU or a 
physical central place. 
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Interview Nr. 8 – Fortune 500 Oil&Gas Company 

Lead Consultant to Knowledge Management and Training 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
It’s a Fortune 500 company in the oil & gas industry. They are 

the market leader in their sector of the industry, a very 

prominent, leading company in manufacturing equipment. 

Exact position and 
who to report to 

 
I was hired to come in as a consultant to the person that was 

the leader of Knowledge Management and Training and he 
needed to start a corporate university. He was actually an 

engineer, a person out of the business so he didn’t know much 
about HR or learning. He was asked to start this up, so he 

needed to bring the expertise from someone who has done it 
before. As a Lead Consultant I am using my experience from 

previous roles as Chief Learning Officer and starting up a 

Corporate University in other organizations. 

 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 35+ years of experience in the field. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
We have 20,000 learners around the world.  

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
Yes, this company has a corporate university. 

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

 

Having been in L&D for over 30 years, I am not a big believer in the Kirkpatrick model. 
Even though it is a very great academic model, it hasn’t been implemented fully in almost 

any company.  
 

There are several reasons for that. Before the technology and the web, implementing the 

model’s level 1, 2, 3 and 4 was almost impossible to do throughout an enterprise. They 
could be done on case study programs or pilots but it was not scalable for an enterprise.  

So many companies have been doing evaluations for many years and have done only 
level 1 evaluation. When we get to use technology, we are able to do more. But 

fundamentally my problem how measurement is done in L&D functions. Being a 
business person myself, I think the reason to measure the business impact of learning is 

if you have a strong business sponsor who is asking for that and who will act on that. 
The problem with many learning functions that they don’t have business partnership at 

the top of the organizations for what the learning function is doing. Often times, the 
leader of the learning function is someone in HR and often times they don’t even have a 

business group, an advisory group, or task force that oversee what the learning function 
is doing. So if you don’t have business sponsorship then you don’t have anyone to report 

your measurements to. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

  

One of the big problems of L&D, and again going back to what the learning leaders 
perceive it to be, is that most business leaders believe that most learning and development 

in an organization is about face to face classroom. That’s because they grew up with that, 
that’s what they remember, they were learners where they did not have any technology 

and had a classroom or flipchart, and they don’t know what other learning channels are 
available today. They may know them on the awareness level but they never have 

experienced them. So the implementation what I call informal learning which has always 

been around, we called it on-the-job learning when I was at a previous company. 

Informal learning has become much more important today and that includes learning in 
small groups, learning in teams, peer to peer learning, and I think it’s critical that these 

channels are effective and alive. And still today in many organizations, the leaders are 
not educated on how important those are and how much learning can actually come from 

those. If you are familiar with the 70:20:10 model, basically it says that the most of 
learning that takes place in an organization comes from on-the-job experiences, and 

sharing those experiences, and also from mentoring and coaching. Only a small 
percentage comes from formal learning which includes classroom, e-learning and virtual 

classrooms. 
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One of the first things I needed to do with this company was to educate my client on the 

different ways how people would learn in the organization. He knew there was a lot of 
classroom training being done in the company and it was done on a very decentralized 

level. They wanted to centralize it, to manage the costs and to increase consistency.  
But they also realized that they needed to get into virtual learning and they needed to 

have a learning community. So I was able to educate him on the prevalence of something 
like a 70:20:10 model and that was helpful for him. 

Relating back to the question about Kirkpatrick, that model was largely developed in the 
60s and 70s when we had classroom training, so Kirkpatrick wanted to measure the 

impacts of classroom training. Models that want to measure the multi-channel learning 
including coaching and mentoring, use of learning objects, informal learning, and peer 

to peer learning. These were not part of what Kirkpatrick was doing, he couldn’t really 
envision that, nor he could measure blended learning as some people call it. Which is an 

extended learning experience that is not a 1 day class or a 2 hour course, it’s mainly 3 
months of learning. And nobody could have envisioned that. 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   

 
When you have an L&D program that has the purpose of developing future leaders or 

successors, that’s when learning is really used strategically. What I see in lot of 

organizations that learning is a compliance activity. As a matter of fact, if we look at the 

progression of the learning value, you will notice that on the left side, I have an axis 

called commitment to change. At the lowest level is compliance when you are really not 

committed to change, you just gonna go and attend the training program that someone 

has told you is mandatory, and you gonna check the box that you attended. The highest 

level is when you have a high level of change readiness and you are committed to 

behavior change, and that’s when you are have really strategic learning. So I was 

involved in several programs over the years and also was recommending that at the 

Fortune 500. In programs where identifying high-potential leaders in the organization 

and putting them through a very visible development program over period of months 

enabled them work on action-oriented projects and be visibly seen doing that by the 

leadership team of the company. So they have actually become proving their future 

success in the succession plan of the leadership pipeline by how they perform in the 

leadership development program. I have seen many of these, and they were some of the 

most gratifying programs I have been ever involved in. At any company, we would need 

see many more programs like this. Probably now more, than ever in corporate America. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

Yes, I believe that’s very important. The internal brand became more and more important 

when the evolution started what we call corporate universities. I remember when the first 

corporate universities were named and identified in the marketplace. And that generally 

happened when we started first using the internet for learning. Back in the early and mid 

90s, and before that training was training, and branding was not really important.  

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy? 

Unfortunately, when we started to bring in e-learning into the world in the mid 90s, there 
was a lot of excitment around it because it was new.  It was exiciting to be involved 

whether you were going through a self-paced program or virtual classroom. But the 

excitment has burnt out over a period of time, the programs were not interactive enough.  

Putting a book online, making a page-turner in it and calling it e-learning is not 
compelling, and it has a high drop-out rate of learners. Even if they do complete it, they 

probably won’t gonna retain much. Going back to the Kirkpatrick model, level 1 
evalutation might say that they enjoyed the course, but if you measure 2 weeks later what 

they retained, you would find a low level of retention.  And if there is a low level of 
retention, the learning did really not accomplish its objectives. 

 
The other thing is the ability to be interactive, in every channel whether it is virtual 

classroom, virtual channel, face to face, classroom or e-learning, it’s critical. It was 
critical int he 90s, because that was going to drive adoption of online learning. But it is 

even more critical today, because the Millenial generation which is taking over over 50% 
of the positions. They have grown as interactive users of the internet and they expect 

interactive learning. If they learning is not interactive, they likely will not participate.   
 

When you try to measure learning and you go back top pre-internet days, it was very 
difficult. But what I am doing today is different. What I have today is being able to have 

a focus group of learners where 10-15 people can come together at the same time 
virtually. And I can ask them questions about the impact of the learning experience, their 

job performance and they can respond to these focus group questions, all at the same 
time. The system allows the responses being anonymous, so they have no reason not be 

honest, right?  
With other colleagues, they may have had a really good experience applying learning to 

the job, others may not have. But they have no reason not to tell the true story and I am 
doing great progress. I call them anonymus focus groups to measure the impact that 

learning is having on job performance.  
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What I mentioned earlier that the Kirkpatrick model was not really scalable back in the 

80ies or 90ies. Now what I am doing is only possible because of virtual collaboration 
technology. If it wasn’t for that, it wouldn’t be scalable for the entire learning enterprise. 

But this is a very new thing, we are only at the beginning of it. So this is where I am 
spending a lot of my time right now. 

 
 2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program!  
 

The Nr 1 stakeholder is the business leaders who basically have the learners as employees 

in their division of the company. I worked for many years in public accounting firms, in 

the audit business and I had a bunch of auditors in the training and I was an auditor once 
so I know what that was like. So the audit business leader was my number 1 stakeholder.  

 
The second key stakeholder is really the subject matter experts. They will be probably in 

many cases the facilitators of the program, because they have the subject matter 
knowledge. And they helped develop the program and also deliver it. So that group of 

people are very important stakeholders.   
 

And then, if you have a talent management type function where all the areas of talent and 
HR are integrated together (that would include recruiting, onboarding, performance 

management, succession planning, career development) if there is a head of that group, 
such as I had a Global Head of Talent Management in one of my organizations.  

That person would be a very important stakeholder. 
 

And I don’t wanna leave out the learners. You asked me for 3 but obviously the learners 
as the audience of the learning are critital stakeholders as well.    

 
 3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

The number 1 competency is the ability to be what I call a trusted advisor. So that means 
you have the ability to understand their needs, their issues. You have the ability to match 

learning solutions with their business needs (business outcomes and performance 
outcomes) and be very creative in doing that. So being a trusted advisor is very critical 

and sometimes it’s only possible if you really understand the business and you can 

actually put yourself in their shoes. 

 
The second competency I believe would be, to be highly knowledgeable and competent 

about all aspects of the learning function. I am still doing a lot of work myself today, on 
my own. You might think a learning leader might not be able to do but I do needs-

assessment, course design, I do virtual class delivery, I do measurement, and I do them 

hands-on, myself. And you can only instill confidence in your leaders if you have done 

these things yourself or you have intimate knowledge about projects where this was done 
and you can share those experiences. You have to be seen as a person who has done this 

work.  
 

And the third thing is innovation competency. Because things are changing very rapidly 
and right now we have the focus on what they call micro-learning which is 10 minutes 

of learning as opposed to an hour or a day, and you have to be able to see where things 
are going, and you have to be able to bring innovation into your organization.  

For example at the Fortune 500 company, we were actually asked to create a state-of-
the-art 25,000 squarefoot learning center for the company. When you might think 

classroom is going away, we actually got a chance to build a learning center from ground 
zero in 6 month, and we created an environment where learning experience of the people 

was going to be incredibly compelling and also instill pride in the company. What we 
did, we embraced the core values of the company in the way we branded the center. We 

talked about branding earlier.  And people walked into that learning center and felt like 
they are living the brand of the company and living the values of the company when they 

were there at the learning center. So that was very innovative. 
Most people went to training programs in hotel ballrooms and that’s not going to bring 

the core values of the company out.         
  

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

I would say a 3. It is very difficult to do that. You really need to have a state-of-the-art 

LMS to do that. Or a learning portal if you will. 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 
I would say a 4 on that. 
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3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

Throughout my career, I have been always a 5. I have been known as a learning 
innovator since the late 80s - we are talking over 30 years. 

 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
 

I would say 4. 
 

 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
 

Probably 2, and the reason I rate it low is that you can get instant feedback but if you 
don’t act on it, it doesn’t matter. So instant feedback that leads to no action by the 

learning function is not valuable. Instant feedback where action is taken, and I mean 
action in 1 month later or less, that’s valuable, and I would say that’s the future, but 

right now it’s a 2. 
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
 

I would say a 4. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
 

Team development is still something to me that’s very new. I call them learning 
communities, and I would say we are at 3. 

 
 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

 
2, I don’t see much of that happening. Should be but it’s not. 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

 
 

On this plan, it was a 5, but that was very unusual. I’ve worked in professional services 

in most of my career and every time they had a learning center, as a real estate, a facility, 

that was not part of the core business. Here, they actually had physical plant if you will, 

they were in the manufacturing business and when they thought about a learning center, 

they thought of it as an adjacent to a plant. So the concept of a learning center in a 

company, that’s still highly valued in a company like that.  
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Interview Nr. 9 – Mercer 

Talent and Development Leader 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
I am with Mercer which is a management consulting 

organization. My line of business is specifically aligned with 

health and benefit consulting. Mercer has 20,000 colleagues 

around the globe and 4 billion dollars in revenue. 

Exact position and 

who to report to 

 

My position as a Learning Leader focuses on training and 
learning within our business unit. After the reorganization, I 

am now reporting into a direct line, into the President of our 
Business Unit. Previously I reported directly to the Business 

President.  

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I would say a total of 15 years. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
I am responsible for about 4,000 colleagues.  

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

No, there is no corporate university. Since a lot of work what 
we do is so business related and very specific, technical 

knowledge. So we are centralized but I would not say it is a 
university.  

 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

 
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

OK, let me clarify the organizational structure as that will determine the type of 

evaluation. In my organization, I am a specific line of business and there are two other 
lines of business in addition to mine. And so I am the learning leader for my line of 

business, however, there is a corporate learning group that oversees the hierarchy in 
terms of professional development.  

So the corporate organization is focused on courses and programs that are more on the 

professional development side which are appropriate for all the lines of business. As lot 
of work that I do is technical so the training what I focus on is more specialized to my 

area. 
A lot of times the corporate learning and development group uses a feedback survey, so 

after the program they run it, generally face-to-face, they administer a survey, and they 
update the program based on the survey. 

 
For me, when I run programs technical to my business, we also do survey but we also do 

direct feedback with the leaders to make sure that we are able to achieve specifically 
what they were trying to accomplish in terms of the learning program. It’s more 

interaction with the business leaders in terms of did we do everything that we were set 
out to do and it’s more informal feedback.  

So yes, we do Kirkpatrick at certain level but we are trying to get to changing behavior 
and making sure that we got everything that we need, that I call Level 3 within 

Kirkpatrick. 
   

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy… 

…how different workgroups can work better together 

 I would say it is pretty critical in terms of team development. What I have seen in several 
organizations is that people learn better when they are in a comfortable or I would say 

even in a social environment. So one of the things I would like to do is to bring all new 
hires together, they are fresh and new but they are all coming to the same place, that they 

are walking in, they have some knowlegde about the organization and what’s going on. 
And the expectation you think about onboarding is for them to have a deeper knowledge 

about the organization. Even if you sit here alone and you don’t know how to find some 
information, you can talk to your manager. We do have a mentor program, there is a 

buddies system and things like that, so you can talk to those. But what I find is if you 
have a team together sometimes one person asks a question and the other goes ”that’s a 

good question, I am glad that that person brought it up”. 
So I think there is a certain aspect of learning from each other, so if we think about the 

70:20:10 model of learning, the 20%  how you are learning from your peers, you are 
learning from others in terms of what is applicable to you.  

And also you can always go back to them, it’s a networking group, I think that’s also 
very important. Because the key for me is getting someone up to speed and knowing how 

to navigate the environment. Sometimes you can learn that from others in terms of their 
processes and how they did it and it shortens the learning curve. And it’s something that 

leads to the success of the individual.   
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...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

For me as a practitioner, I am not only a learning leader in my organization but I do have 

a background in talent management. I do separate out training and learning from talent. 
And I consider succession planning part of the talent processes. Many organizations 

might separate that out, many organizations might pull that together. I feel that learning 
and talent need to be integrated together and I think that succession efforts rely on 

learning and training programs to support the effort that succession is trying to achieve. 
  

…the internal and external brand strength of the learning program.  

Internally, the strength of the learning program is really important for current employees 
to be able to understand their roles and the development they need in their role, plus a 

career path.  I think the branding for the learning is important because if you don’t have 
good policies, procedures, programs to support internal people, they don’t necessarily 

see where their future will be in the organization.  
In terms of external branding, it helps with recruiting. Millenials want to make sure that 

they are joining an organization where they can develop and grow in. So if we utilize the 
processes and programs that the learning team is able to develop, utilize them as a 

branding tool and as an opportunity to recruit people from the outside. In that sense it’s 
elevating the brand of the organization itself. And the organization can become an 

employer of choice.   
 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

Actually 2 come to mind:  

I think it’s really important for learning organizations to market themselves. Becuase 
what happens is that we all get busy in our lives, in our job, and sometimes it’s hard for 

people to take a pause and think about themselves and to think about what their next step 
is going to be. Because we are going to a job and working until 9 to 5 and where is that 

taking us. So if learning does a good job in marketing, the employees when they are 
ready to take that step they can say “I saw learning produced this, I saw them do this, I 

had great feedback from someone who attended that program”. So I think learning 
leaders need to understand how to market themselves and put the learning upfront in 

people’s lives. That will then drive people back to learning and I think that’s better for 
organizations and employees themeselves to recognize the strength of the learning 

department and what learning can bring to them. 
 

The other critical success factor is leadership engagement. Sometimes I feel that in some 
organizations learning is a piece of HR and something that you have to do and you have 

to take X amount of learning classes, or you have your people send to this program or 

that program, and it becomes compliance and have-to-do. And we have to make sure that 
learning becomes not a have-to-do but a want-to-do and to be able to do that, and also to 

bring money and energy back to the organization is leadership sponsorship and 
leadership engagement. They know what’s going on, they know what the benefits are 

and the value what the learning team can do, and they actively engage and get involved 
in what you do. Seeing the leaders following this model, taking these courses, supporting 

this, they have a better vision of success that they want to see in the organization.   
 

As per models and methodologies, I am familiar with Kirkpatrick and Brinkerhoff. 
Kirkpatrick is a fine model but I don’t know at least in my experience if the ROI analysis 

is ever going to be useful for me or for my company that has to go into that, and it’s 
maybe more work than you are going to get value out of it. Not to say it’s bad but I think 

the Kirkpatrick model has its place. So a combination between that they need a survey 
going up to Level 3 so utilizing Kirkpatrick, and I have used in my past Brinkerhoff’s 

model. I found it useful as it was kind of an easy pilot that I did in that training class that 
I did. Just even a simple feedback that I got back after running the process, and after the 

analytics of quantitative and qualitiatve responses, I was able to say: I ran one program 
on sales presentation, how to improve your connectivity with CEOs and your target 

audiences. And the sales person who utilized this model that was thought in the class, 
was able within the next few weeks to achieve a 15 million dollar sale. Of course not a 

100%, as the sales person is a sales person but it contributed in up to 50% how we 
structured his conversation and he approached the CEO based on what he has learnt in 

the training class. You can say that the training class costs X amount to X amount of 
people and that one person of the class had a 15 million dollar sale that he attributed in 

let’s say 50% to his success on that.  So I would use a combination between Kirkpatrick 
and Brinkerhoff if the occasion arise. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

I would say the President or my Line of Business Leader.  

I would say the Chief HR Officer if there is one. In an organization where learning sits 

within HR it’s more critical. In my organization since it is split out in my line of 

business and HR it’s not as critical but in general, it is the CHRO. 

And I think the third most critical person is your business unit partner. Whatever 

training program I am working on, whoever that business person is that I am working 

with, the most important feedback that I can get about the training program I am doing 
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is coming from that person. It is not only going to help him identify objectives but also 

the best way to deliver the program and also the kind of next steps of going forward. 

 3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   
I would say the most important one is networking. You got to know your organization 

and you got to be able to get familiar with not only the leadership team but also the rest 
of the organization. Being out there and being front goes in with your branding, to make 

sure that people see you and know who you are.  

I would say the pair to that would be relationship building and being able to develop 

relationships with executives and others within the organization. So you get to know 
them, their situation and how best to achieve what you need to do. 

And I think the third would be technical competence, so know your company and know 
who your customers are. If you are a B2B organization, you have to know that, and how 

you, as a learning leader can help the business support other businesses that eventually 
support the end consumer. If you are a B2C organization, understand your offering to 

consumers and what the consumers are looking for.  
  

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
 

I would say in this organization and previous organizations it was pretty clear that the 
employee owned their development. Because everyone is a little bit different in terms 

of their career path or where they may wanna go. I would say 4 because there is a lot of 
resources available, I think we can always do a better job in terms of making things easy 

and clear. And that’s the hard part, because there is so much that we could be offering 
that it gets hard for employees to know what that is.  

So I give us a 4 with the opportunity to make things easier going forward. 
 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
 

I don’t think that our current LMS is really doing what we needed to do.  
Unfortunately, as a result of that we are resorting to other means in order to get a 

message out to communicate to our audiences and to be able to get what they need. We 
do a lot of our communications and technology platform for learning on our intranet, 

and it’s working for folks which is why once we have a video that we wanna share, we 
post it on the intranet, put special marketing towards that, so people go to that and it’s 

a 3-minutes video, learning in bite sizes. Whereas the traditional stuff that we have, for 
compliance and things like that you have to go to the LMS and it’s a 20 minutes 

program. So people avoid doing that because it’s too much time of their day, they don’t 
have time to do it and then they have to work through everything within the LMS to 

find the course and take it, make sure they take credit for it, whereas the learning that 
we are doing is more accessible. So I give us a 4.  

We are pushing it out in different ways, because we are looking into how learners learn, 
we are discussing feedback on videos. We were doing a video series, a series of 3 minute 

videos based on specific things that they need to learn and they love it. So we adapted 
it on our own.     

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

That’s a hard one for me because I work technically-oriented in my group, I can’t be an 
intrapreneur in a lot of senses because the content is business content and it gets 

complicated very quickly, and we have 45 different solutions. I can’t be an intrapreneur 
in 45 different solutions. I don’t feel I am an intrapreneur but definitely a curator and 

an enabler. And not only we can provide the right structure and format to make it easy 

and specific and clear but we also have the best way to get that to the people as needed. 

So definitely a 5 on the creator and enabler scale, and on the other part we can put 
maybe in the middle. 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

Becuase I am one line of business in the organization, I have to rely on my corporate 
team when it comes to technology. To me, we are not cutting edge, we are not utilizing 

technology for efficiency and we are just looking at it now, because all the processes 
and all the approvals that had to take place. It would be probably another year before 
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the ability to launch that. And that is out of my control, because it is a corporate ability 

to do that. I give us a 1, we are not there yet, we are not leveraging what technology can 
bring to us. 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
We do provide is the Level 1 survey after the courses, so we are able to allow employees 
to provide that instant feedback, so that would be a 5. 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
I’ll go 5, becuase we did have a very good goals framework, in terms of what it is that 

we needed to achieve in a year. We were very clear in the beginning of the year, and for 
us it’s all about growth, very clear framework about goals in order to support those and 

what I’ve done is to be able to create my goal and my team’s goal based on that 
framework. And I think we were very aligned, and I communicated that up and I think 

that was very integrative. It hasn’t been like this. This is the first year that it happened 
like this but this is good, we are getting there.  

 

7   

We focus on team development not just individual development. 
I think we could do more, we had a recent reorganization, so one of my goals is to really 

come up with a rule of engagement how you work with each other, so I give us a 3.  
We are working on it but we are not there yet.    

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
What I would call that is a rotation program, having the opportunity to rotate around 

different areas within the organization and being able to test-drive it. So yes, we do have 
that. In terms of availability of that to everyone, is right now selected. So I give us a 4 

because for people in the rotation program, it’s fabolous. Becuase they are getting a 
structured rotation and exposure but people who are not in it, we need to work on that 

a little bit more. It’s there, they can pursue it but it’s not that easy for them.  
But it’s not something that they can’t pursue if they want it.  

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
We do create spaces where there is a structured training program but there is nothing 

like a library or a learning lab regularly available for anyone who wanted to do 
something. So I think it’s a 1 or 2 on that one. We don’t really have a dedicated, 

structured space. We make space when we need it. So I would give it a 2 on that one. 
 

 

Interview Nr. 10 – Baxter  

Head of Global Learning and Development 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It is in the pharmaceutical sector, a pharma and biotech 
company, Baxter Healthcare.  

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Head of Global Learning and Development and I 

report into the Director of Learning for Quality. And that 
person reported to the VP of Quality who reported to the CEO.  

Experience in the 

corporate learning 
field 

 

I have 30+ years of experience in the field.  

Average size of the 

learner target 
audience 

 

At Baxter Healthcare, the company has about 62,000 
employees, the quality organization has about 450 employees. 

And a lot of the training is done for that organization.  

In addition, we support training for the 70 manufacturing 

facilities so that would be an organization of about 25,000 
people in that function.   

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
No, there is now Corporate University.  Corporate universities 

were a feature of many organizations back in the 80s and 90s 
and up to 2000, and then most of them disappeared. Baxter did 

have a corporate university at that time, it was dispended and 
one of the survivors works for us in the quality organization.  
 

So the CU is no longer there. Various functions had to have 
their own learning organization. Sales in particular, then 

Corporate Compliance and HR has one, and then Quality has 
one. Manufacturing had unique training organizations in each 

facility. 
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1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

To preface my remarks, I think one of the big challenges at least in the US has been the 
tendency for businesses since about 2005 or earlier, to outboard learning to the employee. 
Large corporate universities tended to define what people needed to learn in order to 

perform their job functions properly and during that timeframe HR and leadership said 
the employee should be responsible for their own learning. Unfortunately many 

employees did not know what they needed to be successful, or their managers did not 

communicate that clearly. And so since then, it had been quite a bit of a change in 

organizations about the value of learning within the organization and outside the 
organization because no one has set clear expectations or goals on what employees 

should learn.  
Having said that, moving to Kirkpatrick, I think the 4-level model was an interesting way 

to clarify the different value propositions that learning can propose to the employees, 
organizations, managers and the business in general.  

My personal view is that Kirkpatrick has its metrics backwards, if you go into creating 
learning without knowing what the business impact was supposed to be, you should not 

do that. So level 4 should be really the question that you have with the sponsor before 
you begin the project.     

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 I have seen it to be a critical factor for designing learning to improve employee 

performance and organizational systems. Considering performance change for one 
portion of the system begs the question: what impact it will have on the other parts of the 

system that are connected? So our approach to an analysis tends to look at what else is 
connected to this performance problem in this part of the organization. And even if we 

improve this, will the business experience any kind of improvement?   

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

Yes, I think this is undiscovered country in the value what it can bring to the organization. 

Most of the organizations I have been in complain about the lack of bench strength, lack 
of succession candidates. They put literally years before people might be ready to take 

on a role which should not be the case if they are properly prepared. In my past 
experience, Hewlett Packard had a process called the „HP-Way” where you were not 

being aware that you were being prepared for your next role. You were just sent on 

classes and put in teams and sent through experiences. And once you have completed 

this list of things, then it had been announced to you that you had been prepared to a 
different role in the organization. That was a very intentional program. And this is absent 

in nearly every company I worked in. 
 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

In the Baxter organization, last year, or the year before, we created a branding strategy. 
When we began working with other parts of the organization we felt it was important for 

them to differentiate us either from external contract resources, corporate resources or 

sales resources or manufacturing resources.  

So we created a color scheme, a graphic that went to all of our materials and we promoted 
our unique approach to analysis and solving business problems. And that became our 

branding in our organization.  
   

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

There are 2 that I think are very important, that I found to be critical to the success of the 

program. The first one is to talk to the target audience. In several places I have worked I 

struggled to change the view of the learning organization and the clients we have worked 

for inside the company that we really need to talk to the people who do the work, who 
know how work gets done.  

The second thing I think is very critical is sponsorship.  Every successful project on my 
Linkedin profile had nearly ideal sponsors. When you need to move within your 

organization and obtain resources, people and access in different parts of the 
organization, you need a sponsor who is experienced in doing that and has a commitment 

to the project. 
When it comes to methodologies, one area is that Allison Rossett talked about called 

extent data. This is all the data that the organization collects that almost nobody works 

at. So you have to start looking at different places, like quality and finance and IT to get 

the information you need about how the organization is actually working.  
And what is changing in terms of the business and the processes.  

The data from both Kirkpatrick and Brinkerhoff is that people underreport success. There 
is lots of psychological research that backs that up. So the problem I have is that you can 

not report the actual outcome data to the business. If you are training you can not, because 
the ROI is so large that nobody is going to believe it. The business gain in dollars and 

the value to the business of training was less than 2 % of the actual value so that the 
sponsors and finance would believe it.  
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There are two things to look into in other interviews or follow-up research: 

1) Does the organization has effective metrics for its business outcomes? Because if it 
does, if it is measuring cost, quality, cycle time, customer value, then it is already 

gathering metrics on how well it is doing as a business. And it has a business 
problem that it wants to solve, and talks to training because it thinks it is a training 

problem then training has the opportunity to examine those what the employee 
performance part in that is.  

And starting there I think is twofold: established trust between the business partner 
and the training organization, we are talking about the health of the business and we 

are not trying to push off our own seats or ROI for training, because nobody believes 
that, except of training.  The business has to measure its own way and has to be 

convinced that something is better. Unless they know that then training can’t 
convince them with ROI numbers. They would always be questioned because 

nobody understands them expect of training.  
 

2) The other thing to follow up on is how we measure at the Innovation Leadership 
Institute (ILI). The critical business metric that we were trying to address is the 

cycle time from research results and R&D to product in the marketplace. So that 
was a metric established by the business and the finance function for all the products 

that the company tended to put out in the marketplace. The problem what R&D had 
was that it took anywhere from 18 months to 9 years for the product to get to the 

street. So the ILI took people from R&D and taught them business, cycles and cash 
flow, and established teams to take R&D results, and built business cases for them. 

This cut the cycle time of new products and research results to products in the 
marketplace from 9 years to 9 months. (…) So that’s about solving the business 

problem and having the business give you that direct feedback, that when you jump 
up and down. I think that’s how you know what you have done has helped the 

business.  
 

All the other ROI-metrics, Kirkpatrick, Brinkerhoff, they don’t ask the right questions 
and they don’t get out the business results.       

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

The three that I tend to focus on are the person doing the work, their management and 
then above that the sponsor, and all of the stakeholders that are connected to the sponsor.  

 
 

 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

I think the most people in learning organizations who survived more than a couple of 
years learnt to speak with their clients in the various business functions in the client’s 

language. So I am not speaking as a learning person, I am speaking as a business person 
who is learning about and understanding their business problem and the change that their 

looking for in their language. 
I think that’s a competency that all learners need, that is probably not taught in an 

instructional design school, and a lot of people who design learning programs never have 

those conversations, their supervisors do or their managers do. That’s the way how the 

organization is structured. 
The people in learning who have the opportunity to do all of these things tend to be 

independent consultants or program level consultants in consulting organizations.   
 

I think the second thing which is important in some way is to educate the sponsor you 
are talking to at the executive level. What performance really is, and how they can tell if 

it’s changing, how they should measure it in their organization. And about the methods 
we use, we tend to choose to create the best possible changing performance with the 

minimum cost and time.   

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
For Baxter it is an interesting question, because Baxter lives in a regulated business 

environment. Lots of the training that people do is required. It’s not that they needed to 
discover it or they have to take it in a different way. They can only take it in a particular 

way to satisfy the requirement.  Some of the learning that people do that is not part of 
business process or quality, they would discover it on their own. So for example 

someone wanted to gain a certification in a quality area, or someone wanted to take first 
time manager training, then they discover what they wanna do and taking it but in most 

of the business process cases.  
When I joined Baxter, I had 22 required program that I had to take. Some people in the 

organization had over 200.  
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I think it’s probably a 3, because it’s half required and half self-discovery.   

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
I have to tell you that there are 30 LMSs at Baxter for 62,000 people. So project is 

underway at this time to reduce that from 30 to 2. And the bookies are taking money on 
whether it will be 2 years or 20 years to accomplish this but the intent is to reduce it to 

a couple. Just simply from the efficiency and the effectiveness standpoint. 
 So this is not being done to keep up with an advancing standard, this is being done on 

the basis of efficiency which is a different goal. 
So I would say that’s it’s probably a 2, as it is not about keeping up with the leading 

edge, it’s about business efficiency.  
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
Yes, I agree with that statement. We rarely do create the content. Content is created by 

experts in the functional areas. We are the ones who reshape that content to allow 

learners to learn it. In principle, it’s very difficult to learn somehting you don’t already 

know about. So we have to create concepts, and cases and examples and experiences 
for people, so that they can learn new things easily.  

I think the simple principle when people ask me what’s the magic sauce in learning is 
that the expertise is stored in the brain relationally and learning has to be done 

sequentially. And the new learner will take the sequential way and create their own 
relational memory map. And so that process of taking expertise, linearizing it, 

structuring it for learning and presenting it to somebody who will then create their own 
relational map, that’s the interaction between expertise and learning and learner. So the 

role of learners is very much in reshaping content and enabling the learning through a 

variety of methods and tools. 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection and promote it 

accordingly to help the adoption process. 

I think that’s sort of a limited view and my example is a tool that I used at Motorola that 
allowed us to create knowledge communities or people in functions. And we leveraged 

those knowledge communities to both present learning in a faster and more efficient 
way than we could have done otherwise, and then we used that technology to create and 

manage international conferences when people couldn’t travel to have them fully 
participate in all of the presentations and the Q&A.  

So I think those tools both enabled learning and supported collaborative vision. One of 

the metrics that we did not expect that we did collect was that a given community might 
started out with 40 members, and have 40 people posting in the community during the 

conference as part of the conference. And 8 months after the conference, 8 times as 
many people were posting in that community as they discovered that because they new 

somebody in it, so the collaboration was going on continuously after the conference. 
Just because the tool was sitting there. It’s a 5. 

So I think there is this extensibility or these other things that happen when you create 
the collaboration and the learning piece together in a platform, or a tool that you not 

expect.   
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
 

Some people have promoted that as a way to have a forward looking indicator of 
business change and what should happen in the organization (…) So instant feedback 

can provide that, but Brinkerhoff will tell you that you really don’t know what’s going 
to happen back in the workplace until you wait a while and see what people actually do. 

And part of that what’s the organization, what’s the process, what’s the system the 
learner is operating in, and how much of what they have learnt is actually supported and 

enabled in that system, so they can actually do that.  
So I think there is 2 ways of looking at that:  

You can use immediate feedback to get one’s view of how things might be, but you 
have to wait to find out how they really gonna be. It’s like tasting the cookie dough 

before you bake the cookie. At Baxter, I would rate it again in the middle.  
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
I think it’s important to get your support and funding so I would say 4. I have some 

examples of that. The first virtual reality (VR) program to train manufacturing workers. 
The funding for that was provided as seed funding from the CEO of the corporation. So 

we went up to the top and described what the VR program will do to the business and 
he said “yes, I’ll fund that”, and he gave us $50,000 to develop the program. So it’s a 

5, you can have those types of conversations if you talk about the business value of the 
new method. If you just go and talk about the new method, who cares.  

And I think that’s the critical difference how you talk to the C-suite about the new 
method. They are interested in the business outcome and whether it is a worthwhile 

investment in time and money. You have to make it real for them, they are not learning 
people, they are business people.  
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7   

We focus on team development not just individual development. 

 
I think you can’t really do either/or, you have to do both. So I think team development 

is important but so as individual development. So I think it’s more important if you can 
combine it. And this gets to the evaluation piece as well, to have the team to evaluate 

its own performance, to have the individuals to evaluate their own performance, then 
have team members evaluate each other’s performance. Yes, it is a 5 and this is part of 

the whole datasate, and I think where that is done, you get a different impression of 
what the outcome was. 

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills. 
 

I tend to think it’s a 5. The most common way how it’s done is through business 
simulations where people essentially play a role in the simulation, and they test it, they 

have questions, they have situations they have to respond to. And this have been done 
usually in groups across tables for live events, and more recently on platforms where 

you have avatars. So I am looking at you, you are not really there but I can talk to you 
in natural voice just like we were talking. You are challenging me with questions or I 

have to ask you questions and decide what’s going on. Those kind of simulations are 

quite common in medicine or in military, less common in business. And in my role at 

Baxter is to bring those kinds of developmental experiences through simulation to the 
employees whether it’s manufacturing or engineering. 

 
 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
 

It’s a really good question as different industries do that or not do that depending on 
their need. In the quality area where I work at Baxter, in some cases they were bringing 

in a new machine to do testing on products, they were bringing a sample machine in 

R&D and they were training people in that space where they put that machine. When 

they put the machine in the facilities and the test laboratoires, the training would be 
done in those facilities. So you can think of it that yes, we created spaces for learning 

for certain technologies. For other kinds of learnings, any old conference room will do, 
it is not special, it is people interacting. And virtual learning, telepresence rooms, that’s 

technology but it is not special or unique, and it is used by other people for other things. 
So at Baxter, we don’t do that, we don’t create special spaces for learning. So it would 

be a 2 probably because we don’t find the need and it’s not essential.  
 

 
 

 

 

Interview Nr. 11 -  Capgemini 

Head of Learning and Talent Management, Chief Learning Officer 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It’s a global organization of 200,000 employees in 42 
countries. We are pretty much serving almost all industry 

segments, and we have different services ranging from 

technology, consulting, infrastructure, IT and several other 

areas. 

Exact position and 

who to report to 

 

I am the Head of Learning and I report to the Chief People 
Officer of the region North America which includes US and 

Canada. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have been in the learning and development area since 2007, 

so 10 years now. 

Average size of the 

learner target 

audience 

 

I have 20,000 people under my scope in North America. 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

Yes, Capgemini has a Capgemini University. 

 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

This is very interesting, it can be the foundational base. But can we really use that, does 
it help every organization? That’s not real. Because every organization is very structured 

and very different in terms of their composition and challenges. So for us, we have 
actually seeked the best practices from the industry what really makes us successful. 

What we really looked at was 4 levels of how we look at it, what we really achieve as a 
business. So this is the big picture how we evaluate. 
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I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 That is something very key. The average age group is refreshing, there are more and 
more millenials coming into the IT world and you realize that as you really grow that 

your group is mostly on that side. Because millenials are the ones who will drive the next 
part of the century. Millenials learn differently and quickly. They don’t like sitting in a 

classroom, they are much more connected, tech-savvy and socially active.  
From the learning perspective we largely rely on collaboration between different groups 

and other people use Jammer which is our internal tool for social collaboration. It is a 
key factor. 

  

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

 
Well, I mentioned Capgemini Corporate University before. It is a large campus, with 

accommodation on site and we have another campus in India as well. So these are the 
facilities where people go to reach their milestones, especially when they are really 

nominated as high performers. And at the University, we have a set of talent acceleration 
programs, like the so-called Planned Progression program, Forced Promotion program 

or the Post Promotion progam as well. So there is a designation around these programs 
and this is really of key importance for Capgemini. 

  

…the internal and external brand strength of the learning program.  

It’s really focused. You know, nothing sells without a brand value. Like with branded 
programs of different universities, I think it’s about the authenticity of the program. So I 

am assured that it is valuable for me, or the institution is going to provide me with the 
right level of curriculum and value is coming out of it. The other thing is accreditation. 

There is a learning accreditation body in Europe and some of the specific programs really 
going for getting accredited. And also, we recently had a Women Leadership 

Development Program honored by the Brandon Hall Excellence Awards and promoted 
it accordingly.  So definitely the answer is yes, branding is everything.  

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
   

The first and foremost stakeholder for me is the employee, my primary customer. 

The second is the HR and Transformation groups. In Capgemini, Workforce 
Transformation and HR, they are the same team. What they are really looking at are 

people’s skills, their transition, the demand from the market and people supply chain. 
And the third group I have is business leadership, the business unit leads. 

These are the top 3 but there could be many others. These are the top ones giving me 
inputs in how to refine my plan.  

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups?   

It’s primarily relationship building. And my first stakeholder group, the employees - it’s 
very difficult to connect with them on a regular basis. So this is where technology, the 

tools, the apps and Jammer comes in. 
It is also important how to facilitate a group of really diverse people, that’s absolutely 

key. We call it facilitation. Bringing people together, how to really throw ideas and then 
gather inputs from them. 

Other part of the whole competency set is how to look at negotiations. There are 
situations when not everyone will be realistic and then you really have to go back and 

question some of the things, and bring down some of the things into granular points and 
renegotiate the expectations. It’s not about money, it’s about how to renegotiate the 

expectations. 
And the third level of competency is program management, and it’s not one project, it’s 

like 15 other projects and so many other things, so it is about how do you really manage 
all the things together.  

The fourth is not a competency but I think it’s very key. It is about the people skills, 
without people skills there is not an even an hour we can survive. It carries several things: 

how to really look at feedback, conflict resolution, interaction and all these other aspects.   
  

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

1.  

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

Yes, that’s a 5.  



167 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
That is also a 5.  

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

That’s a 4.  

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
That’s 5.  

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

Yes, that is a 5 also. 
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
That’s 4. 

 

7   

We focus on team development not just individual development. 
That’s mostly in the 4, we create programs for both, still, I would say 4.  

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

That is 4. There are constraints in terms of how far we can enforce that. From the 
learning side it is a 4 and the enablement here on the business side.  

 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
That’s a 5. 

 

 

Interview Nr. 12 – CompTIA  

Vice Preisdent of CompTIA Learning 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
It is a global IT non-profit association, very different world. 

The mission is to provide IT skills to people so they can get 

jobs. 

Exact position and 
who to report to 

 
My title is VP of CompTIA Learning which is a divison I 

founded 2 years ago. I report to the Executive VP of Education 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
It is probably 21 years by now, I worked in startups and large 

organizations with 80,000 people, and currently I am with the 
non-profit. 

Average size of the 

learner target 

audience 

 

We are training and certifying about 200,000 people a year so 

that size can be considered as our average learning population. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
What we have today is more of an online destination where 

people can come and get online learning activities and prepare 
for an exam.  

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

In the world where I am in today, one of the most direct ROI is that we have is that 

someone passes the exam, which shows that they learnt the information, then they get a 
job which shows that they were able to convince an employer that they have the needed 

skills. We have also shown as a CompTIA example, we do research with the states 
around the country and we found that people that have one of our exams and passed it, 

on long term, they make more money and get advancement in the IT field than people 
who have not gone through training and IT certification.  

So from the CompTIA perspective, we have data that shows that the learning and 
certification process has ROI to the individual person who is pursuing an IT career.  
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My experience within the corporate context and that type of ROI, it is still very difficult. 

I have seen Kirkpatrick and also Phillips speaking at conferences, it is harder still to 
prove within a lot of corporate L&D. The types of areas where I have personally seen it 

is not always on the top line of a business but I have seen more success, for example 
cutting down better training and follow training. I’ve learnt that the initial training is just 

the beginning, we have to continually follow-up with people and reinforce.  
 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

If there is anything I’ve learnt, especially in the last 3-5 years, probably one of the most 
important concepts is where there is emotion, there is memory, and there is learning. And 
one of the examples I use sometimes is if you ask people what they did 4 nights ago, they 

may not remember but if you ask them where they were on 9/11, everyone remembers. 
In the field where we are in, we are asking somebody who is working potentially in a 

low-paying job to take on a study book that weighs 16 pounds. Termendous amount of 
information that these people need to learn, remember and answer questions on for that 

certification. That takes a lot of motivation for someone who is often working in another 
job. We had tremendous success with our latest products because we did a deep dive into 

neuroscience and we looked at some of the key learning triggers. And one of the areas 

how do you really get people to engage with the learning, and how do you get that sticky, 

how do you form memory and get people to change habits. Who does that better than 
anybody else: the people who create video games. And why is that so strong is that the 

concept of video game development brings in the concept of a storyline, they use other 
triggers, such as a challenge and then a reward system which creates a positive feedback 

loop which makes someone focused intently, pass that information on to the long term 
memory, and it makes them want to continue on. We have been using a lot of those 

concepts in our latest training. And we have seen really high degree of success with the 
learners. To sum that up, wherever you engage people, you stimulate them, you present 

them what they need, when they need it and you provide follow-up learning, that’s where 

I see the needle move the most.  

 
The other area I am working in now which is really an up and coming area: I work in 

building 2D and 3D simulations. I think another learning trigger is muscle memory and 
people performing tasks. It’s no longer good enough to have someone show up at a job 

site and say I answered a lot of questions on a test, but what do you know about how to 
do it? So we are building 2D and 3D simulations along with the learning metric, letting 

people practice hands-on skills in a very cost-effective, and self-paced manner. So they 
can walk up to the job site, more confident and with a degree of knowledge and hands-

on skills. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

In our world, the people that are key stakeholders are IT candidates, the customers who 
are studying and preparing for their exam, we are serving them. We have our research 

group and we do research on them and survey them and do persona analysis to understand 
what their desires are. 

 
The other stakeholder group is that we work with a lot with schools. Anywhere from 

middle school up to college, we are trying to get people interested in IT.  
We wanna reach those people and we wanna reach instructors. The expression they use 

on the airplane is: ”put your mask first and put on your child’s mask”. We have to listen 
very much to the teachers and instructors who are teaching technology. They have direct 

contact with those groups of people who are studying. 
 

And the third group, the experienced IT people out there. We have advisory groups, 
groups of subject matter experts and people who are bellcows in the industry. Those 

people who are very successful in IT, they know what it takes to get that job and make a 
career in IT, so we listen to those SMEs, survey them, and create focus groups.    

 
So those are the top 3 stakeholder groups we are listening to. And we are listening 

through direct contact focus groups and we are also listening through social media.  
Every Sunday morning I get my ReddIt feed and I have a great morning, or I am not so 

happy but I am always glad to get the feedback. 
 

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   
I think some of them is to reach these people and work with them. Because you have to 

meet them halfway at their level of knowledge. In my world, I never send anyone in to 
IT people who can’t talk the talk, who don’t have some experience.  

What my stakeholder group does not enjoy doing is spending a lot of time explaining to 
a totally non-technical person. So one of those competencies is having some baseline 

knowledge in the field of your stakeholders and meet them halfway. Being very 
organized, methodical and respecting their time. Because if you take those stakeholders 

time, you wanna use it wisely, you want analyze that data that they shared with you. 
Analyze it and come up with insights and knowledge and then compile it into a report 

and share it back to that stakeholder group. So we have the value of their knowledge but 
they get also the knowledge back from the insights of us and our research group. 

So being organized, analytical and being technical enough in our world to intelligently 
ask good questions. Those are some of the key competencies.  
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4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

That’s definitely a 5 for us. Our latest product is letting people who bought the product 

share and form their studies, so yes, that’s a 5.  
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
That would be a 5 as well. 

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 
I would say for us that’s a 4. I think we are moving to creating our own content but 

today is still licensing content from publishers. They are not as intrapreneurial as we 
are. 

 
 

 
4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
 

I would say it’s probably a 3. 
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 

Our platforms all include a button to provide us feedback, so they can provide feedback 

immediately so that is a 5 then.  
 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
That’s a work in progress for us, that’s probably a 4.  

 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 

 
Our business today is still 90% consumer. And it is now moving from 5 to 10% business 

as training teams, but that is still a very small part, so I would say a 2. 
 

 
 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
 

We are not doing that directly but we partnered with another company called 
LifeJourney and what they do, they provide high school students with virtual internship 

and get to the life of the day of the person with the role they aspire to. And then our 
learning is part of a Capstone event to get their certificate for their internship. So this is 

something we are pretty strong in, making sure that people understand what kind of job 
they would get, so I give us a 5 on that.  

 
 

 
 

 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
 

That is probably not applicable. 
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Interview Nr. 13 – Zurich Insurance  

Head of Learning and Development at Zurich North America 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

Zurich is a global insurance company, working for Zurich 
North America. 

The organization is in the midst of implementing a 3 year 

strategy. The goal is to strengthen the financial position and 

competitive position in the marketplace, make the technical 
capabilities a competitive advantage, change the ways we 

work by simplifying and streamlining many of our operations 
and providing greater clarity in how we work together across 

different lines. 

Exact position and 

who to report to 

 

I am the Head of Learning & Development, I lead a team of 
project managers who manage, design, develop and implement 

learning solutions, mainly focused in the area of skill, tools, 

process and knowledge. 

 
I report to the Head of North America L&D and he reports to 

the Head of HR in North America. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have almost 28 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
Our learning population in US&Canada is 8,500 people from 

all areas of the business. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
We have Academies: a Sales Academy and a Management and 

Professional Skills Academy but we do not have a Corporate 
University structure. 

The Academies are not really curriculum focused, there are 
more resources, classes, videos, performance support tools 

that we have to support you in this particular domain.  
When I think of a CU it’s more formal, based on curricula but 

we don’t do it here. 

 

 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

We do Level 1 and Level 2 routinely but we don’t have a rigorous evaluation 
methodology. But this year we will have one.  And we will use Kirkpatrick. And I am a 
big proponent of Brinkerhoff's Success Case Method, so I truly believe that is what 

provides more actionable and immediate guidance to the business on how they can 
improve employee performance. We are so Kirkpatrick focused, because it’s accepted 

organizationally but I wanna have more agility in terms of how we respond to the 

business and provide them with intelligence that will help them better manage their 

business. 
With Kirkpatrick, to actually do even Level 3, you have to let the initiatives sit out there 

and that training sit out there for a good period of time in order to see what those results 
really are, and to see if the learning sticks.   

With Brinkerhoff, it’s really about what makes people successful and what are the 
barriers of performance in the actual environment they are in. And you can do that 

quickly without a whole a lot of analytics attached to it. And a lot of times you can 
provide snapshot information to the business about their initiatives. 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 I believe that is a critical success factor, and it’s essential to collaborative working, and 

collaborative working is problem-focused, and really helps people to build capabilities. 
  

...the strength of the learning program in terms of succession planning.  

Agreed. I am a strong believer of a talent-led learning strategy, few organizations truly 

implement that successfully. Especially in an organization like ours where technical 

capability and technical excellence are market differentiators, we need to have strength 

in every level of the organization. 

…the internal and external brand strength of the learning program.  
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I believe there is one brand and in my current company that’s Zurich’s, and I believe in 

an alignment to that brand, I don’t believe in separate branding of individual programs, 
I believe in the Zurich brand. It is critical from the perspective of what we develop and 

deliver to our internal clients. And our internal audience is aligned fully to the principles, 
the visual identity and all other aspects of the brand. And so from that perspective I 

believe the brand is very important. Through our learning programs, especially our new 
hires learn about that brand but also for our current employees, it‘s important that the 

brand is reinforced for them. Yes, I say the brand of the program matters because it is 
the corporate brand. 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

The organizational culture and readiness to embrace learning versus simply have people 

trained. It is a critical enabler of people’s skills because your strategy has to able to catch 
people where they are, and propel them forward. It can’t be too far ahead, or no one will 

endorse your strategy. And you need support because you are not a revenue producer in 
a corporate setting, you need support so you can’t be too far ahead but you have to nudge 

people to be further ahead. It’s kind of both ways. And you have to see what support you 
have for the work that you do which helps you to calibrate exactly what kind of work 

you are doing. 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program!   

The business clients who requested learning services, so the owners of the program. 

It’s the audience for the program, the people who actually receive the training, and their 
managers who are responsible for ensuring that their people apply learning on the job. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

Influencing, critical thinking, truly understanding the problem set and determining how 

the appropriate solution could look like. I think it’s the communication – being able to 

work with them and express what your opinions are.  
To have a collaborative mindset – I don’t have all the answers, I need to be open and 

accepting other views and perspectives, embrace diversity as opinion so that I get the 
right solution. Managing relationships and maintaining strong relationships.  

You have to know your staff, you have to know what they are talking about. Able to 
conceive of something in learning terms for a business problem. So you have to be able 

to conceptualize what that could be. You need to know how to translate the client’s 
business need into a learning need. Influencing is very very important. You need to be 

open to change. You need to see how we get from here to here. There is a lot of change 

involved in that.  You certainly need to be able to listen and to express it with precision 

what could happen as a result of our understanding of the problem. 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  (5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t 

know or don’t want to respond) 

1 

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
I would put a 4. I agree that people need to own their learning. But I think you have to 

provide a framework for that. And I think just putting a bunch of assets out there in a 
corporate setting that does not give people enough of a roadmap to understand what to 

do with that. I think that structure is required, a framework is necessary. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
I would give it a 4. While we 100%ly endorse it, we are limited by funding in terms of 

what we can actually implement. That is what we are very focused on, in terms by our 

own ambitions but we are limited by cost constraints. We have in the pipeline better 

platforms for content management, also WebEx meeting center, but we would like to 

have a more robust platform for virtual classroom, where we can have more 

collaboration spaces. So I would say content management systems, making sure that we 

are able to maintain our content easily. Also we use a lot of Sharepoint, but I am 

wondering if there are better platforms. Right now they are more repositories for our 

stuff, but I think we would like to enhance that to build more robust platforms. 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

I would say 3. I think that content is king here and the focus on content. And that’s a 
mindset shift we are evolving on. But I would say content for the organization is the 

most important thing. I think to truly learn, people need to be trusted with foundational 
skills, solve problems. I think that’s what fundamental and the content is the domain 

where you solve the problem. In all organizations I worked for, content was king. 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. I would give that a 5. That is exactly why we use technology: personalize the 

learning experience for people and to build broader connections across geographic 
space. We have distributed working environment, we have offices everywhere and 

people can not come together. So we use technology in very forms: e-learning, 
collaborative meeting space, webinar to bring people together. 
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5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

I am gonna give a 3,5. We do provide level 1, but I think that level 1 is extremely limited 
instrument. It really does not take into account a larger context. In Brinkenhoff’s 

methodology we would do focus groups quickly to understand whether that learning 
solution worked or not. We don’t do that here. We do not provide immediate actionable 

feedback. Yes, we provide a mechanism for that to happen but I don’t think it is 
necessarily an empowering method. 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
A 4. We do that but not always sure that we do it effectively. We have HR Business 

Partners and they do that. And it’s more an annual exercise but not an ongoing exercise. 

7   

We focus on team development not just individual development. 
I would give this a 2. We focus very much on individual development. I would raise 

this to a 3. Because managers do focus on teamwork as that is a core value that we have, 
so I would say, while it is not formally, we don’t do a lot teambuilding interventions. 

It’s being done more informally. And the training that we do is very much focused on 
individual competency. 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
No, we don’t do that, so that’s a 1 (if we mean to actually experience a day of a life 

of….) What I would offer though, that we have competency models that we call skill 

grids. You can look up what the different jobs look like, I can see what those skills are 

but I can’t actually try them out. In the organization I worked for we wanted to do an 8-

hour simulation on what it was like to be a manager so the people who were thinking 

about going on a management track could understand what were involved. That to me 

is a tryout, I did wanna do it but we don’t do that here in Zurich NA. 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 

I would give a 5. We do work with our business partners to create learning spaces to 
provide that framework within which they have the freedom to explore and choose 

where you go and what you need to something that you would be required to do. We 

provide space for people to manage their own development. 

 

 

Interview Nr. 14 – Emerson  

Corporate Director of Learning 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It is in the energy sector, at Emerson Electric. The parent 
organization is Emerson, a leader in helping manufacturers 

automate and optimize production processes through best-in-

class technologies and industry expertise. 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Corporate Director of Learning, responsible for the 

instructional aspects of leadership development and leadership 
skills. The technical trainings or sales trainings are 

responsibilities of the business units. What they have in 
common is how they develop our current and emerging 

leaders. My job is to oversee the instructional aspect of that. 
When I came in, I was reporting to the Global VP of Corporate 

HR and now I report to the Global Head of Talent 

Management. My department reports to the SVP of 

Organizatonal Planning who reports to the CEO. Who I report 
to is who is overlooking the entire succession planning chain 

globally. As part of traditional HR, we were seen more as a 
compliance function earlier and now we are global talent 

management, I really think that we moved from compliance to 
commitment. 

Experience in the 

field 

 

I have 21 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
The global learner audience is 5,000 (80-85% of leaders come 

from internally, so succession planning is very important).  

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
We just chose not to call it an Academy, for the terminology’s 

sake but we call it Corporate Learning Center (CLC) and we 
function very much like a Corporate University. I am part of 

the Global L&D Leadership Council, and not only I am 
responsible for the instructional aspects of leadership 

development, but I also support a wide area of CLCs (we have 
CLCs in Cluj, Dubai, Mumbai and Hongkong). 
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1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

What we really measure is return on expectation (ROE), and for me that would be 
Kirkpatrick’s level 3 or 4. Whenever I start a new learning initiative at Emerson and talk 
to the senior executives, I say: “complete the sentence for me: this initiative will be a 

success in your eyes when….” and they tell. So they tell me what the learning initiative 
should accomplish, that tells me how I am going to measure it and that is really ROE. In 

20 years of doing this, I’ve never met one executive in my organization who ever asked 

for ROI or believed in it. I know Donald (Kirkpatrick) very well, we are friends, we used 

to go to the same church in Milwaukee. He is a good man. And I tell you, in his later 
years he told me, everything that really matters is Level 3. ROE is everything. So I ask 

the senior executive to complete the sentence for me and they tell their success factors. 
That’s what I am looking for 12 weeks and beyond after that learning investment. And 

12 weeks later I am getting relevant and compelling business data of level 3, and level 4 
outcomes and the great thing is that I don’t have to look for this, as the learners are 

coming to me with it. 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 I would say that is very very important success factor. My perspective is that as a function 
of corporate, we own 67 different companies and the business units can choose: they can 

go somewhere else, they can use their own program, they can go to a vendor or they can 
do nothing at all. So the ability to work collaboratively and persuasively is absolutely a 

success factor. 
 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

I would say that is critical success factor and that’s why my function exists. Our mission 
statement is that we shape and enforce the performance of current and emerging leaders. 

And when we talk about current and emerging leaders they are the ones in our succession 
plan. 

 

…the internal and external brand strength of the learning program. 

Absolutely. It’s critical and this has been actually one of my greatest success factors in 

my 4 years there. Because my 67 companies have the choice whether they choose us or 
not, so with building a brand strategy I am able to persuade them what they get from me 

has a greater value that they can get from somebody else. So brand development, brand 
awareness is very very important. What we wanna do is to become a category of one in 

their mind and differentiate ourselves from all the alternatives out there. 
 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

We could go on and on, but I just choose one as I wanna respect your time. Our critical 

success factor is moving learning from an event to an operating system. Earlier people 
had the training event and they checked the box. And all was said, not much got done. 

And more and more people are talking about increasing learning transfer and reducing 
learning scrap. What we have been able to do very very well that we were able to move 

the program in the learners mind from an event to “wow, this is an operating system”. 
We completely changed the perception of the value of the learning. It significantly 

exceeds the learning transfer and moves the training from an event to a process.  Critical 
to success is the implementation of the skills. The brilliant book of “6 Disciplines of 

Breakthrough Learning” introduced the concept of the new finish line for learning. It is 
at the end of the training program, and you know, at the end we give people certificates 

but we are sending the wrong message that you are done. With the new finish line for 
learning, the idea is that the real work begins when the workshop ends. So our finish line 

for learning is actually 12-15 weeks after the instructional phase and at the end what we 
call the implementational phase. So our critical success factor here at Emerson is putting 

as much emphasis on implementation phase as we put on the skill acquisition phase. One 
thing I shaped in my mind over the last few years: historically, learning leaders are 

speaking a vocabulary that is irrelevant to business leaders. We tend to talk about 
learning objectives and they wanna know about business outcomes. Learning objectives 

are means to an end. But the end is business outcomes that’s why I like that: Complete 
the sentence for me: “this learning initiative will be a success when…” they are telling 

you the business outcome they wanna achieve. So begin with the end in mind.  
We have built our entire learning brand around business outcomes rather than learning 

objectives and this way I am able to persuade my business executives that we are a 
worthwhile investment compared to all the alternatives out there. So the focus on 

business outcomes is absolutely critical. And our global CFO is my biggest advocate as 
I introduced the new finish line for learning to him. My CFO does not want numbers. 

We removed the price tags and the only thing we have placed value on if the people 
showed up. All he (CFO) really needs to know is what are you hearing 2 weeks after the 

workshop. What are people telling you what happened. He is not looking for charts or 
graphs, he is just looking to say, “ok, people are doing it and putting back to work”, that’s 

all he wants. 
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2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

 

I call them my clients, my customers and my consumers.  
My clients are the senior level executives like the CMO, CHRO, CEO, the Presidents of 

our Divisions and Business Units. These are the people I need to persuade that investing 
in Leadership Development is critical to our success, and my team and I are the ones to 

do it.  
My customers are the people who send their employees to my training. These could be 

directors who send their managers to our courses or the VPs who send their Directors to 
me or managers who send their supervisors to me.  

My consumers are who actually come to the training and show up. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

Obviously, driving through results is a key competency, so being action-oriented and 
persuasive. There are 2 sides of a coin for me: one is relevance and the other one is 

resonance. I asked to be relevant in the eyes of my market, my stakeholders but relevance 
by itself is not enough, I also have to resonate. Nor is just enough just to resonate, there 

are 2 sides of the coin, I have to be both. And that’s what makes the job fun. 
 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5! (5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t 

know or don’t want to respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
I think that’s a 4. Our ultimate message is that every employee is responsible for their 

own development. We provide opportunities for training and rotation for targeted 
assignments but ultimately every employee is responsible for their own learning. 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

I would rate that a 2 right now. Most of the skills we are providing to our leaders are 

very high-fetched skills. And it’s our corporate culture that the skills are best acquired 

and mastered in practice, in a high-fetch environment. We are moving towards e-

learning and starting some big contracts but we are not there yet. 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
Yes, I would say 5. I am actually very uncomfortable with the word learning. We use 

the word performance. I never felt good about being referred to as a learning 

organization, we are a performance organization. Learning is a means to an end and 

performance is the end, so how to get there quicker. 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

Right now it’s a 3 and in about a year, I would rate it as a 4. 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

5, absolutely. 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
I would rate this actually a 5. Success for a learning leader is finding out what is going 

on in the business and getting on it. 

7   

We focus on team development not just individual development. 
As a corporate learning function, no, that would not be true. That’s true for business 

units I support and I provide them resources for their team development but not on my 
corporate learning level. So I would rate that as a 3. 

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
I would rate this as a 3 at this point. We have a legendary succession planning system, 

we are very successful in that, in a new transition tier/new role learning program. We 
are not leveraging any technology in it though. So I would not rate a 5 there. 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 
We have dedicated L&D spaces, we have brick-and-mortar ways to solve it, we have 

multiple leadership development program on the global world area and business unit 
levels. We have a significant amount of functionality to curate and foster learning for 

all our employees. So that’s a 4. 
 

 
 

 



175 

 

 

Interview Nr. 15 – Illinois CPA Society 

Chief Learning Director 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
With the Illinois CPA Society we are for continuing 

professional education to those who need to maintain their 

CPA (Certified Public Accountant) license, and we also 

provide professional learning programs for those who are 
looking into develop their careers as leaders.  

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Chief Learning Director and I report to the Chief 

Financial Officer. She has a dual title of Chief Operating 
Officer and Chief Financial Officer and she reports to the 

CEO.  

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 20+ years of experience 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
Overall we interact with about 5,000 individual learners, on 

their membership-base.  

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

We don’t have a corporate university but we created what we 
call “the Learner first” strategy. 

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

There are a couple of ways. One of them is the financial metric. We all have financial 

responsibilities and obligations but beyond that, this goes towards ”the Learner first” 
strategy. One thing that we are starting to pilot and experiment with is how we can make 

sure that any member of the society is really getting their learning ROI? Walking away 
with new skills and information that they are actually using at work. As far as I am 

concerned if they are not using it at work, we haven’t maximized learning ROI. How do 
we measure that? Well, we’ve changed our evaluations. Turning back to Kirkpatrick, 

level 1 is evaluation which is known as the smiley face evalutation but it won’t tell you 
if they are walking away with new skills and information and if they will be using those 

at work. So we started to pilot with the new evaluation that is based on performance-

based evaluation questions, in a very serious and candid way. Like “are you using that 
knowledge?”, “if not why? - give us examples”. We are also trying to experiment with 

booster shopper or reinforcement learning. So after a course we are sending out an email 
identifying the key takeaways of a course or a quiz. We send an email every three weeks 

after the course, testing their knowledge. I think that’s the next frontier of those in 
learning & development, the reinforcement of the knowledge. Right now everybody is 

focused on the experience which is great, but we develop it one step further.   
  

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes… 

….are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

I agree with the other examples, brand strength is very important, one of the things we 
do publicly is to provide education and it is about the brand. 

 
The other thing we consider as a critical success factor is “are we helping our members, 

our customers solve problems?” - so problem solving skills in this very disruptive, 
chaotic business environment out there. There is a lot of change going on, so are we 

really arming our members with the tools that they need to solve the big, complex 

problems of their daily lives? 

   
And what I try to do is that whatever metric I am showing is aligned with our strategic 

plan. We are a membership organization and my job is to show how does that 
membership benefit fulfilling the strategic goals of the society. So I use financial metrics 

but I also use the results from our performance-based evaluations as well as comments 
and anecdotes that we pick up from attendees as we provide them the learning 

experience. The other thing is what we do very well here is always looking for what’s 
next. So I am always pitching new learning initiatives that would align with the overall 

startegic plan.  

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

I would say my Nr 1 is my education team. Because at the end of the day they are the 
people who are gonna carry out the vision, the strategic plan, whatever it is. So it’s like 

we take the Southwest Airline approach which is that their Nr 1 stakeholder is not the 
customer, it is the employee. If the employee is first, they are gonna do everything for 

the customer to provide great experience. I apply that same rule here. 
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Nr 2 would be my leadership, as I report to the CFO/COO and the Board of Directors as 

well. 
 

And Nr 3 would be the members, the learners themselves. 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

I think the biggest where I try to increase my competency or demonstrate competency is 
my communication skills. A big part of that is not presenting information but receiving 

information.  
 

The active listening and being present. So I am listening to my staff, listening to the 
learners, that’s something I continue to develop in this disruptive business environment.  

So it is that listening to the needs of those stakeholder groups and making sure that I act 
upon what I hear.  

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
 

It’s a 4.  
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 
I rate it as a 4. 

 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 
Yes, it is a 5. 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
I would say a 4.  

 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 

This is a 3.  

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

I would say 4 on this one. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 

 
I would say 3.  

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
 

We don’t have any platforms that allows to reinforce that knowledge. It is not 
appliacable, 0. 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 
 

We have two classrooms on site for our trainings and conferences. We are slowly 
trending towards the virtual classroom space and in some cases, we do both at the same 

time if that makes sense. So I would rate it a 3.   
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Interview Nr. 16 – GE Healthcare 

Director of Digital Learning and Curriculum Design 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

I am in the GE Healthcare unit within the larger GE 
conglomerate. So the industry field is healthcare. 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Director of Digital Learning and Curriculum Design 

and I am in the Commercial Business Unit, so I report to the 
General Manager of Customer Excellence which is really 

focused on human performance. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have 13 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
My audience is about 2,500 people and the commercial 

business function I am supporting right now is primarily 

focused on US and Canada. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
Yes, GE has a Corporate University. 

 

 

 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

  

I have done it in many organizations and I think Kirkpatrick’s levels are a great starting 

point, the theory behind them is well-founded so I think it’s a great place to start. In 
practice, the lower levels are very easy to measure, so level 1, level 2 but really the levels 

3 and 4 that’s where I find it very difficult to tie directly the training to those performance 
impacts. And this is just my stands on it: training is always as good as the leadership 

partnerships. So we can say that training may have an impact on this but if we have 
leaders who are not involved at all, not supporting and not acting those well-defined 

things, it’s almost impossible for us ever to directly correlate or create causation between 
training and business impact. But I think they are great frameworks and it’s a great 

discussion point for business leaders what are we going to get out of this, and we can 
have a supplement as performance. 

I would say, we can have the greatest training in the world but without the leadership, 

it’s not going to do our thing. So I would say the leadership piece and the organizational 
buy-in is more important than anything.  
 

 I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together. 

 I would agree that it’s a contributing factor and one of the things that I see that needs to 
happen in learning is (and I think where it is a critical factor) that we need to become 

content curators vs. creators. And peer to peer. We need to stop seeing ourselves as the 
Department of Learning and that we push it down, we need to facilitate relationally. So 

I do think it’s a huge component of learning effectiveness: that we are working through 
people versus pushing them down. 

  
 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   
My roles has been traditionally outside of HR so the succession planning has not always 

been in scope for a lot of the programs that I have focused on. It’s specifically important 
if you are looking at the leadership type learning, so programs designed to grow and 

develop leaders, I think that’s a big piece of it. If you are looking at business operation, 
operational effectiveness, I think the succession planning does not play such a big role. 

So that is really depending on the content and your business objective. 
 

…the internal and external brand strength of the learning program.    

 

In my opinion that is a huge piece. I am a big proponent of learning brand. I think we are 
a product, learning is a product and it should be branded as such. One of the reasons why 

it is a success factor: it is especially measuring effectiveness. Everybody thinks that 
everything is training and learning, somebody made a powerpoint and that is training. So 

to really measure that whether what you are doing is actually having an impact, people 
have to know that it is your product that is actually driving that. And if you haven’t 

branded that and you don’t care of its brand, it’s impossible to narrow it down. So I think 
the branding of that carries some weight and it’s not the brand that drives performance 

but the brand helps you measure whether your product is driving performance.  
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Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

Other one is fighting for leadership in terms of key success factors is process, business 

processes - I think one of the biggest ones. I’ve seen (maybe I was on the operational 
side of learning) business processes completely destroying the greatest learning program 

on the planet. Because you teach them, you want them to learn how to do it right, but the 
process is so broken or so conveluted that no matter what you do, you can’t jam a square 

a round hole. No matter what the leaders are telling you or they are behind it, or the 
training is great, so that’s where I think leadership and business process are probably the 

biggest ones that can crush it.  

 

I don’t think I have a silver bullet for methodology because at the end of the day you 
have to be agile with that. I think it’s really about taking the time to work with your 

leaders to figure out what problem they are trying to solve, what does good look like for 
them and I say that because sometimes as learning leaders we always want to tie 

everything to some performance metric and want to see business movement. But 
sometimes leaders really just want to offer a training opportunity to their people, so they 

feel invested in. Maybe there is no performance differentiator they are looking to get out 
of it, they are looking for an opportunity to help people feel special. And if that’s their 

objective then who cares whether or not people didn’t perform better when they came 

out if they felt great about it. If that’s what the business leader’s objective in it, I consider 

that as a success and they are going to see as a success. If that’s what they want, then it’s 
our job to serve them as best we can. And in that case the performance metric would be 

engagement as research all show that people feel more loyal and more engaged to the 
company if they feel more invested in. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

 

   

The first one would be my executive leadership team, as I see myself as service to our 
business leaders. 

The next one would be our learners. Even if our leaders wanna push this great thing, I 
know having worked with the people that it’s gonna crush them or add more value. That 

will help me to drive back to the leaders and say: “Hey, I know you wanna do this but 
here is what they say from the field, and I don’t know if this is the right decision.” So 

whether the direction comes from them or not, my stakeholders at the learner level are 
helping drive where that goes. 

And the other one and this is another big one: my internal team, the team I work with, 
the rest of the learning organization. I am especially focusing on technology and always 

looking at efficiency. What is the capability of the team and do we even have the capacity 
to do it.  

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

 

There are two things in my career that have been really beneficial. Not coming from a 
traditional HR background has been tremendously helpful, I have really learned how the 

business operates, what are levers and the wheels, what are the realities of it. I think one 
of the biggest dangers that HR has run into is that they are disconnected from the 

business. And if you don’t have that acumen to know how business gets done, you might 
be going down the path that is derailing the organization instead of driving it. So that’s 

one thing that has really been a differentiator. 

The other one is that I did my undergrad in teaching. I have been in education in my 
entire career. I don’t think that there aren’t great learning professionals who don’t have 

that background but I think having that fundamental understanding of human psychology 
and what are the motivators, and how you get people to function versus falling into it 

certainly gives you a competitive advantage.     
The other one that have been really helpful is that I grew up when the technological 

evolution hit. So I can completely relate to the generation who are not comfortable with 
technology and social media but I can also relate to the younger millenials who are like 

“I have to sit in a classroom? – For what?” I can kind of bridge that gap and speak that 
language between technology and learning. So those are the three that I’ve found 

tremendously helpful in my career. 
 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  
 

5, I think that’s critical that it is a focus. We can’t let that go, we can’t just put a great 
learning experience out there and see how it goes. It has to have some direction.  

It’s one of my Nr. 1 priorities now. 
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
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Especially with my role today if I would be able to give it a 6, it would be a 6.  
And what I mean is meeting the organization where they are. 

 
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 
For where I am today, I would put it in the middle, it’s a 3. We are focused to help the 

organization create the content so we can curate. 
 

 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
That’s a good one. I would probably put this down as a 2. The reason I rate it low is 

that people are getting superexcited about technology but it’s making them less 

efficient. You need to step back to have a larger strategy about what are you doing 

with technology. I call it organizational ADD (attention-deficit disorder). 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
 

That’s a dangerous question. I would probably give it a 1. Instant feedback is not what 

the organization needs, we need to filter the noise. In terms of feedback it needs to be 

more diligent. It just tells me what’s your personal opinion on this and that is not 

helpful for me. 

 

 

 

 

 

6  
We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  
 

I would say probably a 5. Going back to my foundational philosophy, we are only as 

good as our leaders are. 

7   

We focus on team development not just individual development. 

 

In GE, just the way how it is structured, I would say it’s a 5. GE is extremely team-
oriented. 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills. 

 
I have seen it working very well and flop big time. I would rate it lower, as a 2. I have 

seen people getting excited about it but positively impacting business performance, no, 

I haven’t seen the ROI of the cost investment that goes actually into pulling it off. In 

theory it sounds great - in practice, I think it has just failed too many times. 
 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
 

In this age we need to move away from the dependency on physical space, I would rate 

it as low priority as I can, so 1. Dedicating time, dedicating resources for learning, 

absolutely, but not physical space. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



180 

 

 

Interview Nr. 17 – Liberty Mutual 

Director of Training at Liberty Mutual Benefits 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
I work in the finance and insurance sector, it is a large 

insurance company. 

 

Exact position and 
who to report to I work for Liberty Mutual Insurance and I am responsible for 

the technical training of Liberty Mutual Corporate and Liberty 
Mutual Commercial employees. I am the Director of Training 

and report to the VP of Learning and Development who reports 
to the Chief Talent Officer. 

Experience in the 

corporate learning 

field 
I have nearly 20 years of experience. 

Average size of the 
learner target 

audience 
The total population of people who we train is 2,000 
employees. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 
Yes, we do have a Corporate University. The focus is on 
corporate learning and development, we also focus on new hire 

training, new manager training, coaching, a lot of soft skills 

training. We have our Liberty Management System or 
Learning Management System (LMS), and that focuses on 

using Lean 6 Sigma philosophies and teaches the whole 
organization creative problem solving and how to implement 

those methodologies in the whole organization. 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

My specific team of a hundred, we focused on measurement a lot but we do not actually 
support Kirkpatrick's approach. We build on the Bersin model which is much more 
integrate and has different measures, like the measure of engagement and it measures 

more, so there are some of the categories similar to Kirkpatrick. Often times Kirkpatrick 
is not a good measure of effectiveness.  

Level 1 has no relevance as the training is mandatory and part of the routine to keep your 

job. While we certainly track that, it is really not a measure we pay attention any more. 

Level 2, we track that because if it is certification, if it is compliance, we wanna make 
sure that they actually took the class and understood it so that is probably a little more 

frequent.  
And the way we detect the skill gaps in the new hire training, what we have been tracking 

is the quality assessment (QA) data. 
 

The ROI is almost impossible to track because you have to quantify the hours of learning 
and you have to prove that the behaviour changed directly as the result of the learning 

experience and it could be from a peer or mentor, so it's not easy to prove.  
We rather look at the engagement or the adoption rate. For example, if we offer a 

program, how quickly people take it, when do they apply those skills and what's the 
penetration, how much of the organization is doing it, that's a much better measure for 

us. And what's the communication, what's the management support and involvement. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 From my job specifically is not as important because we teach technical training. 

However, any groups working better together, it's better for the company. 
 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

From corporate training's perspective it is very important. We will be facing large 
number of retirements in the next years.  

So it is very important and also in technical development. 
For me, much more with career development, with a new hire. 
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…the internal and external brand strength of the learning program.  

With small exception it is not at all important. We do sales trainings externally. They 

told us that the Broker Training is the best what we provide and that is external brand 
recognition. Internally, not really one of the Top 5 things to talk about. 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

You have to have a solid measurement and evaluation strategy in place. We compile a 
book of success stories at the end of each year. You have to find ways to measure value 
you can bring to the organization (not Kirkpatrick). The framework what we have 

adopted is Josh Bersin's method that is about how to take measurement to the next level. 
We look at commercial rates, we look at tracking people's performance scores, their QA 

data. 

When I started 20 years ago, this type of data was not available.  

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

I created a government structure to work with our business partners. We’ve created what 

we call the Learning Council and we developed a criteria for how we are going to assess 
training requests. And based on the criteria we developed our priorities for the year. So 

anytime when a request comes in to develop something, our committee will vote to 
prioritize and say it can be done.  

Sometimes we ask what is the risk of not doing training as often times training is not the 
answer. It might be just communication need and not actually training. So I would say 

the Learning Council is the primary group of stakeholders.  
Secondly, I would say the Executive Leadership in the organization.  

And we do focus groups on the field level with compliance managers especially with 
new hire trainings to make sure that we understand the role, and understand how to 

support that going forward.   
 

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

Strong communication, and I would almost go as first to say it is great “salesmanship”. 

As I have to able to sell ideas, I have to able to listen. And professional skills, as I have 

to able to make recommendations that the business might not want. 

Secondly, understand the data what leaders are really going to care about. For example, 

retention. As especially in the lower level jobs, we have high turnover. And creating a 

learning program that has restructured succession plan or career path and reduce turnover 

that will deliver a very important message, something that the leaders care about. 

And I think the ability to be agile, to be flexible, as nothing will go ever the way as 

planned. So to be able to change directions, replan, or be able to walk away as we need 

to – these are what we need to be successful. 

 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

I would say a 3. We are aspiring to be there, but our content is not 100%ly there yet.  
We have a Learning Management System, we use Cornerstone and the content for not 

technology people is not so easy to find, so working on it, trying to make improvements. 
 

 
 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 

Again a 3. We are willing to invest and we use quite a lot of technology across the 
organization. And probably like other major organizations, there is a main focus on 

expenses. Technology investments are not always made as quickly and generously as 
we would like.   
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3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  

 

I give us a 5 on that one. I think we’ve come a long way and we’ve done a lot of 
innovative things. For example, we are using an agile approach to develop learning and 

new technologies being rolled out in the field and our IT application is developed in an 
agile environment, so what that means is that we are developing a disposable training if 

you will. 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
 

I give this a 3. And I think our limitation is the technology itself. We are struggling with 
making content easier to find and being more efficient but we are not there yet, so I give 

it a 3. 
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
We probably would get a 2, as we are almost not doing it at all. There is no instant 

evaluation mechanism, we ask for feedback at the end of the course. 
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
I would say definitely a 4 on that one. I mentioned before the Learning Council for this 

one. We do not develop any training that is not directly related and does not generate a 
measurable impact on business initiatives. If we can not help the business to achieve 

the business imperatives, we are not doing the training. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
 

We would probably get a 3 across the organization. I think there is certainly team 

development that is out there. If you look at all the trainings that Liberty does, 80% of 
it is very technical focused so I would have to keep it at a 3. 

 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
 

There are small parts of the organization where you have the opportunity to do that, to 
take temporary assignments. But it’s not an integrated, deliberate strategy, so I would 

say it is more of a 2. 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 

 
We are developing a brand new building in Texas. And there has been a tremendeous 

amount of collaboration and consultation, and we have opened a new building in Boston 
a few years ago with learning spaces. So there has been some deliberate partnering to 

create physical space but I would say when you think about that we have 400 different 
locations all around the US, I would say not many colleagues are impacted by that 

deeply. I would give it a 2. 
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Interview Nr. 18 – College of American Pathologists (CAP) 

Director of Learning and Organizational Development 

  

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It is the College of American Pathologists, a non-profit hybrid 
between a traditional professional organization and a quality 

organization that ensures the quality standards in which 

pathologists practice. It is in the industry field of healthcare. 

 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Director of Learning and Organizational 

Development and I am reporting to the VP of HR and 
Government Services.  

 

Experience in the 

corporate learning 
field 

 

I have almost 30 years of experience. 

Average size of the 

learner target 
audience 

 

It is an organization of about 600 employees so that is the 
learner population. It is quite rare to have a position like mine 

in an organization of this size. 
 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

There is no Corporate University at CAP, I am not a fan of 
them. There is a risk if you brand the CU to be an à la carte vs. 

fully integrated in the day-to-day operations of the 
organization. I am a believer of full integration. Maybe it is a 

branding issue, or message around what is or what isn’t a 
corporate university.   

The way how I like to operate is: the less branding around my 
function, the better. The more integrated it is into the 

organization’s branding and more about how we do business 
every day, the more likely that we will really drive some 

results.  
 

 

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  

How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

So this is an excellent question in terms of how do we know we’re being successful. 

And there are certainly different metrics. I have used a variety of Kirkpatrick’s 
evaluation on certain programs. In my current organization, I have a very small team. 

It is me and 2 others, and that’s it. In prior organizations I had larger teams but we were 
always short on resources. And one of the things I keep in mind in terms of metrics of 

success is what is the ROI, and what is the credibility factor needed to prove results to 

my senior executive team who are ultimately the decision makers around whether or 

not we’ve moved the needle as we say. It’s our expression in terms of really making an 
impact on the business outcomes, on the results. The top of the pyramid, ROI or 

perceived results on real movement and impact on individual, team or organizational 
level. And this is constantly something that I am looking at. What is needed to earn the 

credibility, what is needed to really demonstrate progress in the eyes of my senior 
executives, knowing that I am very limited on resources. So I use a variety of strategies 

based on all the parameters at play, all the different variables. One of the important 
metrics which is not around Kirkpatrick’s or Phillips’ model is the word on the street. 

So, what are people saying about their experiences on learning. And then of course what 
are people doing. So the greater this street credibility, the more positive the experience, 

the more positive the observations of those who have their experiences by their 
supervisors or by others they work with. That is I find the most important metrics for 

the work I’ve done over the years. It really is. This is not to say that other measurements 
are not important. They are very in importance by what organization you belong to, and 

the organization’s culture. Ironically, I belong to a quality organization right now, one 

that is all about metrics. But their demand for success from me, it has more to do with 

personal commentary about your experience and observations of people who participate 
by their supervisors. That’s probably more important in terms of credibility, than 

anything else. This does not mean, I don’t measure. You know the organization I work 
for the last 4 years, I am a new kind of resource for them. They never had somebody 

that targeted around learning and organizational change before. And the pressing 
problem was to ensure a pipeline. We had a pipeline of leaders for filling senior 

leadership positions and we had a large wave of retirement coming. So I constructed an 
8,5 month blended, high-potential development program. Very unique for them, they 

never had anything like this before.  
It was intense. 4 different sessions over 6-7 months period, action-learning projects, 

action-learning teams that were to solve business issues. It involved a lot of our senior 
leaders as resources for coaches, for subject matter experts, for sponsors of the project 

teams and faculty. For that very heavy investment, I did what could be considered as a 
level 3 evaluation with a benchmark survey for 180-benchmark survey, a pre-program 

baseline, and 2 months post-program, and looked at the delta on how we’ve moved the 
needle on several items.  
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And the 180 in that was a self-evaluation of the participants, and then their supervisors 

evaluated as well. So I will use tools like that for very targeted, special programs 
because those are very time intensive ways to measure progress but we had some great 

outcomes. It was very interesting but it took a lot of time of the organization so my 
executives were questioning it. They were very pleased to have done it, it was the right 

thing to do but they were questioning the ROI based on the time allocated because time 
is the most precious resource to them. So I am revising it and doing a different version 

to different audiences. Lessons learned from that program, based on the matter of time, 
that was the biggest issue for them.  

So measuring the results is based on what is important for the organization and the ROI 
of the measurement strategy. As measurement takes a long time.  

Well, Aon Hewitt, Baxter, McDonalds, they got resources that do just those things. 
They have teams for just those things. I don’t have that luxury. So I will be very 

selective when I do something that comprehensive. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a 

critical factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 Well, the answer is it depends. It depends on the organization. Most organizations have 
collaboration, team-orientation and other leadership competencies that are similar in 

nature, as part of their leadership competency skill set they are trying to build. So 
usually it is one of the many competencies on the individual level that translated to a 

team and organizational level.  
Over the years, team effectiveness is becoming increasingly important I think, for 

leaders. In this complex environment we need each other more and more every day. It 
is becoming increasingly rare to find lone rangers today who can be effective as leaders. 

Of course it does depend on your organization: its size, its structure so I think this 
question is very organization dependent. But certainly I worked in healthcare for most 

of my career and in healthcare it is a necessity. I worked on all sides of the healthcare 
industry, very different circumstances: hospital positions, associations, health 

manufacturing but I am pressed to think of any example despite of the diversity of the 
organizations I worked for where team effectiveness and team orientation are not of 

most importance. Yes, that’s mostly even addressed as one of those competencies that 
leaders need to know. But all of the programs I’ve designed over the last year have it 

as an essential element of what we’re trying to do. No question. 
  

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   

It should be a critical success factor. In reality, it’s probably not as critical as it should 

be. Of course again, it is very organization dependent but I just speak about my current 

organization. We are not a very big place. We are only 600 employees, about 70 

directors and above, senior-leader roles (and that’s even debatable, depending on how 

do you define senior). And when you get that focused, you should be able to target in 

very specifically to the skill sets that are needed to close any gaps, to ready talent for 

their next roles. We have multiple strategies to ready talent, to target successors.  

There are HR strategies and learning strategies, and ideally they are absolutely aligned 

and in sync. Sometimes they don’t operate that way. And I think it is a profession and 

we need to get much better at that. In learning, we tend to aim for common 

denominators. Because we do large, broad-brush programs that are trying to get the 

most bang from the buck. I am aiming at a general, broad-brush program to try to hit as 

many common gap areas as possible. But I’ve got all these uniqueness, unique issues 

with each of our leaders. So I am not gonna get everything. The work of my group is 

not going to close the gap and ready the talent across all the different domains. It’s not 

logistically possible.  

That being said, we rely on others to help close those gaps on a more specific one-to-

one basis. Let me give you an example: let’s say Sally. Her profile is that she is highly 

skilled technically, she knows the industry well, she has great relationships and she is 

strong on her execution skills, she knows how do get things done. But let’s say her gaps 

are in interpersonal effectiveness. Maybe she can be considered harsh in her tone, she 

can annoy people easily, she tends to move ahead without engaging the right partners 

and her project management skills leave something to be desired. So her common issue 

is – and that is true in CAP – working with and through others effectively to inspire and 

engage them, the interpersonal skills and team collaboration skills.  

I can aim a program at that because it is a common gap, that’s a common denominator 

I can aim for but that’s not helping Sally with her project management skills. Well, I 

might only touch on them but I may not get a direct hit. Then her supervisor should do 

all the work with her on her project management skills. Or other resources are available. 

The question is how focused is the supervisor, how focused is Sally in closing those 

other gaps if the learning group is focused on more the broad-brush. And this depends 

on learning groups. I am a tiny group and I can only aim for so much, so I really have 

to prioritize where we put our resources. Other organizations might be very different. 
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But all of us rely on Sally and her supervisor to target in specifically on what her needs 

are in a way to truly close the gap to ready Sally for the next role.  

All of us are dependent on their discretion. What I find over time, that some 

organizations are better than others but supervisors in general are not allocating the time 

in developing their people. We put a lot of weight on the supervisor’s shoulders and the 

reality is that they don’t always step up and play their roles.  I’ve come a long way 

around answering your question but yes, they should be tightly aligned, yes, as learning 

professionals we should be aiming at succession readiness. The reality is that it is a very 

hard gap to close. And we are able to close some of it I think, but truthfully most of the 

time we don’t close all of it. We need other resources to step in which is why we all 

invest so much in leaders as coaches, because we are hopeful that our supervisors will 

step up and be good coaches but most of the time they are just not. 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

I don’t care about brand. I do care about credibility. And I think some people assume 
they are the same thing. I don’t think they are the same thing. People have to make a 

choice whether they invest their time in programs and events and activities, and 

resources that are hosted by a learning function, and I would add services that are hosted 

by the learning function. So there needs to be enough credibility that they would choose 
to get involved. And that they consider that their time spent as a good return on 

investment. Time is a precious thing, so that’s the investment. So I absolutely believe 
that the credibility of those resources is paramount. But I don’t believe it is the brand 

and I don’t believe it should be an item onto itself. I believe there should be a clear line 
of sight between learning, the investments we make and business results as opposed to 

a corporate university, or a brand of a learning function being onto itself its own entity. 
It is a means for the whole business to get things done. It does very much depend on 

the scope of your organization and how you position yourself to get credibility. Getting 
credibility in an organization with 100,000 or more is a very different thing than 

credibility in an organization of 20,000 or less. I have ways to do it but I don’t have to 
brand myself as a corporate university onto itself. 

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?    

I have a lot of opinions about what makes a successful learning strategy. Maybe it goes 

without saying but it should be said: learning should absolutely match the culture of the 

organization that you are in. The culture and the business objectives which go hand in 

hand. So I’ve seen many learning strategies fail because they are misaligned to the 

organizations culture and misaligned to where the organization is in their evolution. 

You have to figure out and really understand where the organization is today, meet them 

at that point and bring them along slowly. Often you will see grandiose strategies that 

are too big and get rejected by the organization as they feel like a mismatch, too hard 

to reach. And taking the time to truly understand the culture, where the business is in 

its evolution, the readiness of the organization to change. We say “how far, how fast”:  

are you ready to take giant steps or are you really only about taking incremental 

improvements. Understanding that and adapting to that is instrumental to any learning 

strategy.  

The other thing I would tell you is, practical is king. And there is so little tolerance for 

anything that’s generic or anything that’s too theoretical. We all have to bend over 

backwards to ensure that every investment we make has a high perceived practical 

return. Or else we are quickly ruined in terms of our credibility. And I see a lot of 

impractical strategies at play which is why I think it is worth mentioning.  

I do a lot of pre- and post-ways to increase what we call “the sticky factor”. Ways to 

increase the likelihood things are actually going to be implemented and people gonna 

try new things. A lot of unique blended strategies around how to ensure that the 

knowledge is rehearsed, and practiced, and tried out so you really get some traction. So 

it takes some diverse strategies on our part to increase the likelihood that learning really 

takes place. Because it only really takes place from behavior changes. And that is a hard 

thing for learning professionals to really get. How do you push it to the point of behavior 

change? This is a great challenge for us in the industry. 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

I think I have 4. So my organization is unique. It is a member-driven organization. The 

College of American Pathologists supports 18,000 pathologists, mostly domestically 
but some around the globe. And the members are leaders in many regards. They are our 

board of directors, they are our intellectual capital and they are the designers of the 
learning that is developed for pathologists and for people who work in laboratories. 

They lead our committees, they set standards for the industry so they are very important 
stakeholder in our business. They are an important group, the one who decide the 

direction of learning in the future organization, so our members are definitely one.  
And the board of directors is a key group, a key constituent in that large population. I 

have a team that we call ExOp that stands for Executive Operations Team that’s our top 
5. They are my primary customer day-to-day. My strategies are all around advancing 

their lens on business objectives. So my senior executives is a key stakeholder group 
because I do so much leadership development. There are different segments of that: 

supervisor and above, manager and above, director and above, depending on which 
group I am aiming for. That’s a key stakeholder population.  
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And of course all staff. I have different strategies for different groups, even if I am doing 

leadership development. So all staff for me is an important stakeholder in what we are 
doing because if I haven’t done a good job with our leaders they are not doing a good 

job with their people. And the people who become a great data source and information 
for me as I design things in terms of what would be effective.  

So for example, a couple of years ago I developed a supervisory curriculum and how to 
be a good people manager. Well, I needed to hear from the staff what are you looking 

for from your people managers? What would really help them to be effective in their 
role? What does that look like? What is the behavior you wanna see on a day-to-day 

basis? So even when I am doing supervisory development, I wanna know from the 
employee perspective what good looks like. So they are another important stakeholder 

group. And not all our programs are about leadership development.  
Later this week I am doing a program with marketing. It’s really about team 

collaboration, understanding differences and how to work effectively with and through 
others in that department. The more I understand about what are the objectives of those 

groups at all levels regardless titles, the more effective I can design the program.  
So I gave you these stakeholder groups: members, senior leaders, leaders and staff. I 

think I should mention that I work very closely with Human Resources. There is a 
debate whether or not I am part of human resources, depends what day it is. Regardless 

if I am logistically under that function or not, they are absolutely important partners and 
have been in every organization I have ever worked in. We need each other. Learning 

is a pro-active strategy to help mitigate employee relations issues, to help fill leadership 
pipelines and to help advance our staff through different career paths. So they are 

critical partners especially that I am working in a smaller organization, they are often 
co-designers and they are often giving important inputs in how to roll out the strategies. 

So HR is an important partner and stakeholder. 
 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

I think the top competency in most stakeholder groups if not all is building the business 
case for learning. When I used to be the CLO of a large healthcare system firm, I was 

there 14 years almost, and I was the CLO for 10 years. I described for people that I 
spend most of my time, making the business case for learning. And the second most 

time is successfully executing it. So that people have an outstanding experience and real 
opportunity for personal change and in some cases team and organizational change.  

For many folks who are not experienced with learning strategy, there is a real risk for 
them to see it as a nice to have, and this is another reason why I am not a fan of corporate 

universities. It seems to me that what you do over there would be a nice thing for 
employees but not necessarily a business essential. In other words, we needed that to 

achieve the results. So there is a real risk in that your decision makers perceiving it as 
extra versus inherent to business success. And by making the business case, we are able 

to frame the proposal as essential to achieving the objectives. And you need to do that, 

to create a clear line of sight in terms of how the learning strategy going to make a 
difference on different metrics that the organization cares about. How are you going to 

do it in a cost effective way? I always worked in a cost-effective constraint environment, 
with the exception of one place. So cost is always a big issue, time is a major cost factor. 

So how can you prove it to the decision makers that the time you are asking for is going 
to benefit them in achieving what’s most important for them, those business results. So 

it is that framing that is a skill. 
 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to 

find, consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate 

learners.  

 
3,5. maybe 4. We are very constraint with technology as we have very little budget. I 

don’t have a beautiful learning management system, loaded up with beautiful 
resources that provide a full portfolio. It is just not what I am able to do. What I do 

create however, are multiple, practical, on-demand resources that are commonly used 
and commonly needed in the organization. And push those out to be available. But it’s 

back to the common denominator versus all the individual needs.  
If I was able to buy Skillsoft, if I was able to buy Harvard Management Mentor (many 

of these very expensive platforms have large libraries), I would give myself a better 
score. But we do pretty well given our resource constraints. 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

 
We embrace it but it is really a money issue. We are very limited in our resources and 
technology platforms are particularly tough sell for executives. For example, they have 

not been interested even in upgrading in our HRIS which is fully out of date. The 
members are who are making the decisions and they are not that interested in updating 

the HR infrastructure. I have put in a beautiful platform when I was in healthcare and 

it was high on the list there, but it took years too.  

We embrace it but the implementation in reality is 2.  
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3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
 

I will stretch so far to say 5. 
 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

 
We are not using much technology at all. We are using e-learning, we are using social 

platforms but we are not using mobile devices at all. I am not sure that means we are 
getting a low number. I don’t believe that means it’s a bad thing. It just not a match to 

our learning population, they don’t have the interest in it and we have a high percentage 
of people who are physically located in the same building. So it’s not a great match to 

our situation. We have higher than average age in our employee population. We hire 
mid- to late-career professionals which is unique. Because we hire the experienced 

people in the field who come to work in the quality organization, setting standards for 

the rest of the industry, so we tend to higher on the older side. And they are not as 

eager to participate on social platforms. And they are there, so you rather have the real 
thing. 

 
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
I would give us a 4. We use tablets for instant feedback at the end of the learning 

experience for most of our learning programs though not all. For some, it’s the next 

day. And we use SurveyMonkey and things like that within a few hours. So it’s not 

always instant but it’s pretty quick. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
 

Maybe a 3,5 on that one. Because we do that for certain roles, like leadership roles. 
We don’t do that so well on the clinical/technical side. We are not equipped well to do 

that. We are just too small to be able to get into the details of it by area but we count 
on our leaders to do those things. That’s part of our succession planning work, part of 

the work that we do to identify future needs. It’s inherent in the processes and in the 
dialogue but from a learning function’s perspective, we are more focused on the 

broader leadership needs, based on the evolution of conditions and market needs. 
 

 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
 

I would rate us a 4. I think we’ve been doing this a lot over the last couple of years in 

learning. And we are rolling out something that will have a great deal of focus on that 

this year and in the several years to come. It’s a 4 to 4,5. 
 

 
 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
 

We don’t do that, so it’s a 0. 
 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

 

3,5 to 4. We have space constraints as well. Yet, we are able to get what we need either 
in utilizing the spaces that we have, or contracting. I’ve actually taken my leaders 

around several different places, to other organizations. We’ve been to Walgreens 
Universities Facility, Rotary International’s Facility, the Chest Physicians Facility, and 

there is a real benefit in taking them out and taking them to different places because 
they also learn about the organization they are visiting. So whether it is internal space 

or external space, we are able to meet our needs, so I give us a 4. 
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Interview Nr. 19 – Baker & McKenzie 

Learning and Development Manager 

  

Industry field and 
profile of the 

company 

 
It is one of the largest international law firms in the world. I 

support their global services organization, so I am working not 

with attorneys but with functions that are more corporate 

(Finance, IT, Business Development, Marketing). 

Exact position and 
who to report to 

 
I am Learning and Development Manager for Baker & 

McKenzie Global Services, reporting to the HR Director of 
Baker & McKenzie Global Services. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have spent 2 years in this role and I have a lot of experience 

in HR Business Partner roles as well as Organizational 
Development. And earlier I was doing HR consulting and HR 

technology work. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
My current population is about 300 people but anything I 

develop has the potential to be deployed beyond those 300 to 
a population to up to about 7,000. It just really depends on 

what the content is what I am rolling out. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
No, we don’t have a corporate university. We are in the 

process of building out a strategy that is kind of that concept.  
 

It’s called Baker University but it’s not going to be a physical 
university location. It’s more like a theory of learning at Baker 

& McKenzie, or more like a concept where we will have 
globally aligned learning strategy, resources and curriculum. 

Some components of it will be online, just because we have a 
global population, many people often work remotely, at home, 

while traveling, etc. So there will be some virtual components 
and there will be some pieces that are in person.  

 

 

 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

So my role is the first role that is focused on non-attorney population. So basically 

everything that I am doing is new and very unfamiliar to the population. And we don’t 
have many practices and systems in place yet. So the metrics that I use tend to be very 

anecdotal, based on user experience or participant experience. We are working on getting 
some processes in place so that we can have better metrics down the road. That’s for my 

population.  

For the attorneys which is another talent development group, they are much more mature 

in their learning processes. So I think there are points where we can make better 
connections between the learning and development work and the attorney performance, 

although to be honest, I think they are not as far as they need to be either. This is 
something we are working on together but I am very early in the process.  

We often do satisfaction, we provide a survey asking the participant’s experience and 

feedback and expectations, so I would say we are currently at satisfaction, level 1.  

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 As an organization we are going through a lot of changes operationally that result in a 

lot of restructuring and I mean shifting the organization around and changing the 

reporting structures. As a result of that, we had to work a lot on team effectiveness with 
new leaders leading new teams. So I think yes, it’s very important. Particularly in today’s 

world when many of our employees often work remotely. A particular focus of ours is 
to work with leadership, redesign teams and thinking about team effectiveness from day 

1. And I work on that on internal consulting basis, doing a lot of team effectiveness 
workshops with the tools that I have. 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

For me, I would like it to be critical as I think it’s critical in general in the world, however, 
Baker & McKenzie does not have a history of good succession planning. So we are 

putting better HR processes in place to enable that. Like talent reviews, better coaching 
and resources and things like that. But we are not there yet. So what I strategize around 

training and learning opportunities like leadership skill sets is a big gap for us. A lot of 
my curriculum and resources are around building leadership capability.  
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So when I strategize, I think about that but we are not able to articulate any connections 

right now as these processes don’t really exist robustly currently at Baker & McKenzie. 

…the internal and external brand strength of the learning program. 

For our firm, for attorneys, yes. When recruiting we would like to have external 
recognition that there is development internally in the firm. For non-attorneys it’s less 
critical except that we had retention and turnover issues because people felt that there 

was lack of development in the business services side. It’s becoming more important as 

we compete for talent but I would say the external piece was not really critical in the 

past. Internally, it’s critical because we know that employees are leaving because the 
lack of it. Which is why I was put in this role, to help that. 

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

There is often a lot of weight put on the perception of learning and you will see a lot of 
learning activities, where there isn’t always the quality of learning. You have companies 

that have lots of classes that they offer but the content is very superficial and not 

impactful in terms of actually changing performance. And I think that’s a major issue. 

That’s hurting our industry, as people feel that the training function isn’t value added and 
people don’t wanna dedicate dollars.  

I would rather have 3 really good programs that really make an impact in a year than 
have 30 programs with a lot of activity that take a ton of time but don’t actually impact 

the leaders. And I am not sure that business leaders always understand the difference. I 
think that’s really critical. That is just the day-to-day operational and reputational thing 

that gets in our way.  
For me it tends to be anecdotal. We can measure performance and tie as much as possible 

to learning but there is lots of factors that go into it. In addition to learning, there are 

projects that develop people and external stuff, and the internet. Whatever they are using 

to build their capabilities. And I am only one piece of their performance.  
But the other is the anecdotal piece where leaders and strong performers can speak to 

something specific that we offered them and say that particular program made it different 
to me being able to do my job.  

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

   

Employees. I did a really thorough needs assessment when I started to understand where 

people felt there were gaps. 

Our talent management organization. Because they are huge resources for me in terms 

of cooperating on learning opportunities or building things or buying things if we need 

to. 

And the external learning community. I don’t have a history in learning so I really value 

some local learning exchange, online groups, communities of assessments that I am 

accredited for, so those types of communities, the broader learning community. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

I am somebody who is skilled on thinking globally and strategically but being able to do 

hands-on execution. That’s the first thing. Secondly, I have background in an 

organization where HR is a very strong business partner and that helps a lot because it’s 

not typical in the legal world. That has really helped a lot in getting credibility in my 

ability to understand the business and being able to tie what I am doing to business needs. 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  (5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t 

know or don’t want to respond) 

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

I would say we are about 4. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
I would say I am at 5, the rest of the learning organization is a 3. But everything I am 

doing is new, for the most part I am able to get those resources and I think 
progressively. 

 

3  
We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
I would say that I am a 4. My boss would like me to be more of a content creator but I 

am not, I don’t believe it is my role. I am just one person in the global population and I 
am not an e-learning specialist. And people want to have things accessible.  
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I think the world as it is today, people want to have learning curated and not instructional 

designed. And the instructional design piece should be outsourced. 
 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
I would say we are at a 3 currently but we are moving forward with a new technology 

to make it better.  
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

That’s probably a 3 as well. Sometimes for new programs we are good at that but we 
could do better with assessing programs that had been around for a while. 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

I would say we are probably a 3. I am very good at monitoring and making 

recommendations but I am not the one who is selling those ideas to the C-Suite. And I 
think that is sometimes a breakdown. 

 

7   

We focus on team development not just individual development. 

That’s probably a 4. 
 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
We don’t have that. Occasionally we have short term assignments for people that we 

call secondments. Where we let them to be in a project role for a while that is outside 
their typical function and then they go back to their job. It’s more like giving them an 

atypical experience for development purposes. We are 1 but we do things differently. 
 

 We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  
We have some technology learning rooms for IT training, but aside from that, regular 

conference rooms or training rooms, that would be a 2. 
If we are talking about just time and resources (and not physical spaces) we are at a 3 

or 4 because we encourage it a lot.  
 

 

 

Interview Nr. 20 – Nitel  

Director of Learning and Development 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It’s a mid-sized telecommunications company, in the telecom 
industry. We are selling services like internet, products and 

security. It’s a small company of about 150 employees, started 

just a couple of years ago in a garage, in a basement, and now 

it’s really growing immensely. I have been with this company 
for almost 2 years, after the feedback of the employees that 

they needed training and development, so I was actually 
coming to a brand new position. 

Exact position and 
who to report to 

 
I am the Director of Learning and Development, reporting at 

the moment to the HR VP. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have over 15 years of experience in the training and 

development field. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
We have about 150 employees altogether and out of them 

about 30 sales leaders and managers, and the leadership team 
itself is about 20 team leaders. 

Any corporate 
university/corporate 

academy 

 
We do actually have a Corporate University. We created it, 

partnered with SkillSoft and that was one of my first projects 
when I came in, so yes, we have a Nitel University. 

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

Yes, so the 5th is a tricky one, but 1 to 4 we pretty much use. When I run a workshop, I 

use a happy sheet, so after the workshop I send out SurveyMonkeys and get information 
on how people have increased the learning throughout and after the training. So that’s 

pretty much “0-100% - How much do you think you’ve increased the learning from 
attending the workshop?” And then, I also implement action plans, so ”what are you 

gonna stop – start – and continue from the learning or training?”  
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And depending on the program I have follow-up sessions, sometimes for example 

running effective meetings. We actually observe the meeting, the feedback, so that is 
kind of the application to the job. And then, the other thing which we’ve done, we 

observed the employee engagement survey, as there is one question on the development, 
and that increased by 65%.  

So I was very successful in implementing learning strategy in our company. 
With telephone skills training, we do test calls and we have a check list. So we actually 

listen to recordings which we have and we check that are they actually hitting every point 
we are training on? We do role plays as well, so the application on level 2 and 3 is being 

checked as well. And the level 4, employee satisfaction as well, we have an interview 
with new hires and we developed an onboarding program as well, and we get feedback 

after 30 days on the onboarding. Very good feedback, over 4 out of 5, so people are very 
happy with the programs. 

 
Regarding the ROI, unless it’s a pure sales training where you can say that yes, the sales 

improved thanks to the training, and we did the sales training with new techniques and 
we were observing sales afterwards, it’s very difficult to get ROI on customer service 

skills training or even leadership skills. Yeah, that’s the trouble one. ROE is far more 
realistic, I think. Starting with the end in mind, where do we wanna see how does success 

look like and checking down the road what we wanna do to get there.   
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 I think it depends on the initiative you gonna look into. I think it’s twofold. What I’ve 
seen when you have workshops with cross-departments, I actually got the feedback that 

people really enjoyed it because they learned from each other while they were in the 
training room and collaborated a little bit more, so that aspect improves teamwork if you 

really do have workshops when you can bring in different people from different teams.  
 

When I did leadership courses, I pretty much had the whole leadership team in one room 
which helped as well, kind of understanding and knowing each other. So from that aspect 

it really improves teamwork. If you do specific interventions on team building activities, 
from my experience it really works too. For example for in-person training, it works, for 

virtual, not so much. So people having the opportunity to work together, sometimes they 
forced to work together, and as a facilitator you can really influence that. And think about 

your attendees before the training, and you say that yes, these two need to get together, 
so you actually create the groups rather than just voluntarily say you need to work 

together, because they never do. Then they get to know each other much better.  

But if you don’t do that, then always the same people sit at the same table so sometimes 

I force people to work with other people, and that works very well. It takes a little bit 
longer as you have to give them few minutes to get to know each other but in a small 

company like mine, it’s a little bit easier. When I did interventions with over 100 people 
in a room at my previous job, the feedback I received that working at tables on group 

exercises, people learned from each other as well. So sharing their knowledge, bits and 
pieces was very valuable. So yes, it definitely helps. 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

 

Difficult in a small company. From my experience in a big company, I was part of 
leadership development programs where we actually intentionally put the high potential 

leaders into the program and then after the program we usually had about 6 months 
coaching period, it worked very well. So if you have the succession plan in place, you 

know your high-potentials and you really focus your energy on them and you lead them 
through. I think the key in this one is the coaching afterwards, so it’s not just an event 

(the training, the workshop, the bootcamp or assessment center), it is just the start of the 
development. And then, from my perspective it’s imperative to have a coach afterwards. 

Otherwise it’s not working, people go back to their offices, back to the job and they say 
it was great but they don’t implement it, unless they don’t have that nudge. Usually we 

did every 4-6 weeks a call asking how far you have gone in your action plan. And after 
the leadership development courses we had at the end a half an hour action planning, 

saying that this is the feedback from the course, this is your action plan, finalize it, and 
then we gonna implement it in the next 6-18 months, depending on the individual. 

So it works really well, if it is well planned. It’s a long journey but it is rewarding from 

my experience. We had several people who went through the assessment center of 

leadership development programs and through the period of coaching, and they actually 
had been promoted to the next step. We used to have development centers for general 

management potentionals, number two potentials, so we really put the high-potentials in 
there and they really got the jobs afterwards. So you can definitely check the success 

factors, if you intentionally put the people in and put them through the whole process. 
 

 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   
In our small company, with Nitel University, to be honest, people don’t care where the 

training comes from, they care about the content. That’s from the employee point. From 
the leadership point, they wanna go with somebody who is well-recognized and has a 

brand name. I give you a good example: when we were looking into LMS, we had 

SkillSoft and we had another company. I was almost leaning towards the other company, 

to the smaller company. They really had good processes in place and good training and 
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everything. We actually ended up with going with SkillSoft, as it’s a piece of mind and 

there is quality and stability there, and we are happy with the choice. So branding for the 
leadership yes, for the employee, not so much. 

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

   
I think one biggest thing is the relationship building. You, as the learning and 

development leader, you have to be a role model and you have to keep chasing people, 

and you have to be in their face. You have to be really constantly on it and have 

reminders, because on the day-to-day people are so involved in their tasks, that learning 
is always the last thing they consider. But if you put it in front of them..! And one thing 

which was really successful is small size learning, little bits, like I send once a week an 
email with some tips, you read it in five minutes. There is some additional information 

if you wanna deep dive a little bit more, so I have links to some learning in Nitel 
University, but if not, it’s fine too. And then, videos are also very engaging and I think 

anything which is interactive.  
And the other success factor is that it needs to be fun. People need to feel comfortable, 

otherwise they won’t learn. And it’s so so critical. They need to be comfortable with you 
as a facilitator, and a leader, that they can come to you with questions. Just today I had a 

one-on-one with somebody in developlent planning and if you don’t have that 
relationship they won’t open up, so you really have to be the trusted advisor and the 

change agent, otherwise it won’t work. 
It’s such a rapid, changing world, and everybody has five hats on and then we ask them 

to put another hat on, so it really needs to have a little bit of incentive. I have goodies 
and training, I do lunch’n’learns, I do donuts’n’learn, and people are like: Okey, that’s 

fine, I am in. 
 

I actually like Kirkpatrick. It’s simple, it makes sense. If you follow Kirkpatrick it’s easy 
to implement. Level 1 is an easy one and it gives you a nice sequence, so I am totally 

happy with Kirkpatrick. For me, whether it’s methodology or not, the most important for 
me is that people use the learning. It doesn’t matter how you call it, as long as they get 

it, and they use it, that’s all. 
 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

   

I think the Nr 1. key stakeholder is our CEO. I have a very open communication with 

him, he knows exactly what he wants. I have monthly meetings with him where we talk 
about training and employee engagement. So he is definitely a huge influencer, he is also 

the one who pays. 
 

Then the leadership development team. So the leaders in the company are the ones who 
need to stand behind it. And having them behind it, it’s so much easier for the learning 

and development professional. If they are not behind it, it’s like pulling teeth. As they 
are the ones who influence their teams, it depends how they set the tone. I have leaders 

who are totally pro-training and they get it, there are leaders who say I don’t need training 
and it’s really hard for the team members to actually get into the training as they don’t 

get support from their leaders.  
So the leadership team, the executive team, VPs and above. 

 
And then, we have a third group in our company, the service mission group: employees 

and managers from different departments. So each department is represented and I meet 
with them on a monthly basis and I get their input as they really have a good feel of 

what’s happening in the department. So they actually help me with implementing stuff, 
with feedback what works, what might not work, so I bounce around a lot of ideas with 

them, and we discuss how could it work, how we are gonna to roll it out and they are 
change agents for me as well, so it works very well.  

They are giving me the feedback as they know best what people would like, what they 
need, rather than the leader who doesn’t see them every day. So I get really good 

feedback and it really really helps. This group is about 20 people so almost every 
department has one. Some departments have two as they are really passionate about 

changing the culture at Nitel and that group is really overseeing employee engagement 
and this is actually part of the training. So I am not only the director of learning and 

development but I am also overseeing the service mission and employee engagement in 
our company so they really help with that as well. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

I think emotional intelligence is a big part. It’s both, it’s IQ and EQ.  

You have to build trust in people, and there are two ways you can do that: through your 
IQ, your knowledge and being competent about the field you are talking about, having 

certifications, and that people can trust that the knowledge you give to them is valid.  
And the other part is the EQ, like building relationships so the people can really follow 

you. As if they don’t trust you, they won’t follow you. So with regards to competencies, 
being a change agent, being organized and a relationship builder is extremely important. 

And especially a role like learning and development leader where you don’t really have 
positional power, it’s all about influencing people and the credibility. I have a bunch of 

certifications and it helps. People look at you profile and say OK, she knows what she is 
doing. I love learning myself. 
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4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

Importance is a 5, reality is a 4. 

 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
It’s for the millenials, definitely a 5. They want to have small information when they 

need it, they can’t wait for a workshop.  
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
5, becuase I work with a lot of subject matter experts, I don’t provide the content, I 

provide the context. 
 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

I would say a 4. Technology is important but sometimes you get more value on a face-

to-face and technology is not being necessarily involved. I think technology can help 

but it can not replace. 
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

 
It’s a 5 and they do. 

 
 

 

 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

 
Definitely a 5. I am constantly looking outside, what are the trends, I am part of the 

ATD. I think it’s extremely important to be current on trends because the world is 
extremely changing and if you don’t change with it, you can not make recommendations 

on how to move the business forward. 
 

7   

We focus on team development not just individual development. 
 

Yes, definitely, a 5.  
 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
 

We are a 3. We give people the opportunity to shadow different departments but there 
is definitely potential for more. So creating case studies like real learning experiences 

when somebody can say “OK, I am in that role, what does that mean”, – we are 

definitely not there yet. 

  

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

 
Difficult in our case as most of the learning is on the computer and everybody has a 

computer. We do have a meeting room which is mainly for training when it’s available. 
We are gonna move into a new office so there will be some small little environment 

where people can sit together. That’s gonna be a more relaxing, inclusive environment. 
Reality is a 4 but it could be better. Like with a playroom. And I used to have a dedicated 

room for training, I don’t have that anymore. That would be a 5 for me but not now. I 

just would like to see an environment where we could really have a learning room, a 

training room or a playroom and innovation room whatever you would call it, so getting 
the creativity out of people, that’s what we are missing.  
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Interview Nr. 21 – Shire  

Organizational Learning and Development Professional 

 

Industry field and 
profile of the 

company 

 
It is a larger international pharmaceutical and biotech 

company. In the past few years, the company went through a 

self-imposed corporate split. And then the half of the company 

I remained with was acquired very quickly by another 
organization. 

Exact position and 
who to report to 

 
The position was focused on the global commercialization 

learning and development. We really focused on the 
commercial aspects, so traditional sales and marketing but also 

health economics, medical affairs. I went through a number of 
different title changes during the course of transition. It was an 

Associate Director level position and I reported to the Senior 

Director who reported to a C-suite VP. We didn’t have a CLO 

or any centralized learning leader. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
The first leadership position I took was in 2008. So quite a 

while, 9 years. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
There had been a lot of changes at different levels due to the 

organizational changes. As a global company, we went from 
120,000-150,000+ employees around the world to around 

60,000 and then with the acquisition we went back up to 
80,000 people. Being more on the strategic planning side for 

my past 3 or 4 years, it was depending on the program. We had 
programs that were literally in support of a new product launch 

for a niche market, so even our worldwide population was 
barely 100 people (…). Over the course of the next 3 years, the 

learning solution what we designed for them probably would 
have an uptake of two- or three- or even four-times as many 

learners.  
But especially on the initial level it was much smaller. 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

 

Lot of times the word academy or university, it’s put together 
more as an internal marketing tool as opposed to really 

signaling the scope, the sustainability and the intended effect 

of a certain program. We had a facility but it was not focused 
on internal employees, it was focused on teaching some 

American Red Cross members how to partner with us and how 
to use the blood plasma collections, etc.  

 

 
1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

It’s very interesting, especially starting with level 1. When I first started managing 

training projects, level 1 was so automatic. In the US we substitute the word smiley face 
questionnaire for level 1. I think it does a disservice to what kind of insights the level 1 

can actually give you.  
Even if we were not measuring anything else, we had this ”how did you like it?”, “how 

do you feel you learned?” and things like that. Over the past few years, in general, I’ve 
seen where a choice had to be made as of cost- and time-considerations and things like 

that. The leadership, the stakeholders who are sponsoring the learning solutions will 
decline trying to acquire level 1 assessments in favor of going after the higher levels of 

assessment. They are more interested in how close you can get to the bottom line, the 

impact and the ROI or ROE.  

In the past 2 years we rarely did any kind of formal level 1 assessment. What we would 
do just as the best practice, we would do kind of informal polls, or something on outlook 

thumbs-up/thumbs-down kind of thing, or if it is at the end of a virtual IoT, we use voting 
buttons just to get some sort of input. But by in large, the leadership was not interested 

in putting a lot of credence in that type of data. They were much more interested in other 
types of analytics, further up on the pyramid.  

In this company, every 2 years they did something called a cultural survey across the 
entire enterprise worldwide and they tracked the entire employee base, how they did feel 

about self-development, they are being supported, they like their work environment, so 

the whole gammet, it included 6 or 7 different pillars of questions.  

Consistently, for the entire time I’ve been there, our lowest performing sector is always 
that employees are not listened to in terms of training and education, like professional 

development needs. So it’s kind of interesting that management continued not to wanna 
see level 1 analytics in addition to other analytics. I think a lot of instances it really came 

down going to, spend the time, and ask people to take quizzes, don’t make them fill out 
another survey. It’s something in terms of being seen as a strategic partner to other 

functions within the organizations, you have to hear their perspectives and integrate with 
them. You have to pick your battles. It took a long time to have them appreicate the 

usefulness of doing level 2 assessments. It was something that was really sensitive and 
of course in certain countries, you can't do that. You know in Germany or in Italy, in 

Austria, you have these privacy laws you have to be careful about how you are collecting 
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those types of analytics and how you are safeguarding the information. So there are some 

practical concerns of conducting those types of assessments. The other thing is that the 
biotech industry is highly regulated, so keeping any kind of record of the training, 

whether it is an individual or aggregate. They are compliance driven and potentially open 
for inspection by the regulatory authorities, especially if there is a question about false 

promotions and things like that. So there is a lot of sensitivity around that. And we got 
to the point where at least level 2 assessments became the expectation, so as a minimum 

we were doing that. 
 

Levels 3-4, it really depended on who was sponsoring the training, who was actually 
paying for the learning solution to be put into place. And also what kind of middle 

management infrastructure we had because of who our target learner population was. 
Most of their application based activities were actually in the field like meeting with 

customers. 
As trainers, we just did not have access to behavior monitoring and things like that. So it 

really became necessary to rely on first line managers or other roles who were closer. 
And in some cases you had the infrastructure and the motivation of the line managers 

who have built up a very collaborative, supportive direct report system and from there, 
we were able to measure. It's a bit difficult to get a lot of quantitative input - there is a 

lot of qualitative measures that were able to come through. In other instances, depending 
on the situation, the training was really considered as a checkbox. And we went into the 

following year where we were able to see the update in sales or wherever else they were 
hoping that the training would feed into those results. And then they realized that “well, 

the training program didn't work”, and we were looking into the other half, in terms of 
supporting monitoring application. 

 
The ROI…the actual only case where I think we've really done a thorough job was not 

actually an ROI on a training program by itself but the overhaul of commercial training 
operations model. We totally revamped it, from nuts to bolts, the process, the system and 

tools we were using, the people structure, the way we were integrating with the rest of 
the organization to define, implement, measure and renew training solutions. And we 

actually recorded a delta in favor of a new operating model of literally over half of million 
USD per training program. That was stellar and then we were acquired and they decided 

to do whatever you want with the entire structure. You know, when we were doing an 
acquisition, the company was very much in favor of centralized approaches for 

everything including learning solutions. The centralized model, consistencies and scales 
of economy just wasn’t a good fit for the current culture of the acquired company. But 

that ROI what we were able to achieve within 1 years time was gold, as it is really rare 
that you are able to quantify something with the level of confidence.  

 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 I think the biggest positive shift in learning solutions - at least in the sector that I have 
been working with – that whether they are just formative teaching about product 

attributes or ways of working, or leadership skills, or whatever, they really have to have 
an element in teaching how to collaborate in teams. Not only within your functional area 

but cross-functionally across national borders. Most companies to keep the bottom line 
as profitable as possible, they really streamline operations and the current trend is matrix, 

interdisciplinary in teams. So the learning solutions have to be couched within that 
framework. Like I am not sitting and doing my job in a silo. I have to figure out for 

example if I am a salesperson what is my marketer planning on doing, what is my 
regulatory environment. And what is the medical affairs person going to talk about the 

next conference, who are the key opinion leaders in my disease sector, what’s going on 
in terms of manufacturing, what’s going on in the government, which policies. So that is 

huge, no matter what the learning topic itself is, it has to be presented in the construct of 
teaming. 

The other thing that I have seen is that even as we’re thinking internal steakholders to 
strategize, plan, develop, deploy strategic learning solutions that whole kind of back-end 

of doing all of that work is highly collaborative, transcontinental, multi-functional.  
So I think not only in terms of measuring effectiveness of the learning solution from the 

end-learner perspective but a measure of the success of effectiveness in the enterprise 

talent development mode is really tied into how is it forcing, and integrating, and 

supporting that teaming collaboration and design of this learning solution are provided 
all the way to the deployment, the application. 

 
 

 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   
That is probably one of the areas where this company over the past years really did not 

utilized learning and development solutions as extensively as it could, probably should 
have to help its employees. Any person who was identified as a high potential performer 

was kind of earmarked with fast-tracking or escalating up into senior level leadership. 
For the most part, learning solutions in general were not pointed to as part of pathway of 

getting there, nor were the results from how individuals applied their learning experience. 

Someone tied for high performance generally directed to take advantage of coaching or 

mentoring and giving kind of stretch assignments, high visibility assignments.  
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I think to a certain extent the volatility of biotech companies had a lot to do with a high 

turnover rate, especially that we went through a split then an acquisition, and so the 
concept of succession planning really wasn’t a top priority. That was more situational 

than philosophical decision. 
 

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   
The learning programs were gearing towards the commercial teams who were 

responsible for promoting the brand out to costumers, In that respect, huge priority. In 
terms of branding learning solutions more generally, that was more of a tactic used to 

gain internal backing, support, funding. So branding the learning solution internally was 
mainly for internal political reasons.  

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 

 
I would say it’s the mid-level management of the target learner population. The executive 

levels are a little bit too far removed and honestly don’t have the time to get involved in 
the nitty-gritty of making the day-to-day decisions. So they really rely on that middle 

level management (director level, sometimes lower VP level) to really identify what the 

need is, what the success measures or KPIs should be or what they want to see coming 

out from the learning program and identify the pace with which the learning program 
needs to be deployed, how it needs to be renewed, who is gonna actually receiving it. 

And if they themselves do not own the budget for the learning solution, they often are 
the gatekeepers whoever owns the budget checks in with them. 

 
The other key stakeholder I would say is the leadership of the learning function as itself. 

At least a good, solid, serious professional learning function has a learning professional 
at its home and they generally have a vision for the types of learning solutions and 

learning strategies. Almost like a functional learning brand that they are trying to develop 

and it is really important for them. So adult learning principles, human development, 

organizational developement – and it’s very rare. So if you actually have someone like 
that, leading the learning function, making sure that the solutions that their function is 

proposing and building and pushing out is in line with the vision. 
 

And the learner population. If they are feeling satisfied, that is gonna bubble back up to 
the management. So that’s ideal. It gets a lot more challenging to get that information if 

you are two or three times removed from your actual learner target. But if you can capture 
that stakeholder approval and satisfaction, that is really powerful.  

 
 

 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

   

I think first of all you really have to be a creative problem solver. That takes a lot more 
than just the desire to solve the problem. It takes much more active listening to the 

internal stakeholders, even figuring out what the real problem is and hoping that the 
learning solution is going to solve it. Especially if you are not often dealing with anyone 

who has a firm understanding of human psychology and adult learning, they already 
make some unconscious or subconscious decision what the learning solution should be. 

”Oh we just need everyone to practice role play”, OK, but let’s figure out what is not 

happening that you need to happen. Tell me what you are aiming for, and we will 

backtrack there.  
And the other competency is really communication and understanding how far the 

internal stakeholders are comfortable with the vocabulary to get learning & development 
ideas and concepts across to them.  

Few other things: absolutely influencing without position nal power. You rarely report 
up into the functional area you are trying to support and they often hold the push strings, 

they hold the money, so really helping them see how they can help themselves by 
partnering with me. 

 

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 

   

1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

 

2 – There are also very practical factors that play into that, that are completely outside 
the organization’s control. Especially because we were regulated environment, there 

had to be a lot of internal control in terms of who knows what, about what products, 
especially prior to launch. So in terms of an open learning management system, people 

just kind of go in and have access to whatever they want. There are regulations around 
the world that make it just inappropriate to say the least. There is a lot technology 

challenges as well related to LMS we talked about, the privacy, restrictions in certain 
countries, in terms of what kind records you can keep. So in order to satisfy that training 

record privacy from the LMS technology perspective, it also introduces limitations of 
who can see what on the LMS itself. So those are just outside of the organization factors 

that have direct control and lead into that.  
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The other thing is that the organization has the patriarchical approach to learning. ”We 

know best what you need to learn”, that is still very much present in the industry. 
Especially in very large, more established companies. If you go to some kind of a 

startup, that’s very different mentality. 
 

  

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  
 

I would say somewhere between 3 and 4 as there are other factors that we’ve talked 
about. 

Just because there is limitations what kind of technology we can use to stay compliant.  
 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
5, absolutely. 

 

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 
That would be another one I would give 3.5. Definitely the efficiency, if we can do 

things faster, quicker, with quicker feedback, quicker data on success application, all 
for it. The collaboration gets tricky mainly because of compliance reasons. You have to 

be careful who is saying what, especially on the commercial side. You have to make 
sure that the sales person is not saying something that is off label, that doesn’t exist 

anymore. So if you can’t have an open platform for this kind of collaboraton, make it 

recorded and shared. Again, compliance related constraints that prevent it from being 

optimized. 
 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 
I would say 2. When I was talking about the deprioritization of a lot of internal 

stakeholder leaders of the level 1 assessments, they look into more what happens when 
they go back to their desks.  

So even in terms of taking advantage of some of the modern technologies, especially 
mobile devices where we do a quick survey of five questions, and immediately, instantly 

collect feedback but apart from that we are not using it. 
 

6  

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

I would say at least a 4 on that. My colleagues and I, we stopped just bechmarking 
ourselves within the biotech sector and really started looking at companies in any 

business sector that did learning and development really well. So we started looking at 
companies like Google, Southwest Airlines and some of those. And we did a fairly 

decent job in bringing that up to the C-Suite and making them understand how we can 
push the envelope, and be more innovative, and get in front of the trends.  

It always has to be tempered by two things. Nr. 1 is staying compliant by taking 
advantage of the next thing or trying to get in front of the next thing. And Nr. 2 “do we 

have the infratructure, the staff, the funding, even the internal culture to actually take 
advantage of that?” Just a quick example, in 2011, I was putting together a multiple 

curricula and learning solution for the whole part of a product line and everyone was 
supporting it. At that point in time, 2011, no one in any part of the organization 

worldwide had built any learning programs that were actually mobile device friendly. 
That was insane, we were pushing out iPads for all of our sales force people to use with 

their customers… 
So as quickly as within 2 months we put together a case, found all the compliance 

concerns and came up with a strategy. A practical, low-cost strategy heading off all 
those, and we launched our first mobile-device firendly learning solution. Relative to 

the rest of the world in 2011 is really late but just internally, that was a really progressive 
step the C-suite actually bought into.  

 

7   

We focus on team development not just individual development. 

I would say a 5 that was really the goal. 
 

 

We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  

Not so much, I would say probably a 2. That ties a little bit into that whole mentality 
around succession planning and L&D solutions. 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning.  

So, in-house incubator – we actually called it a learning center – that basically a lot of 
conference rooms, they were intented to be used for program deliveries and things like 

that. In terms of technology that was available in the workspace, the new organization 
is trying to get a lot more savvy about it. They were starting to introduce things like 

interactive whiteboards, and introducing a much more modern multi-channel 

telepresence and you really have collaborative virtual learning sessions going on. It is 

getting there but at little bit slower pace, so I would say it’s a 3.  
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Interview Nr. 22 – PepsiCo  

former Head of Organizational Management and Development,  

Talent Assessment and Development CoE 

(Interview responses referring to activities in that past position at PepsiCo) 

 

Industry field and 

profile of the 
company 

 

It is a global food and beverage market leader company with 
net revenues of more than 65 billion USD. It has a product 

portfolio that includes 22 brands that generate more than 1 
billion USD each in annual retail sales. 

Exact position and 

who to report to 

 

As the Head of Executive Development at PepsiCo I was at 
the back-end of executive assessment for high-potentials, C-

Suite leaders for PepsiCo globally. So my role was to support 
them with leadership development opportunities in the form of 

an internal executive program that PepsiCo did specifically for 
that subset of individuals. There were a variety of programs 

that we created internally and we were relying on external 

resources as well. And prior to that I was a PDI consultant 

where I did executive assessment, executive coaching and 
mostly supported the Leadership Development in the office in 

Chicago. 
My position was Head of Organizational Management 

Development and Assessment Development, and I reported to 
VP of both sides of executive assessment. 

Experience in the 
corporate learning 

field 

 
I have close to 15 years of experience at this point. 

Average size of the 
learner target 

audience 

 
The target audience was specifically high potentials at the very 

top. We were kind of split in cohorts of individuals, so I would 
say between 12-18 people per quarter which might sound not 

a lot but we shepherded them through the whole process. 
 

Any corporate 

university/corporate 
academy 

PepsiCo has a Corporate University and we partnered with 

them pretty closely.   
While I was in charge of shepherding the executives through 

their development, the actual specific design and ownership of 

the courses was a whole other area in PepsiCo. 

 

 
 

1. As a starting point, Kirkpatrick-Phillips’ 4+1-levels methodology provided the 

base of describing the success of learning program in this research.  
How do you measure success at these levels? (if you use this approach at all) 

We didn’t use that scale to measure success, although we have talked about it that time. 

It’s partially because the program was new and as a large corporation’s leadership 
development program they more had the flavor of ticking the box rather than measure 

success. By that time we developed these internal programs and their target was HiPos. 
It was a very specific profile, needed very specific competencies like strategy, financial 

acumen, knowing the business, and we partnered with internal experts, PepsiCo 
executives to create these programs. The intent was that the more they learn from people 

on the job, the ROI of learning would come back. There were assumptions but we did 
not specifically measured that. 
 

I would like to ask your opinion regarding the following statements: 

Besides the Kirkpatrick-Phillips model’s success attributes, I consider as a critical 

factor in the overall success of our corporate learning strategy.. 

…how different workgroups can work better together 

 For me, it’s an interesting question and I think it’s not quite on the mind of learning and 
development teams. As if you are an internal person, you often step in reactively, 

retroactively when teams are already structured or struggling, so you often step in as an 
executive coach to coach that team in some way. You might do a teambuilding exercise 

but not often do you have executives who perform better like that on the front end. It is 
an interesting concept, I hadn’t thought about it until now. But I can tell you as an 

executive coach, I spend a ton of time coaching teams when they could have been skilled 
up, or it could had been identified as a critical skill earlier in their career. 

  
 

...the strength of the learning program in terms of succession planning. 

   

So that the people who participated are part of it? Yes! It’s not often that it’s considered. 

Again, it’s very easy to collect some of this data but it’s working backwards because lot 

of learning and development programs are totally using specific criteria of recruiting, 

identifying who goes through those programs and we considered them high potentials.  
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But at least at PepsiCo we found that the people who go through the program and they 

hop off and they are no longer on the list of HiPos, and actually your point: had we done 

follow-up post-program, or implementation of skills to on-the-job learning, we might 

have been able to predict kind of the succession part of things, and do those things more 

consistently, but we didn’t.  

…the internal and external brand strength of the learning program.  

   

It depends because the credibility of the programs at PepsiCo were co-built with 

executives. They had way more credibility and we had other programs that we were 

running for years by reputable companies and brands but they did not nearly had the buzz 

as these other programs, as they knew they were getting particular insight that an 

executive had. So I would say it’s hard. In fact I would say the programs we co-built with 

the executives, people were seeking those out so understanding from a strategist point of 

view to do that work. People were in line to get into that specific leadership development 

course. They really viewed the people and the content very specific expertise that they 

wanted. So the difference there to me is when it is about a very specific content area not 

as much as generalized leadership. 

 

Are there any other critical factors in the overall success of your learning 

strategy?  

   
Application back to the job and tracking how that happens, having a shepherd if you will.  

Someone internally, and whether it looks like a year, or 6 months follow-up or internal 

coaching. Holding someone accountable to apply on the job what they have learned and 

track it, and doing follow-up, and measurement. Skills pre-programs and skills post-

programs after 6 months are much more of a success factor to me because often times 

people go through programs but when they get back to the regular job it just fades away. 

And I do think that we have stronger ways to support applying learning. To me that’s a 

success factor right there. 

 

2. Please name the top 3 stakeholder groups who influence you the most when 

making decisions about the development of the learning program! 
 

Certainly the Chief Talent Officer or CHRO, often their strategy around talent drives 

content. 

Typically somebody who is a Business Partner, doesn’t need to be the CEO but someone 

who is a high-level BP who is not on the HR side, someone who is truly in the business, 

who provides insights around the business strategy, just where the business is heading. 

And typically the people who actually do the design and execution of those programs 

because timeline, budget, and resources are always a factor in getting these things 

launched. Getting aligned with those people, I often find that programs can be designed 

and never used because they are so lofty and don’t actually have a huge connection to 

things, and it’s impossible to execute them. 

3. Which of your competencies do you think make you successful in satisfying 

these stakeholder groups? 

You have to be in the space where you recognize that some of the things that most people 

love or concerned about is how will we know that it works, what’s the impact. It’s the 

intangibles I think that sometimes most people love or concerned about or spending 

money on putting people in designing a big program, and because they could be 

considered flavor of the month.  

Knowing about the business, the common, typical concerns that people have about 

learning and leadership and being able to respond those in a competent way. It feels a 

little bit like water, it’s intangible, so how can you do your best makes as many things 

tangible as possible. So measurement on the front-end, measurement on the back-end, 

shepherding people through the program. Being able to talk about these experiences as 

both an external vendor and from internal perspective. It gave me a lot of credibility in 

my current role too, being able to speak of both directions. Sometimes there is a program 

that is nice to have but will have less impact on the business. You need to make the hard 

decisions and I get that from both perspective. And it’s credibility towards speaking 

about that. 

You know the people, especially high performers, they don’t want to spend time out of 

the business, that’s exactly where they wanna be, and you are asking them to do that and 

be challenged, and try to learn – it’s not attractive.  

4. What is your opinion about the following statements in your company? Please 

rate on a scale of 5!  

(5 = exactly descriptive, 1 = not descriptive at all, 0 = don’t know or don’t want to 

respond) 
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1  

We let our employees ”own their learning”: we provide content that is easy to find, 

consume, rate and tag - basically a Netflix-like experience for corporate learners.  

I am going a middle of the road. We definitely had a shepherd approach there. That was 

my role essentially, to help people and prompt them to apply what they’ve learnt. I 
would say we had shared ownership so it would be a 3. 

2  

We adopt future-oriented platforms as much as we can, so to keep up with the 

rapidly changing technological landscape and avoid becoming obsolete.  

I give a 4. 

3  

We are intrapreneurs of the learning function (learning curators and learning 

enablers, rather than content creators).  
I would say I probably did both. I would give that role a 4 or a 5 but I was a unique 

position because I came from PDI where I helped design programs so there was a lot 
more pressure on me to come up with this. We have done it at PDI and sort of replicated 

it at PepsiCo. I had more of that than probably an average person in that role.   

4    

We use technology for efficiency and personal connection (ie. mobile app, voice 

command app, chatbot, etc.) and promote it accordingly to help the adoption 

process. 

I am giving us a 3 but we were on the course of doing it, on the course of launching a 
program that would help take the place of us doing the shepherding. So for instance it 

would ping people when a learning event would occur, whether an executive coaching 
event or when reading the book that was in their development plan, attend a course or 

listen to a webinar and it was all app-enabled. We were heading in that direction. 

5   

We empower employees to provide instant feedback on their learning experience. 

I am gonna say 3. It just wasn’t there. 

6  

 

We make predictions about different ways of knowledge increase needed in the 

near future, communicate them to the C-suite, and integrate them in reaching the 

strategic goals of the business.  

I think it was there in theory, implementing was a lot harder to do.  As it was a fast-

paced business that changes often, and large reorganizations happen annually and there 
was just enough time to catch up. But we had conversations about it, plenty, so it would 

be a 2. I think the struggle was implementing it and doing it. Not just saying it that it’s 
gonna work. 

 

7   

We focus on team development not just individual development. 

5. We had a whole playbook for it. We used Hogan’s large assessment instrument. 
Hogan just came up with their own team coaching approach so we created the playbook 

and the whole program was designed around that purpose. 
 

 We provide career mobility platforms to test drive new roles and broaden skills.  
We definitely did that, sometimes with a crash and burn but we definitely gave them 

the opportunity. So it would be a 4 or 5 probably. 
 

 
 

 
 

 

We partner with workspace colleagues to create spaces for learning. 

 
We spent an enormous amount of money while building our entire PepsiCo Campus to 

take away offices. It was very important that people have an open space to learn from 
one another, to hear things, to see things, to be just more activated in that way because 

when you close the door and you are in front of a computer sometimes all your senses 
are just shut out.  

I would say there was a lot of space for learning and opportunities. We really identified 
the critical experiences that we wanted our executives to have and we pushed people to 

get those in a way of taking a global assignment, doing some work in another business 
unit, we literally had open space for learning.  

But we also figuratively directed people to get outside of the comfort zone.  
I am gonna give us a 5 there. 

 

 


