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Van leren naar 

presteren

Gericht op het verbeteren van de 

performance, ontwerpt en implementeert 

mijn organisatie Xprtise innovatieve 

werkplekleeroplossingen. 

Ik help organisaties met het ontwikkelen van 

een opleidings-strategie, waarbinnen het 

leren in het gehele 70-20-10 spectrum 

centraal staat.

Uitgangspunt is de 5 Moments of Need 

methodologie.



Performance Support voor

Performance Support

• 4.800+ leden

• 27 verschillende landen

• a.remmits@xprtise.com



Trends in Learning & Development

die ik volg

1. Personalisering

2. Adaptief leren

3. Werkplekleren

4. Performance Support

5. 5 Moments of Need

6. Leren als eco-systeem

7. Big Data & Learning Analytics



‘Een onderwijskundige wees me recent 

op het werk van Bob Mosher en Conrad 

Gottfredson, twee Amerikaanse experts 

op het gebied van bedrijfsopleidingen. 

Volgens hen zitten mensen lang niet 

altijd op nieuwe ideeën en kennis te 

wachten. Goede timing is belangrijk. 

Eigenlijk, zeggen Mosher en Gottfredson, 

zijn er maar vijf momenten waarop 

mensen echt graag iets willen leren. 

Ben Tiggelaar 

NRC

31 augustus 2019 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/31/momenten-waarop-mensen-willen-leren-a3971757


WAAROM
wat is volgens jullie de 

belangrijkste oorzaak van 

de verandering? 



Nieuwe kennis per jaar



Parate kennis

“Welk percentage van de kennis die je nodig hebt

om je werk uit te voeren is opgeslagen in je hersens?” 

©R. Kelley, Carnegie-Mellon University / Longitudinal study with knowledge workers
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Selecteer de 2 benaderingen hieronder die jij als meest effectief

middel hebt ervaren om ten behoeve van de uitvoering van een

erg belangrijke taak, iets te leren, herinneren en effectief uit te

voeren:

1. Virtuele klas

2. e-Learning

3. Coaching

4. On-the-Job Training 

5. Klassikale opleiding

6. Trial & error tijdens het uitvoeren van de taak

7. Mobiel Leren

8. Mentoring

9. Andere optie??

#1

#2

#3

#3

??

??

©Apply Synergies



Wat betekent dit 

voor organisaties? 
Voorbeeld

• Signify (Philips Lighting) bestaat 125 jaar

• In de laatste 25 jaar ontwikkelden zij zich 

van leverancier van gloeilampen naar 

leverancier van “innovatieve en connected 

licht-oplossingen”

• In 1990 werden er 8 nieuwe 

lichtoplossingen geïntroduceerd, in 2015 

waren dit er 194

• In 2005 waren er wereldwijd 4 

concurrenten, vandaag de dag zijn dit er 

3500

• De klant is ontzettend goed geïnformeerd, 

vaak beter dan sales.



wat is is de impact binnen  

jullie organisaties van 

deze “informatie-explosie” 

trend? 



“When faced with difficult questions, when people expect to have future access to 

information, they have lower rates of recall of the information itself and enhanced 

recall instead for where to access it. ”

Betsy Sparrow, Columbia University

Google Effects on Memory: 

Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips

EEN DRAMATISCHE VERANDERING IN LEERSTRATEGIE

Wanneer medewerkers meer bedreven worden in het 

opzoeken van informatie – hebben ze een groter

kritisch denkvermogen, meer creativiteit en ruimte

voor innovatie!!!



EIGEN BEELD VAN 

LEREN MOET 

VERANDEREN

EEN NIEUWE AANPAK VRAAGT:

NIET 1 OPLOSSING 

VOOR ALLES MAAR 

EEN GOEDE 

COMBINATIE

BESEF DAT BEHEER 

VAN CONTENT 

INVESTERING VERGT  



DUURZAAM OPLEIDEN

T I M E  T O  C O M P E T E N C Y

Taakbekwaam Effectief presteren op het werk

T R A I N T R A N S F E R

Continue verbetering

S U S T A I N

??

LEARNING & PERFORMANCE METHODOLOGIE & TECHNOLOGIE

“10” “70:20”

©Apply Synergies



Ondersteun de hele “Learning Journey”

T I M E  T O  C O M P E T E N C Y

taakbekwaam Effectief presteren

op het werk

T R A I N T R A N S F E R

Continue verbetereing

LEARNING & PERFORMANCE METHODOLOGIE & TECHNOLOGIE

S U S T A I N

© Apply Synergies

Curation



1. Bij nieuwe kennis of vaardigheden

2. Bij behoefte aan specialisatie

3. Als je het in de praktijk even niet meer weet

4. Als er iets mis gaat

5. Als er iets verandert

De vijf momenten van leerbehoefte™

Formele

Instructie

Performance 
Support

© Apply Synergies



De vijf momenten van leerbehoefte™, 
vanuit het perspectief van de lerende!

Apply
New

More

Change

Solve



• Job Aids
• Wiki, Blog, Forums
• Leerportaal / LMS
• Referentie Materiaal
• FAQ’s
• Helpdesk
• Podcasts
• Coaching/Mentoring
• SharePoint
• Lezingen
• Klassikale training
• Instant Messenger
• Simulaties

IS DIT EEN STRATEGIE?

We hebben een “strategie” nodig om het brede aanbod van allerlei 

“leer”-oplossingen te “orkestreren”



3 belangrijke uitgangspunten 

voor “effectief orkestreren”:

1. Het is onze verantwoordelijkheid om niet alleen de juiste content, maar 

vooral ook de juiste context aan te bieden om alle 5 momenten te ondersteunen!

DUS: We hebben een methodologie nodig om te definieren wat de juiste

“workflow” context is.

2. De workflow is de meeste krachtige leeromgeving die onze medewerkers

hebben.

DUS: We hebben een methodologie en de juiste technologie nodig om het “leren

in de workflow” mogelijk te maken.

3. Niet alles is geschikt om in de “workflow” te leren, vanwege de 

consequenties van het falen op specifieke kritieke kennis en -kunde.

DUS: We hebben daarom een benadering nodig om te bepalen wat op de beste

wijze waar geleerd kan worden. 
© Apply Synergies



Wie kan een goede 

definitie geven van 

Performance Support?



Een goede definitie van Performance Support

“An orchestrated set of services that provide on-demand 

access to integrated information, guidance, advice, 

assistance, training, and tools to enable high-level job 

performance with minimum support from other people.”

- Gloria Gery, Electronic Performance Support Systems, 1991



Welke woorden spreken je in deze definitie het 

meeste aan?

“An orchestrated set of services that provide on-demand 

access to integrated information, guidance, advice, 

assistance, training, and tools to enable high-level job 

performance with minimum support from other people.”

- Gloria Gery, Electronic Performance Support Systems, 1991



Welke woorden spreken je in deze definitie het 

meeste aan?

“An orchestrated set of services that provide on-demand

access to integrated information, guidance, advice, 

assistance, training, and tools to enable high-level job 

performance with minimum support from other people.”

- Gloria Gery, Electronic Performance Support Systems, 1991



Ontwerpen voor de 5 Moments of Need

Andere Resources

Conceptueel & voorbeelden

Verdere Verdieping

Training Objectives

Conceptueel & voorbeelden

Verdere Verdieping

Stappen

Componenten:

Training

Momenten

1 & 2

Performance 

Support

Momenten

3-5

Stappen

Training Objectives

Conceptueel & voorbeelden

Verdere Verdieping

Stappen

Moment of Need



UITGANGSPUNTEN 

WERKPLEKLEREN
Performance Support in “2-Clicks & 10-Seconds”

Geïntegreerd in het werkproces;

Contextueel ofwel relevant tot de taken van de medewerker;

Precies genoeg dus de juiste hoeveelheid kennis en informatie 

aandragen om het specifieke probleem van dat moment op te 

lossen;

Accuraat en betrouwbaar zodat de medewerker er volledig op 

kan vertrouwen dat hij toegang krijgt tot echt de juiste en 

meest accurate informatie om het probleem op te lossen.



Noem een aantal 

interessante praktijk-

cases waar performance 

support goed zou kunnen 

werken?



Keuze uit voorbeelden:

Corona

Gemeente Amsterdam

Stedin

Colgate productie







VOORBEELD

AMSTERDAMSE 

SCHOOL

Doelstelling: op basis van het ontwerpen en 

implementeren van performance support op 

basis van de 5 Mments of Need, de effecten 

bestuderen op: 

• Waardering van de medewerkers van de 

kwaliteit van de geboden 

werkondersteuning 

• Het aantal productieve werkuren

• Opleidingskosten 

• Aantal fouten, herstel en herbewerking in 

de uitvoering van het werk



HET RESULTAAT



PERFORMANCE SUPPORT OPLOSSING



• 1200 gebruikers

• O.a voorbereiding op verplichte
medisch rekenen toetsing

• Integratie met adaptief leersysteem
en leer management systeem

https://xprtise.com/nl/cases/alrijne-

ziekenhuis/

https://xprtise.com/nl/cases/alrijne-ziekenhuis/


• 4200 gebruikers

• O.a. Voorbereiding op verplichte
VIAG & BEI toetsing

• Integratie met adaptief
leersysteem en Virtual 
Classroom omgeving



RAPID WORKFLOW ANALYSIS

SPLITS WERK IN CONCRETE TAKEN, PROCESSEN EN STAPPEN

CRITICAL TASK ANALYSIS

IDENTIFICEER BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN

OP BASIS VAN DE GEVOLGEN VAN FALEN

LEARNING ASSEST ANALYSIS

ONTWIKKEL EEN ONTWERPPLAN OP BASIS 

VAN DE OPTIMALE BLEND VAN 

LEARNING& PERFORMANCE

ONTWERP, ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 

VAN WERKPLEKLEEROPLOSSING

>
>

>



KRITIEKE TAAK ANALYSE

1 2 3 4 5 6 7

Verwaarloosbaar Tijdelijke impact Significante impact Catastrofale impact
- Geen invloed 

op klant

- Geen invloed 

op bedrijfs-

resultaat 

- Geen invloed 

op medewerker

- Toename 

werklast

- Geen bedreiging 

voor levering 

van diensten

- Management 

kan wijze van 

werken herzien

- Wellicht 

catastrofaal 

voor één klant 

of medewerker

- Tijdelijke 

financiële 

gevolgen

- Gevolgen zijn 

bedreigend voor 

levering van 

diensten

- Vereist extra inzet 

van middelen en 

heeft gevolgen 

voor klant en/of 

medewerker

- Wellicht letsel met 

blijvende gevolgen

- Negatieve impact 

voor medewerker 

en bedrijfscultuur

- Gevolgen leiden tot 

grote problemen 

voor gehele bedrijf

- Impact op reputatie 

is op lange termijn 

nog voelbaar

- Onherstelbare en 

blijvende schade, 

beschadiging of 

verlies

- Langdurige 

beschadiging van 

relaties intern en 

extern



KRITIEKE TAAK ANALYSE

1 2 3 4 5 6 7

Verwaarloosbaar Tijdelijke impact Significante impact Catastrofale impact
- Geen invloed 

op patiënt

- Geen invloed 

op medewerker

- Toename 

werklast

- ‘Irritant’

- Geen bedreiging 

voor levering 

van diensten

- Management 

kan wijze van 

werken herzien

- Wellicht 

vervelend voor 

één patiënt of 

medewerker

- Gevolgen zijn 

bedreigend voor 

levering van zorg

- Vereist extra inzet 

van middelen en 

heeft gevolgen 

voor patiënt en/of 

medewerker

- Risico dat patiënt 

overlijdt

- Negatieve impact 

voor medewerker 

en bedrijfscultuur

- Gevolgen leiden tot 

grote problemen 

voor gehele 

ziekenhuis

- Impact op reputatie 

is op lange termijn 

nog voelbaar 

(‘chocoladeletters’ 

in de Telegraaf)

- Een of meerdere 

patiënten komen te 

overlijden

- Onder toezicht 

Inspectie voor de 

Gezondheidszorg 



Kritieke taak analyse

Als een taak een rating van 5 of hoger krijgt 

dan is formeel leren een vereiste

Formeel leren

& 

Performance 

Support

Performance 

Support



COLGATE CRITICAL IMPACT OF FAILURE SCALE



A.REMMITS@XPRTISE.COM +31 6 53312590 Het Wielsem 10,

‘s - Hertogenbosch

DISCUSSIE

Technologie, Meten, Wie doet het, etc


