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“Het leren op de werkplek en Performance Support sluiten mooi aan op alle inzichten over hoe onze
Erasmus MC medewerkers leren, waar zij leren en wat zij leren. Dankzij de 5 Moments of Need®

methodologie wordt in samenwerking met het werkveld tot de kern inzichtelijk gemaakt wat essentieel is
om te weten en te leren. Vervolgens wordt deze kennis op een snelle en visueel aantrekkelijke manier

gepresenteerd. Ik raad deze oplossing dan ook zéker aan aan andere ziekenhuizen.”

Madelon Panman, manager Erasmus MC Academie

Voorwoord
We leven in een snel veranderende wereld. De hoeveelheid kennis
neemt exponentieel toe. En ontwikkelingen binnen het werk volgen
elkaar in hoog tempo op. De vraag is vooral: hoe ga je hiermee om als
je maximaal rendement uit leren wilt behalen, zodat medewerkers
optimaal presteren? Wij doen dit door het inzetten van innovatieve
methodologie om met name het leren op de werkplek (de ’70’ binnen
het moderne 70-20-10 model) daadwerkelijk mogelijk te maken.
De omslag naar werkplekleren vereist anders denken; van een
leerparadigma naar een performanceparadigma. Van de focus op
leren naar de focus op het ondersteunen van medewerkers terwijl ze
aan het werk zijn. Met deze guide willen wij u informeren en inspireren
over de mogelijkheden voor uw organisatie.
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“Werken met Xprtise en de 5 Moments of Need® methodologie
was een eye-opener voor ons. Het helpt om op een nieuwe
manier naar leerbehoeften te kijken en deze te categoriseren op
basis van belangrijkheid als het gaat om impact. Werkplekleren
laat medewerkers stapsgewijs kennismaken met proces-
informatie, waarbij video-leren een belangrijke rol inneemt. We
kunnen onze focus van de manier van trainen van onze operators
verleggen: ze hebben toegang tot Performance Support op de lijn
en krijgen binnen een paar klikken informatie over álleen de
onderdelen die zij (nog) niet kennen.”

Dhiren Doshi, Learning Partner Global
Supply Chain bij Colgate-Palmolive

“Met behulp van de 5 Moments of Need® methodologie hebben we een werkplek-
leeroplossing ontwikkeld die onze operators nog meer omarmen dan wij als L&D

zelf vooraf hadden verwacht.”

Martijn Bosman, Learning & Development specialist bij Aviko
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“Leren moest bij ons niet alleen slimmer, sneller en beter, het moest ook continu kunnen,
tegen lagere kosten en met een hoger rendement. Met andere woorden: de inspanning om
te leren en het leerverzuim moesten naar beneden en het resultaat omhoog. Dat is met
Yellow zeker gelukt! Het is fijn om samen te werken met een club mensen die weten
waarover het gaat. De planning zit strak in elkaar en in combinatie met een dosis
(Brabantse) gemoedelijkheid, zorgt dat ervoor dat je je al snel thuis voelt.”

Fons Geven, Projectleider Opleiden bij Stedin

Om onze subsidiebehandelaars in hun dagelijkse werk te
ondersteunen hebben we samen met Xprtise in de
Performance Support-software AskDelphi een uitgebreid
online leerplatform ontwikkeld. Loopt een collega bij de
behandeling van een aanvraag ergens tegenaan, dan
heeft hij dankzij onze nieuwe Performance Support-
oplossing binnen twee klikken en tien seconden een
heldere uitleg wat hij moet doen.”

Geertje Henrichs, programmamanager Lerend
Veranderen bij de Gemeente Amsterdam
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In gesprekken over innovatieve vormen van leren, waarbij de principes van het 70:20:10 concept worden
vertaald naar de werkplek, de ‘70’ en de ‘20’, worden werkplekleren en learning in the workflow vaak
als terminologie gebruikt. Inmiddels bloeien bij Nederlandse bedrijven en organisaties totaal
verschillende toepassingen van de ‘70’ op, die vrijwel allemaal geschaard worden onder werkplekleren.
Dit leidt tot verwarring, waardoor de essentie van wat nu echt wordt bedoeld met Learning in the
Workflow, ofwel Werkplekleren, verloren dreigt te gaan.

CEO Alfred Remmits heeft met het team van Xprtise de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het ontwerpen en
implementeren van werkplekleeroplossingen in Nederland maar ook in de VS en delen van Europa. Jo Buuts is
zelfstandig Learning & Performance consultant en deelt met Alfred de overtuiging dat echt succesvol inzetten van
werkplekleren meer is dan het transporteren van traditionele leervormen en -middelen naar de werkplek.

"Organisaties zouden zich moeten richten op de
ondersteuning van de performance van medewerkers 

tijdens hun dagelijkse werkzaamheden."
 

Alfred Remmits, CEO Xprtise

Leren in de workflow, begrijpen we echt de verandering?

xprtise.com/nl/nieuws/learning-
in-the-workflow-begrijpen-we-
echt-de-verandering/ 

Lees verder op 
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Samen gaan zij in gesprek over de kenmerken van echte werkplekleeroplossingen en de
verschillen met de traditionele benadering van leren. Wat dat betekent voor ontwerpen en
ontwikkelen, het meten van resultaten en welke technologieën daarvoor nodig zijn.

https://xprtise.com/nl/nieuws/learning-in-the-workflow-begrijpen-we-echt-de-verandering/
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Deze vijf momenten van leerbehoefte zijn: (1) Wanneer je iets voor de eerste keer leert, (2) wanneer
je meer wil leren, (3) wanneer je probeert toe te passen en/of te onthouden, (4) wanneer er iets fout
gaat en (5) wanneer er zaken veranderen. Het leren wordt binnen deze aanpak gekoppeld aan de
performance van de medewerkers, waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt.

Xprtise gelooft in de kracht van de 5 Moments of Need® aanpak en heeft al veel succesvolle
implementaties aan de hand van deze methodologie mogen begeleiden. Blijvend grote
veranderingen en hogere performance binnen zowel grote als kleinere nationale en internationale
organisaties. Bekijk onze inspirerende cases om meer te weten te komen over de methodologie en
de resultaten. Ook werken wij samen met de 5 Moments of Need® Academy Europe dat unieke 5
Moments of Need® Designer Certificate opleidingen aanbiedt voor L&D professionals in Nederland.
De gecertificeerde opleidingen geven innovatieve oplossingen en handvatten om 70:20:10 praktisch
te implementeren en maken informeel leren op de werkplek écht mogelijk.

De 5 Moments of Need® Methodologie
Met een training hier en een cursus daar
redden we het niet meer. Herkenbaar? Dan is
het de hoogste tijd om te innoveren! Xprtise
helpt je daarbij, onder andere op basis van de 5
Moments of Need® methodologie. Dit is een
praktisch model voor het realiseren van een
hogere performance. Het model, ontwikkeld
door Bob Mosher en Conrad Gottfredson, gaat
uit van 5 momenten waarop professionals
informatie nodig hebben en waarop zij leren.

7
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Wanneer je iets voor de eerste keer leert (new)
Wanneer je meer wilt leren (more)

Wanneer je probeert toe te passen en/of te onthouden (apply)
Wanneer er iets fout gaat (solve)
Wanneer er zaken veranderen (change)

De 5 Moments of Need® methodologie is ontwikkeld door Bob Mosher en Conrad Gottfredson en gaat
uit van 5 momenten waarop professionals informatie nodig hebben en waarop zij leren. Deze ‘5
momenten van need’ zijn ingedeeld in twee hoofdfases:

1. Het verkrijgen van kennis
Het eerste en tweede moment aan kennis-behoefte liggen in het verlengde van de meer traditionele vormen
van leren en trainen:

1.
2.

2. Het toepassen van kennis
De andere drie momenten van het 5 Moments of Need™ model liggen in het verlengde van de dagelijkse
uitvoering van het werk:

1.
2.
3.

Het leren wordt binnen deze 5 Moments of Need® aanpak gekoppeld aan de performance van de
medewerkers, waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt. Er wordt gestreefd naar een goede
balans tussen het formele leren (klassikale training & e-learning) en het informele leren (coaching en
performance support). We gaan er namelijk vanuit dat -naast het bezitten van een bepaalde hoeveelheid parate
kennis- het zéker zo belangrijk is dat de medewerker wordt ondersteund bij het vinden van de benodigde
kennis op het moment dat deze die kennis voor een specifieke taak nodig heeft.

Hogere performance met de 5 Moments of Need® methodologie;

de vijf momenten van leren
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Hogere performance met de 5 Moments of Need®

methodologie; de vijf momenten van leren

Het moet geïntegreerd zijn in het werkproces;
Het moet contextueel ofwel relevant zijn met betrekking tot de taken en rollen van de medewerker;
Het moet precies genoeg zijn; proberen om precies de juiste hoeveelheid kennis en informatie aan te
dragen om het specifieke probleem van dat moment op te lossen;
Het moet accuraat en betrouwbaar zijn; de medewerker moet er volledig op kunnen vertrouwen

Vier basisprincipes

De op de 5 Moments of Need® gebaseerde leeroplossingen moeten voldoen aan vier basisprincipes.

       dat hij of zij toegang krijgt tot de juiste en meest accurate informatie om het voorliggende probleem
       op te lossen.

Nieuw Meer Toepassen Oplossen Veranderen
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1. Rapid Workflow Analysis (RWA)
Het 5 Moments of Need® principe heeft de taakuitoefening van medewerkers als vertrekpunt voor het invullen van de
opleidingsstrategie. Met behulp van het Rapid Workflow Analysis template, worden op een gestructureerde wijze de taken en de
rollen verantwoordelijk voor de uitvoering in kaart gebracht. Naast taken en rollen worden ook de bijbehorende concepten
geïdentificeerd. Deze concepten bieden informatie die de medewerker nodig heeft in het juist uitvoeren van de taken.

2. Critical Skills Analysis (CSA)
Het rendement van klassieke leervormen is laag. Kennis is in veel gevallen al weggezakt voordat deze in de praktijk wordt toegepast.
Dit fenomeen staat bekend als de ‘vergeetcurve’. Daarbij worden medewerkers tijdens klassieke leervormen vaak overladen met
informatie, waardoor de grenzen van het ‘absorptievermogen’ al snel worden bereikt. Met behulp van de Critical Skill Analysis wordt
-op basis van een schaalverdeling- de impact van falen beoordeeld voor de in de Rapid Workflow Analysis (RWA) gedefinieerde
taken en concepten. Hoe hoger de impact, hoe meer aandacht deze krijgt in de fases van de 5 Moments of Need®.

3. Learning Asset Analysis (LAA)
Het 5 Moments of Need™ principe beschrijft het totaal aan leerinterventies, ter ondersteuning van het moment van toepassen
binnen het werkproces. Binnen het Instructional Design Model wordt rekening gehouden met de beschikbare content- en
leersystemen. Met behulp van de Learning Asset Analysis en de bijbehorende template worden bestaande leermiddelen
geïnventariseerd en de toepasbaarheid ervan inzichtelijk gemaakt voor elke fase binnen de 5 Moments of Need®.

4. Build the Learning Experience and Performance (LEaP) plan
Een LEaP plan vormt het uiteindelijke Instructional Design ontwerpplan voor een volledige
leer- en performance supportoplossing. Het is een matrix die gebruikt wordt om de beste
mix van leeractiviteiten en Performance Support opties voor elke taak en ondersteunende
kennis te bepalen. Aan de hand van het LEaP plan kan de leeroplossing, conform het
Instructional Design worden ontwikkeld.

Het 5 Moments of Need® principe heeft de taakuitoefening van medewerkers als vertrekpunt voor het invullen van de
opleidingsstrategie. Met behulp van het Rapid Workflow Analysis template, worden op een gestructureerde wijze de taken en de
rollen verantwoordelijk voor de uitvoering in kaart gebracht. Naast taken en rollen worden ook de bijbehorende concepten
geïdentificeerd. Deze concepten bieden informatie die de medewerker nodig heeft in het juist uitvoeren van de taken.

Het rendement van klassieke leervormen is laag. Kennis is in veel gevallen al weggezakt voordat deze in de praktijk wordt toegepast.
Dit fenomeen staat bekend als de ‘vergeetcurve’. Daarbij worden medewerkers tijdens klassieke leervormen vaak overladen met
informatie, waardoor de grenzen van het ‘absorptievermogen’ al snel worden bereikt. Met behulp van de Critical Skill Analysis wordt
-op basis van een schaalverdeling- de impact van falen beoordeeld voor de in de Rapid Workflow Analysis (RWA) gedefinieerde
taken en concepten. Hoe hoger de impact, hoe meer aandacht deze krijgt in de fases van de 5 Moments of Need®.

Het 5 Moments of Need™ principe beschrijft het totaal aan leerinterventies, ter ondersteuning van het moment van toepassen
binnen het werkproces. Binnen het Instructional Design Model wordt rekening gehouden met de beschikbare content- en
leersystemen. Met behulp van de Learning Asset Analysis en de bijbehorende template worden bestaande leermiddelen

De vier analyse fases van de 5 Moments of Need® methodologie

Lees verder op
https://xprtise.com/nl/nieuws/de-
vier-analyse-fases-van-de-5-
moments-of-need-methodologie/
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De opleiding wordt gegeven door ervaren Nederlandse 5 Moments of Need® consultants met begeleidende virtuele workshops van
Bob Mosher en Conrad Gottfredson, ontwikkelaars van de 5 Moments of Need™ methodologie. De virtuele workshops worden
daarom in het Engels gegeven.

Leren neemt een prominente rol in bij de Nederlandse Spoorwegen, omdat het medewerkers bevoegd maakt én houdt en er aan
specifieke wet- en regelgeving voldaan moet worden (license to operate). Bovendien zorgt continue leren er ook voor dat de NS als
organisatie kan blijven innoveren en haar performance blijft verbeteren. Maud: “Met een positief leerklimaat blijven onze medewerkers
wendbaar en kunnen we samen inspelen op veranderingen. Binnen ons team spreken wij regelmatig over het inrichten van (continue) leren
en de rol van Performance Support hierin. De 5 Moments of Need® is voor mij écht een andere manier van denken en ontwerpen - volledig
gericht op de gebruiker. Precies op het moment dat een medewerker het nodig heeft, kan deze direct over de juiste kennis beschikken en
daarmee de juiste vaardigheid meteen toepassen. Daarnaast sluit de methodologie heel goed aan op onze NS-visie op leren. Deelname aan
het certificeringsprogramma voegt direct waarde toe aan de organisatie waarvoor je werkt, omdat je bezig bent met een concreet product
dat je meteen kunt inzetten”

Unieke gecertificeerde 5 Moments of Need® opleiding

“Deelname aan het certificeringsprogramma voegt
direct waarde toe aan de organisatie waarvoor je

werkt, omdat je bezig bent met een concreet
product dat je meteen kunt inzetten.”

Bekijk het

opleidingsaanbod
https://www.5momentsofneed.nl 12

De 5 Moments of Need® Academy Europe biedt in samenwerking met de ontwikkelaars van de
5 Moments of Need®methodologie –Bob Mosher en Conrad Gottfredson– unieke opleidingen
aan voor L&D professionals in Nederland. De gecertificeerde opleidingen geven innovatieve
oplossingen en handvatten om 70:20:10 praktisch te implementeren en maken informeel leren
op de werkplek écht mogelijk. Het leren wordt binnen deze 5 Moments of Need™ aanpak
gekoppeld aan de performance van de medewerkers, waardoor het rendement van leren
direct meetbaar wordt.

https://xprtise.com/nl/nieuws/learning-in-the-workflow-begrijpen-we-echt-de-verandering/
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"We need to bring learning to people
instead of people to learning."

Elliott Masie

5 Moments of Need® Measurement Programma

Een werkplekleeroplossing en -strategie resulteren vaak in een complete architectuur van blended learning, kennisbeheer en
kennisdeling, informeel leren, coachen en daadwerkelijk leren op de werkplek. Dit alles met goede ondersteuning van Performance
Support. Maar: is de oplossing wel zo succesvol? Werken de initiatieven en strategieën? Welke impact heeft het? Wat zijn de
successen? Waar liggen de mogelijkheden en de kansen voor de toekomst?

Er wordt veel gesproken over Learning Analytics en hoe technologieën als AI (Artificial Intelligence) en big data Learning Analytics
voeden. De meeste organisaties moeten hier echter nog mee aan de slag. Het evalueren van training en opleiding gaat vaak niet
verder dan niveau 1 en 2 van het Kirkpatrick’s Model, daar brengen we graag samen verandering in. In het 5 Moments of Need®
Measurement Programma, leer je de resultaten en impact te meten.

Leer de resultaten en impact van jouw leerstrategie te meten

Lees verder op
https://xprtise.com/nl/nieuws/5-
moments-of-need-measurement-
programma-1/
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Deelnemers die hun 5 Moments of Need® Designer Certification hebben gehaald, kunnen zich aansluiten
bij het 5 Moments of Need® Alumni Programma. Hoe is het om daar aan deel te nemen? We vroegen het
Ingrid Blom, beleidsadviseur Leren en Ontwikkelen bij Amsterdam UMC, die eind 2019 haar certificering
behaalde.

5 Moments of Need® Alumni Programma
Ervaringen delen, netwerken en door blijven leren met het 5 Moments of Need® Alumni
Programma

Met het Designer Certificate op zak is het leren en vooral het
presteren rondom de 5 Moments of Need® uiteraard niet
klaar. Toen Ingrid in december 2019 de opleiding afrondde
besloot zij zich direct aan te sluiten bij het Alumni Programma.

Ingrid: “Vrij kort na de afronding van de opleiding ben ik van de
politie naar de zorg geswitcht. De inzet van Performance Support
en leren op de werkplek volgens de 5 Moments of Need®
methodiek zit bij ons nog in de opstartfase. Omdat er in het
Alumni Programma verschillende deelnemers uit de (academische)
zorg zitten, is dat voor mij heel waardevol. Ik kan veel van de
anderen leren en hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Lees verder op
https://xprtise.com/nl/nieuws/5-
moments-of-need-alumni-
programma/
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“Ik wil graag op de hoogte
blijven van de laatste
ontwikkelingen en vind het
bijbehorende netwerk heel belangrijk.
We kunnen ervaringen uit de dagelijkse
praktijk delen en elkaar inspireren."

Alumnus worden
Deelname aan het Alumni Programma kost €199,- per jaar. Hiermee kun je vanaf het moment van betaling
een jaar lang gebruik maken van de ‘EnABLE’ Performance Support in AskDelphi, de deelname aan de
Microsoft Teams groep en het bijwonen van de certificeringsmiddag van nieuwe 5 Moments of Need®
Designers. We plannen na betaling een individuele intake in met één van de Nederlandse 5 Moments of
Need® docenten en nodigen je uit voor de geplande Alumni Coachcafés en Interactieve virtuele
minitrainingen.

Aanmelden kan op de website van de 5 Moments of Need Academy Netherlands via de QR-code.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Alfred Remmits via info@5momentsofneed.nl.

5 Moments of Need® Alumni Programma

Als Alumnus van de 5 Moments of Need®
Academy biedt de Academy een breed
netwerk van andere afgestudeerden. In een
besloten en actieve Microsoft Teams groep
kunnen dagelijks ervaringen worden
uitgewisseld, vragen worden gesteld en
voorbeelden worden gedeeld. Ook de lijntjes
met de docenten en de grondleggers van de
methodologie zijn kort. Ingrid: “Ik wil graag op
de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen en vind het bijbehorende
netwerk heel belangrijk. We kunnen
ervaringen uit de dagelijkse praktijk delen en
elkaar inspireren." 16

https://www.5momentsofneed.eu/5-moments-of-need/alumni-programma/alumni-programma/alumni-programma-2021/
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Drillster is aanbieder van
innovatieve technologie om lesstof

sneller te leren en beter te
onthouden. Drillster houdt kennis

up-to-date en herhaalt het
lesmateriaal nét voordat een

gebruiker de geleerde stof dreigt
te vergeten.

Software & Partners

AskDelphi
AskDelphi biedt een Performance

Support softwareplatform
waarmee gebruikers effectief en
zelfstandig kunnen presteren op
het moment dat zij dit het hardst
nodig hebben. Het biedt de juiste

ondersteuning op het juiste
moment, zodat medewerkers
expert worden in wat zij doen.

Drillster HiHaHo

Hihaho biedt een innovatieve ‘Do
It Yourself’-tool voor het maken en

distribueren van interactieve
video. Het is hun missie om de

frictie binnen bedrijfsprocessen,
communicatie én leren op te

lossen door mensen wereldwijd
meer zelfvoorzienend te maken.

17

gebruiker de geleerde stof dreigt
expert worden in wat zij doen.

Om Performance Support en werkplekleren goed in te kunnen richten is het gebruik van de juiste technologie essentieel.
Xprtise werkt daarom samen met verschillende partijen om de beste innovatieve werkplek leeroplossingen te kunnen
ontwikkelen en leren op de werkplek écht mogelijk te maken.

https://www.hihaho.com/
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Projecten

Aviko
Innovatief opleiden dankzij werkplekleren bij
Aviko

Aviko, één van de grootste Europese producenten van
verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten,
vroeg ons een werkplekleeroplossing te ontwikkelen voor
de operators van een van hun verpakkingslijnen in hun
fabriek in Nederland, zodat ze hun medewerkers ook
kunnen ondersteunen tijdens het werk. “Met 
behulp van de 5 Moments of Need® methodologie
hebben we een werkplekleeroplossing ontwikkeld die
onze operators nog meer omarmen dan wij als L&D zelf
vooraf hadden verwacht.”

Prinses Máxima Centrum 
Excellent leren en opleiden door
werkplekleren en Performance Support

Door steeds meer werkplekleren in te zetten, ontstaat er
een efficiëntere inzet van de zorgprofessionals. Daarbij
wordt leren niet alleen aantrekkelijker gemaakt; er
ontstaat ook een betere balans tussen formeel en
informeel leren. Het Prinses Máxima Centrum kan op
deze manier snel inspelen op veranderingen op de
werkvloer en op nieuwe behandelwijzen. Het 5 Moments
of Need™ traject helpt in het maken van de juiste keuzes
en het vinden van de juiste leermix voor de toekomst. 

https://xprtise.com/nl/ons-werk/aviko/ https://xprtise.com/nl/ons-werk/prinses-máxima-centrum/
19
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Projecten

Colgate-Palmolive
Werkplekleeroplossingen zorgen voor
efficiëntie productielijnen

Als wereldwijd producent van huishoudelijke en
consumentenproducten, is Colgate-Palmolive in meer
huishoudens te vinden dan enig ander merk. Hoe
ondersteunt een toonaangevend bedrijf als Colgate haar
teams op de werkvloer en kan zij de kwaliteit en de
consistentie van de Colgate-producten behouden?

Stedin
Innovatieve online leeroplossingen voor
monteurs

Bij Stedin, netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zuid-
Holland, Utrecht, regio Amstelland, Kennemerland en
Noordoost Friesland, hebben ze er een nieuwe collega bij:
Yellow. Yellow is het online leermaatje voor de monteurs
die meters vervangen en zich bezighouden met storingen
en onderhoud. Fons Geven, Projectleider Opleiden bij
Stedin: “De werkplek is en blijft uiteindelijk de beste
opleidingsplek. Daarvoor zochten we een oplossing.”

https://xprtise.com/nl/ons-werk/colgate-palmolive/
https://xprtise.com/nl/nieuws/werkplekleren-bij-stedin-met-nieuwe-
collega-yellow/
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Projecten

Voor de veiligheid van patiënten is een goede
rekenvaardigheid van verpleegkundigen van Alrijne
Zorggroep van groot belang. Om het opleidingsbeleid
rondom Verpleegkundig Rekenen sterk te verbeteren én
te innoveren, heeft Alrijne Xprtise ingeschakeld om met
behulp van de ‘5 Moments of Need’ methodologie te
werken aan ziekenhuis-specifieke
werkplekleeroplossingen met als resultaat: een helder
opleidingsprogramma en gemotiveerde
verpleegkundigen. 

Alrijne Ziekenhuis 
Leren en ontwikkelen in de zorg

https://xprtise.com/nl/ons-werk/alrijne-ziekenhuis/

Toen het verzoek van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport kwam om de organisatie voor te
bereiden op de ‘tweede coronagolf’, werd door het
Leerhuis alle zeilen bijgezet om een zo uitgebreid
mogelijke leeroplossing op de werkplek te faciliteren.
Deze is gevonden in ‘AskDijklander’. 

https://xprtise.com/nl/ons-werk/dijklander-ziekenhuis/

Dijklander Ziekenhuis 
Ondersteuning op de werkplek bij COVID-
19 werkzaamheden
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Projecten

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft in verband met de
uitbraak van het coronavirus afgelopen maart binnen
tien werkdagen -samen met de consultants van Xprtise-
de werkplekleeroplossing Ask Erasmus MC gelanceerd.
Een online portaal waar zorgprofessionals van Erasmus
MC én daarbuiten zich kunnen laten bijscholen en
informeren over het COVID-19 virus. 

Erasmus MC
COVID-19 werkplekleeroplossng
voor zorgprofessionals

https://xprtise.com/nl/ons-werk/erasmus-mc/

Om het opleidingsbeleid rondom Rekenvaardigheden
sterk te verbeteren én te innoveren, zocht Sint
Maartenskliniek naar een oplossing. Via het Medisch
Spectrum Twente kwamen zij in aanraking met de
innovatieve werkplekleeroplossing voor Verpleegkundig
Rekenen van de Alrijne ; de oplossing waar zij naar
zochten om ervoor te zorgen dat medewerkers altijd
kunnen rekenen en dat informatie up-to-date is en blijft.

https://xprtise.com/nl/ons-werk/sint-maartenskliniek/

Sint Maartenskliniek
Opleidingsaanpak
rekenvaardigheden aangepakt
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Projecten

Samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven
werkt SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven) aan de optimale aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt. Door werkplekleren in te
zetten kan er informatie geboden worden op precies dát
moment dat het nodig is. Daarom hebben we Xprtise
gevraagd ons te helpen

SBB
In no-time de juiste kennis
paraat

https://xprtise.com/nl/ons-werk/sbb/

Ook tijdens het werk blijven politiemedewerkers leren;
bijscholen, doorleren en carrièrestappen zetten staan
centraal. Er wordt dagelijks veel geleerd in de praktijk.
Het is voor de politie noodzakelijk om leren en
ontwikkelen op een nieuwe manier in te vullen; zowel
kennis als vaardigheden kunnen namelijk snel
verouderen. Xprtise heeft een pilot opgezet om het leren
meer naar de werkplek te brengen.

https://xprtise.com/nl/nieuws/werkplekleren-politie-nederland/

Politie Nederland
Werkplekleeroplossing voor
nieuwe opleiding
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Projecten

Het ASz Leerhuis ondersteunt het personeel door initieel
onderwijs, het opleiden van zittend personeel en het
doen van wetenschappelijk onderzoek. Omdat er een
sterke behoefte was aan COVID-19 scholing, is in
september besloten een werkplekleeroplossing te
ontwerpen die ervoor zorgt dat álle verpleegkundigen
van het ASz ingezet kunnen worden op de recent
opgezette COVID-19 afdeling.

Albert Schweitzer ziekenhuis
In korte tijd een complete
werkplekleeroplossing

https://xprtise.com/nl/ons-werk/albert-schweitzer-ziekenhuis/

Wij werken dagelijks aan het implementeren van
werkplekleeroplossingen bij verschillende klanten.
Graag delen wij onze projecten ter inspiratie. Bekijk alle
projecten op de projectenpagina van Xprtise.

https://xprtise.com/nl/ons-werk

Meer projecten
Lees verder op onze
projectenpagina
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Erasmus MC won de bronzen award in
de nieuwe categorie ‘Best International
Digital Transformation of a Training
Program in response to COVID-19’.Program in response to COVID-19’.

De Performance Supportoplossing
voor Colgate-Palmolive kreeg de
bronzen prijs in de categorie 'Best
Use of Performance Support'.

Awards
In de afgelopen jaren heeft Xprtise verschillende internationale prijzen en awards gewonnen.

Learning & Technologies
Awards 2018, Londen, UK

Brandon Hall Award
2020, UK

Learning & Technologies
Awards 2020, Londen, UK

Brandon Hall Award
2021, UK

Stimulearning
Awards 2020, België

Alrijne Zorggroep won met de werkplek-
leeroplossing AskAlrijne de bronzen
award in de categorie ‘Best use of learning
technologies to ensure compliance'.

De werkplekleeroplossing AskAlrijne
van Alrijne Zorggroep kreeg de
bronzen prijs in de categorie 'Best
Use of Performance Support'.

Alrijne Zorggroep won deze
Stimulearning Award voor de
innovatieve werkplekleeroplossing
AskAlrijne.

EdTech Cool Tool
Awards 2021, USA

De learning tool World Book Wizard
van World Book won een award in de  
categorie 'Resources and helpful sites
or tools for education'.
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De xprtise podcast

In de Xprtise Podcast spreken we met innovatieve Learning & Development professionals in Nederland; waar zijn zij mee bezig, met
welke uitdagingen hebben zij te maken hebben en hoe brengen zij het leren naar de werkplek?

In gesprek met innovatieve Learning & Development professionals

Luister op
https://xprtise.podbean.com/

afleveringen met:
Alrijne Zorggroep

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Netheerder Stedin

Adaptief leer-en testprogramma Drillster

5 Moments of Need® Academy Nederland
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In veel Nederlandse ziekenhuizen verschuift de manier van leren steeds meer van klassikale training naar het leren op de
werkplek. Vrijwel elk ziekenhuis heeft zich wel eens verdiept in de 5 Moments of Need™ (5MoN) methodologie, heeft
deelgenomen aan het 5MoN Designer certificeringsprogramma óf past de methode al ruimschoots toe. Tóch blijkt in de
praktijk dat op de inhoud het wiel nog te vaak opnieuw uitgevonden wordt. ‘Werkplekleren voor de Zorg’ brengt daar
verandering in.

Door informatie-uitwisseling en samenwerking tussen ziekenhuizen te stimuleren, wil de 5 Moments of Need™ Academy Europe het
werkplekleren binnen de ziekenhuizen bij elkaar brengen. Alfred Remmits, initiatiefnemer: “Momenteelonderhandelt elk ziekenhuis
separaat en koopt het in bij een kleine groep leveranciers, zonder dat er inkoopvoordelen worden gerealiseerd. Initiatiefnemers
vinden ook dat er niet of nauwelijks wordt samengewerkt als het gaat om het delen van ontwikkelde werkplekleeroplossingen en de
daarbij behorende content. ‘Werkplekleren voor de Zorg’ speelt hierop in door juist die samenwerking top te zoeken.”

Al veel content beschikbaar
Naast het succesvol opzetten en implementeren van een werkplekleeroplossing kost het ontwikkelen van goede content veel tijd.
Vooral het inrichten van de Performance Supportoplossing is een tijdrovende klus. Inmiddels is er binnen de ziekenhuizen die
werken volgens de 5 Moments of Need™ methodologie al veel content beschikbaar. Hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan.

Hoe werkt het?
Als zorginstellingen wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ‘uitruilen’ van -de op de 5 Moments of Need™
gebaseerde- leercontent. Dit is Performance Support die in twee klikken en tien seconden bruikbaar is op de werkvloer. Ook
microlearnings, korte interactieve video’s, toetsbanken, checklists, QRC en alle andere vormen van innovatief leren horen hierbij.
Het aanbod van ‘Werkplekleren voor de Zorg’ is een langdurige samenwerking voor uitwisseling van kennis en oplossingen die op
basis van de 5 MoN zijn ontwikkeld, samenwerking op scholing in de methodologie, deelname aan een measurement project met
initiatiefnemer Alrijne Zorggroep, samenwerking op scholing in gebruik van verschillende technologieen en het gezamelijk bijwonen
en organiseren van events over werkplekleren en innovatie in leren.
 

Een langdurige samenwerking voor Nederlandse ziekenhuizen
Werkplekleren voor de zorg

Lees verder op 
https://xprtise.com/nl/ons-
werk/werkplekleren-voor-de-zorg/
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Nawoord
Werkplekleren speelt een steeds belangrijkere rol binnen het leren
en ontwikkelen van medewerkers. Leren is namelijk veel meer dan
alleen het zenden van informatie. Xprtise ondersteunt (lerende)
organisaties dan ook bij het opzetten en implementeren van
succesvolle leerstrategieën door het inzetten van innovatieve
methodologie om met name het leren op de werkplek, de ’70’
component binnen het moderne 70:20:10, daadwerkelijk mogelijk
te maken. Wij brengen werkplekleren in de praktijk!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van werkplekleren en de 5
Moments of Need® voor jouw organisatie? En wil je meer
informatie ontvangen? Neem dan contact op met Alfred Remmits
via info@xprtise.com of 06-53312590.

xprtise.com
/xprtise /xprtise
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