Visie van EMC op 70:20:10
Wij beschouwen de werkplek als de meest krachtige leeromgeving. Daar, in
de dagelijkse werkpraktijk, gebeurt het, of moet het gaan gebeuren. En daar
moet dus ook de toegevoegde waarde van onze leeroplossingen zichtbaar zijn.
Dit uitgangspunt heeft consequenties voor het ontwerpen en ontwikkelen van
leer- en ontwikkeltrajecten. We ondersteunen het leren op de werkplek door
middel van performance support (denk hierbij bijvoorbeeld aan apps of een
digitaal leerplatform). We begeleiden en coachen op of zo dicht mogelijk bij
de werkplek. En we stimuleren informeel leren. Niet omdat dat de laatste
onderwijskundige hype is, maar omdat mensen vooral leren als ze met elkaar
in het hier en nu samenwerken en doen, ervaren, direct toepassen, herhalen,
elkaar feedback geven en opgedane kennis en ervaring delen.
Door onze visie kunnen we jou ondersteunen bij vragen als:
•
•
•

Hoe realiseren we performanceverbetering op de werkvloer?
Hoe maken we van de werkplek een leerplek?
We willen onze academy anders inrichten. Hoe ontwikkelen we een visie
waarin meer aandacht is voor 70:20:10?

Samen met jou zoeken we hier een antwoord op.
Een uitgangspunt hierbij is het 70:20:10-model
van Charles Jennings. Binnen dit model gaat
het om verschillende vormen van leren,
die samen 100% vormen.
We willen jou toekomstbestendige
leeroplossingen kunnen bieden.
Daarom richten we onze trajecten
in met de ideale mix (samen altijd
100%) van leeroplossingen.
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20%:
van het leren vindt
plaats door leren
in interactie

70 %: Taken van een collega overnemen
Samenwerken met andere business lines
Werken in teams aan een organisatiecase
20%: Inzetten van 360 en 180 graden feedbacktools
Coaching door leidinggevenden en collega’s
Intervisie
10 % Trainingen en cursussen
Seminairs
Blended learning

70%
van het leren vindt
plaats door
te werken

10%:
van het leren
vindt plaats door
formele training

Wil je meer weten?
Neem contact op met Paul Aartsen: paartsen@emcperformance.

