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70:20:10-EXPERT 

PRogRamma



WERk mEE aan EEn niEuWE ToEkomsT vooR hRd 
mET 70:20:10!
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Alles is in verandering. Mede onder invloed van techno- 

logie gaan de ontwikkelingen aan geen enkele organisa-

tie onopgemerkt voorbij. De dienstverlening, de wet- en 

regelgeving, de manieren van communiceren en samen-

werken en de verwachtingen van klanten en medewer- 

kers veranderen in een steeds hoger tempo. Daarmee is 

de noodzaak voor hrd groter dan ooit om professionals  

eigentijds te ondersteunen bij leren en presteren: at the 

speed of business.

In de gehele wereld omarmen hrd-professionals de 

principes van 70:20:10. Om op die manier de dienstver-

lening uit te breiden én direct te verbinden met de core 

business van organisaties. Dit zijn concrete kansen voor 

hrd om met 70:20:10 relevant én actueel te zijn en te 

blijven voor organisaties. Ofwel leren en presteren at the 

speed of business als de nieuwe kern van de dienstver-

lening van hrd - over de volle breedte van 70:20:10. 

Dat is werken aan de nieuwe toekomst van hrd. Met 

het besef dat als de wereld om ons heen verandert, de 

hrd-professie niet achter kan blijven. En dat hoeft ook 

niet…

Wij hebben vijf nieuwe rollen gedefinieerd, waarmee 

hrd-professionals op de toekomst zijn voorbereid. En de 

kern van het 70:20:10-Expert programma is het leren 

toepassen van deze vijf nieuwe rollen in de eigen prak- 

tijk. Voor hrd-professionals én hrd-afdelingen heeft de 

consequente toepassing van deze rollen de volgende 

voordelen:

•	 Uitbreiding van de dienstverlening met 70- en 
20-oplossingen.

•	 Meer samenwerking en verbinding met de business 
doordat de dienstverlening in de 70 en de 20 samen 
met experts en managers uit de praktijk tot stand 
komt.

•	 Meetbare businessimpact doordat de dienstverlening 
vanuit 70:20:10 bijdraagt aan een toename van de 
productiviteit en kwaliteit/veiligheid van het werk.

•	 Minder verletkosten in vergelijking tot traditionele 
formele leeroplossingen.

•	 De dienstverlening van hrd is met 70:20:10 toe- 
komstbestendig. 

maak dE ciRkEl Rond mET vijf niEuWE RollEn 
vooR hRd!



Performance
Detective

9 Prioriteer de oorzaken

8 Maak een overzicht van kritieke taken

7 Breng blokkades in de werkomgeving in kaart
6 Stel de prestatiekloof vast

5 Stel de gewenste prestatie vast

4 Stel de huidige prestatie vast

3 Bepaal de kernprocessen

2 Stel het kritieke organisatieprobleem vast
1 Organiseer commitment van deopdrachtgever

Performance
Master
Builder

21 Cocreëer oplossingen om te internaliseren

20 Cocreëer oplossingen om te memoriseren
19 Cocreëer verbeteren

18 Cocreëer delen

17 Cocreëer samenwerking

16 Cocreëer uitdagingen

15 Cocreëer het ontsluiten van informatiebronnen14 Cocreëer ondersteuning

13 Review 70:20:10-oplossingen

12 Bereid 70:20:10-oplossingen voor

Performance
Game

Changer

27 Maak een masterplan borgen 70:20:10

26 Ondersteun het lijnmanagement

25 Maak een 70:20:10-programmaplan

24 Stel effectieve teams samen

23 Regisseer de communicatie ende samenwerking

22 Maak verbinding en cocreëerde voorwaarden

TrackerPerformance

31 Bijsturen tijdens  het 70:20:10-proces

30 Rapporteer en communiceer de resultaten
29 Verzamel en analyseer de data

28 Maak een meetplan

Performance
Architect

11 Valideer het ontwerp en stel het vast
10 Ontwerp de 100

PERfoRmancE aRchiTEcT

Cocreëert prototypen die individuele 

en organisatieproblemen oplossen. 

De architect ontwerpt voor de ’100’, 

gebruikmakend van een set van agile 

ontwerpprincipes. Hij heeft een open 

mind en werkt gestructureerd. Hij 

valideert het ontwerp met de opdracht-

gever voordat het naar de Performance 

Master Builder gaat.

PERfoRmancE dETEcTivE

Analyseert prestatieproblemen op een 

systematische manier. Dit omvat een 

businessanalyse, een prestatieanalyse 

en een oorzaakanalyse. De uitkomsten 

van de analyse zijn input voor de  

Performance Architect. 

PERfoRmancE masTER BuildER

Werkt vanuit de kritieke taken en  

cocreëert effectieve oplossingen 

gebaseerd op het ontwerp van de 

Performance Architect. Hij gebruikt 

gestandaardiseerde processen en 

checklists om de bronnen en taken 

samen te brengen, met als opbrengst 

een effectieve, uitgewerkte oplossing.

PERfoRmancE gamE changER

Focust op het ontwikkelen van nieuwe 

mindsets en implementeert de oplos- 

singen die door de Master Builder zijn 

uitgewerkt. Hij verbetert voortdurend en 

sluit aan bij de cultuur van de organisatie 

om zo duurzaamheid van de prestatie- 

verbetering te realiseren.

PERfoRmancE TRackER

Identificeert wat succes is voor de stake-

holders. Hij maakt een meetplan, voert 

dit uit en rapporteert de prestatie-  

verbetering aan de opdrachtgever.









Veel hrd-professionals zijn al bezig met 70:20:10. Daar 

sluit het 70:20:10-Expert programma op aan. Het is de 

bedoeling dat deelnemers aan de hand van een (eigen) 

case werken aan de ontwikkeling naar 70:20:10 dienst- 

verlening zoals bedoeld. Bereid je voor op de nieuwe 

toekomst van hrd door: 

•	 In de groep direct kennis te nemen van de Body of 
Knowledge (BoK) over 70:20:10 van de thoughtlea- 
ders: Charles Jennings, Jos Arets en Vivian Heijnen.

•	 Actief te werken met het basisboek van het program-
ma: 70:20:10 naar 100% Performance.

•	 Zelf te ervaren hoe het is om 70:20:10 toe te passen 
in een eigen case die deel uitmaakt van jouw werk.

•	 Gebruik te maken van de online 70- en 20-oplossingen 
om de vijf nieuwe rollen te kunnen toepassen.

•	 Mee te werken aan de ontwikkeling van de  
eigen hrd-afdeling om de dienstverlening verder te 
ontwikkelen of te transformeren naar 70:20:10 zoals 
bedoeld.

Iedere deelnemer ontvangt het boek ‘70:20:10 naar 100% performance’ en krijgt toegang tot de 
online community.

dE ToEkomsT is nú mET hET inTERnaTionaal 
gEcERTificEERdE 70:20:10-EXPERT PRogRamma

oPBREngsTEn vooR dE dEElnEmERs aan hET 
70:20:10-EXPERT PRogRamma

De functie 70:20:10-Expert zelf invullen conform de standaarden die gelden voor de vijf nieuwe rollen  

(Performance Detective, Performance Architect, Performance Master Builder, Performance Game  

Changer en Performance Tracker).

Minimaal terugverdienen van de investering in het traject door een positieve businesscase in vergelijking 

met traditioneel opleiden.

Meetbare organisatieresultaten boeken in de eigen organisatie door de inzet van 70:20:10 performance-

trajecten (onder meer in de vorm van businesscases). 

Bijdrage aan de gewenste organisatieontwikkeling en profilering van de hrd-afdeling.

Een formeel certificaat of een bewijs van deelname ontvangen van het 70:20:10 Institute. 

Minimale verletkosten realiseren door de deelnemers. Ze werken tijdens het programma aan projecten  

die deel uitmaken van de eigen hrd-agenda.

Unieke ervaring opdoen om te werken en te leren met 70:20:10 volgens de nieuwste inzichten. Dit is dé 

manier om actueel en relevant te zijn als hrd-professional. 











hET EXPERT PRogRamma is 70:20:10 PRoof

Het zou ironisch zijn om een traditionele leergang te 

ontwikkelen over 70:20:10. Alleen de ‘10’ aanbieden bij 

een 70:20:10-Expert Programma is ongeloofwaardig. 

Daarom werken deelnemers vanaf het begin met een 

(eigen) case die relevant is voor het eigen werk. Zo is het 

mogelijk om gedurende zes maanden te leren door te 

werken op een manier die 70:20:10 proof is. De vijf  

nieuwe rollen van de 70:20:10-Expert worden zo concreet 

toegepast en dat leidt tot de presentatie van een positieve 

business case met akkoord van de opdrachtgever als 

afsluiting van het programma. 

Het 70:20:10-Expert Programma duurt 6 maanden met 

de volgende mogelijkheden om te leren door te werken:

•	 Vijf dagen zijn gereserveerd voor activerende formele 
leerinterventies in de vorm van werkplaatsen: de ‘10’.

•	 Leren door te werken aan de eigen (business)case in 
de ‘70’.

•	 Leren door samen te werken met collega’s, andere 
deelnemers en beste presteerders in de ‘20’.

•	 Leren via online ondersteuning in de community met 
performance support, social learning en het raad-
plegen van de grootste database aan artikelen over 
70:20:10.

•	 Leren door online ondersteuning met 70:20:10- 
Consultancy vouchers om te werken aan de eigen 
(business) case. Dit is een optie waar deelnemers naar 
eigen inzicht of behoefte gebruik van kunnen maken.

PRogRamma oP   
hoofdlijnEn
In het programma staan de vijf rollen van de 70:20:10- 

Expert centraal. Op basis van iedere rol zijn de kritieke 

taken uitgewerkt. Tijdens het programma krijgen de deel-

nemers de gelegenheid om alle taken minimaal één keer 

zelfstandig uit te voeren. 

Het programma heeft een doorlooptijd van zes maanden 

met de kanttekening dat deelnemers ook na afloop van 

het programma nog de mogelijkheid hebben om de eigen 

case verder te ontwikkelen en te presenteren.

cERTificERing dooR hET 
70:20:10 insTiTuTE
•	 Iedere deelnemer aan het 70:20:10-Expert  

programma krijgt een formeel bewijs van deelname.
•	 Deelnemers die een eigen case volgens de 70:20:10 

standaarden presenteren ontvangen een formeel 
certificaat van het 70:20:10 Institute met het recht 
om zichzelf 70:20:10-Expert te noemen op basis van 
een formeel certificaat van het 70:20:10 Institute. Dit 
certificaat is ook in andere landen van de wereld van 
toepassing. Deelnemers kunnen nog tot 12 maanden 
na afloop van het programma de eigen case presen-
teren om in aanmerking te komen voor het certificaat 
70:20:10-Expert.

het voordeel van het 70:20:10-Expert traject is 
dat het geleerde direct in de praktijk kan worden 
toegepast, waardoor de stof beter beklijft.”  
 
Sonja Joustra-Pengel, adviseur leren en ontwikkelen

“



voorbereiding werkplaats 1 en 2

•	 Bestuderen: hoofdstuk 1, 2 en 3 van het boek.
•	 Kennis nemen van de performance support voor de Performance Detective in de online omgeving.
•	 Reflectie op mogelijkheden voor een eigen case.

Werkplaats 1 en 2: de Performance detective

Naast de aanleiding en het concept van 70:20:10 staat hier de performance consulting centraal. Daarbij komen onder-

werpen aan de orde zoals:

•	 Achtergrond van 70:20:10;
•	 mogelijkheden en beperkingen van 70:20:10;
•	 verbinding met stakeholders en de corebusiness;
•	 presteerparadigma versus leerparadigma;
•	 analyseren als Performance Detective;
•	 inzetten van de juiste tools om de organisatie, de processen en de professionals in samenhang te analyseren;
•	 taakanalyses uitvoeren als basis om performance support in te zetten als middel om de 70 te ondersteunen;
•	 methodisch werken om de prestatiekloof en de dieperliggende oorzaken gekwantificeerd te benoemen.

 

De deelnemer brengt de eigen context in via een case. Hiermee geven we samen de 20 en de 70 vorm en inhoud.

voorbereiding werkplaats 3 en 4

•	 Bestuderen: hoofdstukken 4 en 5 van het boek.
•	 Kennis nemen van de performance support voor de Performance Architect en de Performance Master Builder in de 

online omgeving.
•	 Case voorbereiden en presenteren.

Werkplaats 3 en 4:  

de Performance architect en de Performance master Builder

Voor het ontwerpen maken we consequent gebruik van de principes van performance consulting en de ontwerp- 

principes van 70:20:10. Onderwerpen die aan bod komen:

•	 Hoe 70:20:10 te ontwerpen?
•	 Benutten van de 70:20:10 ontwerpprincipes.
•	 Gebruik maken van de 70:20:10 interventiematrix.
•	 Ontwerpen en ontwikkelen van performance support.
•	 In de eigen praktijk een 70:20:10 traject ontwerpen en oplossingen maken.

de Performance game changer

De implementatie van 70:20:10 vereist de juiste afstemming met relevante stakeholders, monitoring en bijsturing.  

Aandacht wordt onder meer besteed aan:

•	 Principes om 70:20:10 trajecten te implementeren.
•	 Relatie met de beslisser en de sponsor in de organisatie.
•	 De praktijk van de implementatie in de eigen context met een eigen case.

voorbereiding werkplaats 5

•	 Bestuderen: hoofdstukken 6 en 7 van het boek.
•	 Kennis nemen van de performance support voor de Performance Game Changer en de Performance Tracker in de 

online omgeving.
•	 Case voorbereiden en presenteren.

Werkplaats 5: de Performance Tracker

om te meten of de gewenste resultaten bereikt zijn maken we gebruik van meerdere vormen van evalueren.
aan bod komt onder andere:

•	 Methodiek van evalueren. 
•	 Bewaken en bijsturen van de voortgang van het 70:20:10 traject.
•	 Meten van businessimpact.

Werkplaats 5: Presentatie case

Tijdens het 70:20:10-Expert traject is een eigen case ingezet om werken = leren in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd 

is consequent aandacht besteed aan de ontwikkeling van een positieve businesscase. Tijdens dit blok presenteren de 

deelnemers de eigen case met een positieve businessimpact.

sTaRT

EindE (6 maandEn)



“ Planning & oRganisaTiEde oplossingen die 
ik nu bied, zien er 
heel anders uit dan 
voor ik begon met dit 
traject. ik kreeg bijna 
een staande ovatie 
van de stuurgroep 
voor het nieuwe 
gedachtegoed.”
Peter van der Horst, Projectleider Leren en Ontwikkelen

dE invEsTERing

Per deelnemer bedraagt de investering € 3.900. Dit is 

BTW-vrij en exclusief reis- en verblijfkosten. De prijs is  

exclusief de kosten voor de Performance Consultancy 

Vouchers, waarvan deelnemers optioneel gebruik 

maken voor de (online) advisering bij de cases van de 

deelnemers. 

Ieder groep bevat tenminste 12 en maximaal 25 

deelnemers. 

doElgRoEPEn

•	 Hr(d)-professionals die de transitie willen maken naar 
70:20:10 (zowel interne adviseurs als externe  
adviseurs kunnen deelnemen). 

•	 Hr(d)-managers die (eind)verantwoordelijk zijn voor de 
leerfunctie in organisaties;

•	 Stafadviseurs die betrokken zijn bij de implementatie 
van strategische thema’s in organisaties. 

Gezien de belangstelling is het mogelijk op verschillende 

data en op verschillende locaties in Nederland het 

70:20:10-Expert programma uit te voeren. 

Andere mogelijkheden:

•	 Maatwerk is mogelijk bij incompany trajecten door 
bijvoorbeeld te werken met eigen cases. Andere 
vormen van maatwerk zijn bespreekbaar waaronder 
de optionele participatie van Charles Jennings (tegen 
een meerprijs), de uitvoering van het programma in het 
Engels, enzovoort.

•	 Voor branches kunnen wij uiteraard ook maatwerk 
leveren vergelijkbaar met de incompany trajecten.
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mEER infoRmaTiE
De uitvoering van het 70:20:10-Expert programma is 
door het 70:20:10 Institute exclusief voor de Benelux 
uitbesteed aan Tulser. Voor meer informatie over het 
70:20:10-Expert programma kunt u met ons contact 
opnemen:

Telefoon:  043-3561444 

E-mail: info@tulser.com

www.702010institute.com

www.tulser.com

Al vele jaren werken Charles Jennings, Vivian Heijnen en 

Jos Arets samen aan 70:20:10. De samenwerking gaat 

over theorie, visie, projecten in de praktijk, dienstverlening 

en manieren om hun kennis (internationaal) te delen.

Het door Charles Jennings, Jos Arets en Vivian Heijnen 

opgerichte 70:20:10 Institute heeft als doel on- en offline 

kennisdeling over 70:20:10 mondiaal te ondersteunen. 

Om zo de hrd-professie structureel te versterken. Het 

70:20:10 Institute gaat ook internationale dienstverlening 

aanbieden om te voorzien in de  grote vraag van veel 

organisaties over het hoe van 70:20:10. Ofwel hoe is het 

mogelijk om 70:20:10 te implementeren in de eigen prak-

tijk van leren en presteren in organisaties.

Het drietal heeft eerst een boek geschreven met de  

intentie om leren in organisaties van een nieuwe impuls 

te voorzien door de dienstverlening uit te breiden naar 

de 70 en de 20 én de koppeling naar het presteer- 

paradigma. Op deze manier blijft leren in organisaties 

verbonden met én relevant voor het (top)management in 

organisaties. 
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