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INSTRUCTIE BIJ: 
IN DE SCHOENEN VAN… 
Deze werkvorm helpt je door de bril van een ander te kijken door eens in de schoenen van 

een andere discipline te stappen.  

 

VOORBEREIDING 
 

HOE KIES JE EEN GESPREKSLEIDER?

Stel een gespreksleider aan die niet (direct) bij de werkwijze is betrokken. Zo kan een 

gespreksleider neutraal blijven. En van een afstand naar de werkwijze en verschillende 

standpunten kijken. 

Denk bijvoorbeeld aan iemand uit een ander team of van een andere afdeling.

WELKE WERKWIJZE KIES JE?  

Kies vooraf een werkwijze waar verschillende disciplines verschil in nut en noodzaak 

ervaren. Denk aan het voorbeeld van het wegen van cliënten of het standaard bijhouden 

van een ontlastingslijst. 

Mogelijk haalt de arts hier nuttige informatie uit. De verpleging of begeleiding vinden dit 

misschien onnodige informatie, omdat ze toch iedere dag de cliënt zien.

VOORBEREIDINGSOPDRACHT [± 15 MIN p/p]

Iedere betrokken collega vult voorafgaand aan de bijeenkomst vanuit diens eigen functie 

een persona in over de gekozen werkwijze. Hierdoor worden deelnemers zich eerst 

bewust van hun eigen rol in de werkwijze. Daarnaast is de persona tijdens de sessie een 

hulpmiddel om in de schoenen van de ander te stappen om je beter in te kunnen leven. 

Zorg voor prints van de ingevulde persona’s tijdens de sessie. 

 

 

SESSIE  [± 75 MIN p/p]

START [± 10 MIN]

 

STAP 1: OPENEN

De gespreksleider licht de aanleiding van de sessie toe en de werkwijze waarmee iedereen 

aan de slag gaat.

MEER TIJD 
VOOR ZORG, 
MEER WERK-

PLEZIER!
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STAP 2: VOORSTELLEN

Iedere deelnemer stelt zichzelf voor en vertelt in een zin diens passie binnen de eigen 

functie (uit de voorbereidingsopdracht). 

    

STAP 3: ROLLEN VERDELEN

De gespreksleider verdeelt de verschillende functies van de betrokken collega’s als ‘rollen’ 

onder de deelnemers. Geef ieder de persona die bij die rol hoort. Zijn er meer collega’s van 

dezelfde discipline? Neem dan ook de rol van cliënt mee.

INLEZEN EN INLEVEN [± 15 MIN]

STAP 4: INLEZEN EN EEN VERHELDERENDE VRAAG STELLEN

Deelnemers lezen de ingevulde persona van de aangenomen rol. Iedere deelnemer krijgt 

daarna de mogelijkheid om één verhelderende vraag te stellen aan de collega in een 

vragenronde. 

STAP 5: INLEVEN    

Deelnemers reflecteren op de rol van de ander via onderstaande hulpvragen. Deelnemers 

denken vervolgens in stilte over de antwoorden na. Deelnemers kunnen voor zichzelf 

aantekeningen maken van de inzichten. 

•  Hoe voelt het om deze rol te hebben?

•  Wat zou de ander beter of anders willen?  

•  Wat betekent deze werkwijze voor de client?

GROEPSGESPREK [± 30 MIN] 

STAP 6: GROEPSGESPREK VANUIT DE ANDERE ROL

De gespreksleider start het groepsgesprek met dezelfde hulpvragen als 

bij stap 5. De gespreksleider kan op een flip-over of whiteboard inzichten 

bijhouden. Dit kan later van pas komen bij de conclusies.

STAP 7: REFLECTIE VANUIT EIGEN PERSPECTIEF

Alle deelnemers stappen weer terug in hun ‘eigen’ schoenen. Vanuit hun 

eigen perspectief vertellen ze kort aan de groep hun ervaring om in de 

schoenen van de ander te staan via deze vragen: 

HOE VOER JE EEN GOED 

GESPREK?

•  Laat de ander uitpraten

•  Stel vragen

• Creëer een veilige sfeer

• Bewaak de tijd

•  Bewaak het proces 

 

MEER WETEN?  

Goed in gesprek
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Wat is jouw passie in je werk in één zin?

Welke stappen zet jij in het werkproces?

Wat is jouw verantwoordelijkheid in dit werkproces?

Hoe helpt dit werkproces jou?

Hoe beperkt dit werkproces jou?

Van welke collega’s ben je afhankelijk binnen dit werkproces?

IN DE 
SCHOENEN 
VAN…

Functie:

Tijdens de sessie ‘In de schoenen van…’ wordt deze persona als 
hulpmiddel gebruikt door andere collega’s, zodat zij zich beter in 
kunnen leven in jouw functie.

MEER TIJD 
VOOR ZORG, 
MEER WERK-

PLEZIER!

Welke voordelen ervaart de cliënt van dit werkproces?

Welke nadelen ervaart de cliënt van dit werkproces?

HOE IS 
DIT WERKPROCES
VOOR DE CLIËNT?

Tijdens de sessie ‘In de schoenen van…’ wordt deze persona als 
hulpmiddel gebruikt door andere collega’s, zodat zij zich beter in 
kunnen leven in jouw functie.

MEER TIJD 
VOOR ZORG, 
MEER WERK-

PLEZIER!

•  Hoe was het voor jou om in de schoenen van de ander te staan? 

•  Hoe was het voor jou om te horen hoe de ander jouw rol ervaart?  

• Zou jij voortaan iets anders doen? Zo ja, wat?

• Wat betekent dit voor de werkwijze?

VAN INZICHT NAAR ACTIE [± 20 MIN]

STAP 8: CONCLUSIES EN ACTIES

Deelnemers bespreken mogelijke acties. En ze besluiten welke ze gaan doen om de 

werkwijze te verbeteren. Schrijf deze op de fl ip-over of whiteboard met de actiehouder 

erbij. En spreek een deadline af per actie. 
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