Leren op de werkplek in 4 fases

Wat is leren op de werkplek?

Als je aan het werk bent, leer je eigenlijk elke dag! Zo leer je in
contact met de cliënt, collega’s, behandelaren en mantelzorgers.
Leren doe je dus niet alleen tijdens een training of opleiding. Bij
leren gaat het ook over het uitwisselen, reflecteren en toepassen
van kennis en vaardigheden óp of nabij je eigen werkplek. Dit doe
je alleen, of samen met je team.
Het Proces
Hoe ziet het leren op de werkplek eruit? Globaal onderscheiden we 4 fases:

Ik wil leren!

1. Inzicht

Hoe heb ik het gedaan,
wat heb ik geleerd?

Hoe pak ik het aan?
2. Kiezen

3. Doen

Wat ga ik (anders) doen?

4 Fases
1. Inzicht
Het proces begint altijd met het inzicht dat je iets nog niet weet of kan en dat graag wil
leren. Je leervraag bespreek je met je collega’s. Ben jij de enige die deze vraag heeft, of
zijn er nog meer mensen?
2. Kiezen
Nu je weet wat je leervraag is, maak je een keuze voor de aanpak. Op welke manier pak je
het aan en wat en wie heb je hiervoor nodig?
3. Doen
Vervolgens ga je iets doen. Je gaat iets op een andere manier doen en past nieuwe kennis
toe, experimenteert met ander gedrag of je richt je werk en/of werkplek anders in.
4. Reflectie
Als je iets hebt gedaan, is het belangrijk om goed terug te kijken en na te denken over
wat, hoe en waarom je iets hebt gedaan. Waarom kom je tot deze keuze en wat zijn je
persoonlijke opvattingen, meningen en eigenschappen die bijdragen of juist belemmerend
zijn om je leervraag op te lossen? Wat heb je geleerd en wat nog niet? Begin weer bij stap
1 wanneer de leervraag nog niet is beantwoord. Of ga verder met een volgende leervraag,
want uitgeleerd ben je natuurlijk nooit!

7 inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Omdat elke werkplek en elke situatie anders is, hebben we enkele praktijkvoorbeelden
ter inspiratie verzameld. Afhankelijk van de praktijksituatie, worden de fases in meer- of
mindere mate doorlopen.

Inspirerend voorbeeld 1

Zorgorganisatie Aafje werkt met leercoaches
Aafje zet leercoaches in om vakmanschap te ontwikkelen dat beter
aansluit bij deze tijd.
De leercoach werkt mee in de teams voor iedereen die een vraag heeft. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het voeren van een gesprek met de familie, hulp
bij het opstellen van een zorgplan, of het bespreken van een dilemma met de arts. De
leercoach kiest vervolgens een aanpak om de medewerker op weg te helpen. Het gaat
hierbij niet alleen om intensieve hulp zoals samen optrekken, voordoen of het stellen
van reflectievragen, maar ook om kortdurende hulp zoals sparren of meekijken. De
zorgprofessional voert de oplossing direct uit in de zorgpraktijk.

“Op al onze afdelingen lopen leercoaches rond. Eerst waren dit externen, maar
inmiddels zijn ze bij ons in dienst. Het gaat om aparte functies die worden ingevuld
door hbo-v verpleegkundigen of mbo-verpleegkundigen op niveau 4. We merken
dat het leerrendement groot is. Je kunt voortdurend maatwerk leveren in het
leren: op onderwerpenniveau en op het niveau van de betreffende medewerker.”
Tineke de Visser, teammanager P&O

Lees hier meer.

Inspirerend voorbeeld 2

Kempenhaeghe werkt multidisciplinair vanuit de cliënt
Bij een project rondom mondzorg betrekt Kempenhaeghe verschillende
disciplines zoals de mondhygiëniste, tandarts, tandartsassistente, gzpsycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut en de woonbegeleider. Ook
studenten worden betrokken.
Het project wordt (individueel) afgestemd op het niveau van de bewoner. Zij denken actief
mee in de opstartfase, zodat het project meer kans van slagen heeft. Medewerkers
krijgen bovendien zo inzicht in welke ideeën een cliënt heeft bij zijn of haar mondzorg.
Het uiteindelijke resultaat is een mondzorgplan op maat met multidisciplinaire inbreng.
Daarnaast zorgen medewerkers ervoor dat bewoners nu structureel door de benodigde
deskundigen worden gezien. Tenslotte gaat mondzorg ook een plek in de dagstructuur van
de bewoners krijgen.

“Wij hebben een project opgestart waarbij we beginnen met het in kaart brengen
van de huidige stand van zaken rondom mondzorg aan bewoners. We pakken dit
op met meerdere disciplines, waarbij ieder kennis op het eigen vakgebied heeft.
Hierdoor creëren we een groot draagvlak. We merken daarbij echt de meerwaarde
van het uitwisselen van ervaringen en kennis in innovatieve projecten.”
Simone Leenen, senior begeleider

Inspirerend voorbeeld 3

Oplossingsgericht werken met het hele team bij Cosis
Medewerkers van locatie de Witte Valken van Cosis brengen hun
dilemma’s, casussen en leervragen in over waar ze in hun werk tegenaan
lopen.
Een van de besproken onderwerpen is bijvoorbeeld medicatiefouten. Stapsgewijs kijken
ze naar wat het probleem is, maken ze een analyse en vervolgens een plan om het
vraagstuk op te lossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden.
Bijvoorbeeld door de schaalvragen van oplossingsgericht werken in te zetten. Deze gaat
uit van mogelijkheden en positieve vraagstelling waarbij een medewerker op een schaal
van 1 tot 10 aangeeft in hoeverre hij het doel heeft bereikt. Ook de A3-methode wordt
ingezet, een instrument waarmee gestructureerd gewerkt kan worden aan het oplossen
van problemen en het doorvoeren van verbeteringen. Bijvoorbeeld door de huidige en de
gewenste situatie te beschrijven. De medewerkers stellen elkaar verdiepende vragen als:
‘Hoe wordt er precies gewerkt?’; ‘Waarom doen we het op deze manier?’, of: ‘Wat gaat
goed en wat kan beter?’.

“Door actieve betrokkenheid goed te faciliteren en samen afspraken te maken,
komt oplossingsgericht werken in beweging. We nodigen daarbij iedereen uit om
mee te praten waardoor de betrokkenheid en het eigenaarschap groot is. Hierdoor
worden oplossingen gelijk ook breed toegepast.”
Maikel de bruin, teamcoördinator

Inspirerend voorbeeld 4

Woonzorg Flevoland combineert de bewonersbespreking met persoonlijke
ontwikkeling
Bij Woonzorg Flevoland zitten alle mensen die bij de zorg van een bewoner
betrokken zijn één keer in de vijf weken bij elkaar om een zo compleet
mogelijk beeld van deze bewoner te krijgen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, activiteitenbegeleider, of een medewerker
van het Grand Café als een bewoner daar vaak komt. Aansluitend wordt er ingegaan op
de leerdoelen van een medewerker. Iedere keer komt er iemand anders aan de beurt. Het
team bespreekt de voortgang en geeft daarnaast feedback en tips. De succesfactor van
deze aanpak is dat er direct geleerd wordt op de werkplek. Het gaat immers om echte
bewoners en echte vraagstukken. Als het team bijvoorbeeld te maken krijgt met een
bewoner met een specifiek ziektebeeld, dan zoekt het team naar de benodigde kennis en
experts. Het proces van ‘leren en ontwikkelen’ krijgt daarmee direct praktische betekenis
en toepassing.

“Omdat deze manier van werken samen met de medewerkers van Woonzorg
Flevoland is ontwikkeld, is iedereen overtuigd van deze aanpak en er enthousiast
over. Dan ontstaat er een veilige leer- en ontwikkelcultuur waarin mensen het
beste uit zichzelf en hun team willen halen. Mooi om mensen dan te zien groeien.”
Jan Krol, coach belevingsgericht werken

Lees hier meer.

Inspirerend voorbeeld 5

Topaz zorgt voor radicale vernieuwing in praktijkgericht leren
Bij Topaz, ActiVite en DSV verzorgd leven is twee jaar geleden de
vernieuwende praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol
Onderwijs® (RVWO) ontwikkeld door Zorg4effect en mede mogelijk
gemaakt door LOC waardevolle zorg.
Studenten creëren hierin hun eigen onderwijs vanuit leervragen die ontstaan in de
praktijk. Zij krijgen hierbij meer ruimte om in hun eigen tempo te werken. Studenten
werken daarnaast samen met docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders en andere
medewerkers aan vraagstukken uit het werkveld. Zo kunnen begeleiders onderwerpen
waar studenten tegenaan lopen meteen in het onderwijsprogramma brengen. De
leerroute daagt alle partijen uit dichter bij de praktijk te komen, veel meer de diepte in te
gaan en samen bewust te worden van en te reflecteren op de eigen manier van werken.
Door het onderwijs daadwerkelijk te laten leiden door de ervaringen en wensen van de
bewoner en zijn naasten, neemt de kloof tussen theorie en praktijk af en wordt er beter
geleerd op wat werkelijk nodig is voor goede zorg.

“Door de vernieuwde leerroute zijn we anders naar onderwijs gaan kijken. Het
medisch model en technische vaardigheden staan niet meer voorop, we kijken nu
vooral naar wat belangrijk is voor de cliënt.”
Ingrid Bontje, teamleider zorg

Lees hier en hier meer.

Inspirerend voorbeeld 6

Dialoogsessies met familie en netwerk bij Sherpa
Bij Sherpa is vanuit het kwaliteitskader de wens ontstaan om
dialoogsessies met bewoners en hun omgeving te houden.
Hierin wordt besproken hoe er wordt samengewerkt, wat er goed gaat en of er dingen
zijn die beter kunnen. Een van de genoemde onderwerpen is bijvoorbeeld ‘continuïteit van
personeel’. Door de dialoogsessies hebben medewerkers meer zicht op wat ze kunnen
vragen aan de omgeving en hoe ze beter kunnen samenwerken. De deelnemers hebben
elkaar beter leren kennen, waardoor zij makkelijker het gesprek met elkaar aangaan over
waar zij tegenaan lopen en welke vragen zij hebben. Dialoogsessies zijn een mooie manier
om meer inzicht te krijgen en samen te reflecteren op leervragen die vervolgens op de
werkvloer worden opgepakt.

“De gesprekken hebben me een andere kijk gegeven, het heeft mijn ogen
geopend om anders naar dingen te kijken en om het samen te doen. We kijken
samen vooruit en proberen dingen uit. Mijn advies? Durf te dromen en blijf je
openstellen!”
Boy Staal, persoonlijk begeleider

Inspirerend voorbeeld 7

Het zorginnovatienetwerk maakt de koppeling tussen theorie en praktijk
Binnen het zorginnovatienetwerk werken meerdere studenten, van
meerdere opleidingen en opleidingsniveaus, samen in de dagelijkse zorg.
Studenten krijgen projectmatige opdrachten waar ze samen met medewerkers in de
praktijk mee aan de slag gaan. Deze opdrachten bestaan uit actuele onderwerpen en
problemen die worden opgesteld vanuit de woning waar de student stageloopt. Het
onderwijs wordt verzorgd door Fontys-docenten en Kempenhaeghe-medewerkers.
Studenten wisselen hun recente kennis en nieuwe ideeën uit met de ervaringskennis van
medewerkers. Zo ontdekken studenten en medewerkers hoe je door kennis en ervaring
de kwaliteit van leven van bewoners echt kan verbeteren. Het gezamenlijk leren en
reflecteren levert direct wat op en dat is goed voor de motivatie.

“Studenten worden binnen woningen geplaatst waar een veilig leerklimaat heerst
en waar ze mogen leren en groeien. Ik merk dat ze hierdoor erg enthousiast
worden over de gehandicaptenzorg. Het mooiste compliment dat ik kan krijgen is
dat ze daarbij aangeven graag te willen blijven werken binnen de ZIN-woningen.”
Inge Smits, lecturer practitioner Kempenhaeghe en Fontys Hogeschool

Lees hier meer.

Wil je nog meer weten?
Bekijk dan eens deze linkjes:
•
•
•
•
•
•
•

Vilans 8 tips om te leren en ontwikkelen tijdens je werk
Zorg voor beter Leren tijdens je werk: hoe doe je dat?
Kennisplein Gehandicaptensector Leren op de werkplek
Vilans Onderzoek - 11 tips voor kennisdeling op de werkvloer
Zorg voor Beter Hoe integreer je werkplekleren op de werkvloer?
Waardigheid en trots Deskundigheidsbevordering voor professionals
Waardigheid en trots Magazine: Doen!

Direct aan de slag?
Bekijk dan eens deze linkjes:
•
•

Zorg voor beter Het reflectiespel
Zorg voor beter Tipkaartjes die je werk makkelijker maken

