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Deze menukaart is ontwikkeld door Hogeschool 
Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Het is een 
inspiratiedocument met werkvormen, voorbeelden en 
ideeën zodat zorgmedewerkers en studenten van elkaar 
leren in de praktijk. Deze werkvormen stimuleren de 
onderzoekende houding en het innovatief vermogen van 
studenten en medewerkers. Bovendien dragen ze bij aan 
goede, cliëntgerichte ouderenzorg. We onderscheiden in dit 
document vijf verschillende ‘gangen’:
1. Voorgerecht 
2. Bijgerecht
3. Hoofdgerecht
4. Nagerecht
5. Daghap

Hoe is de menukaart ontstaan? 
Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland 
hebben samen een leer- en innovatienetwerk (LIN)
ontwikkeld. Dat is een leeromgeving op een verpleeg-
huisafdeling waarin verzorgenden, verpleegkundigen 
en hbo-v studenten samen met een docent van de 
verpleegkunde opleiding werken aan de kwaliteit van zorg. 
De nadruk ligt hierbij op het integreren van onderzoek, 
onderwijs en praktijk. Waarbij werken, leren, onderzoeken 
en innoveren hand in hand gaan. De menukaart met 
werkvormen is in dat kader ontwikkeld en succesvol 
toegepast in de praktijk.

Voor wie? 
Dit document is gemaakt voor zorgmedewerkers, praktijk-
opleiders, docenten of andere professionals die aan de 
slag willen met werken en leren in de praktijk, gericht op 
medewerkers en studenten.

Waarom?
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft aan dat 
verpleeghuizen continu blijven leren en verbeteren van 
kwaliteit. Organisaties moeten hun lerende vermogen 
zichtbaar maken en onderzoek, onderwijs en beleid met 
elkaar verbinden. Deze werkvormen kunnen daartoe 
bijdragen.
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In deze leeswijzer beschrijven we wat je in de menukaart 
kan verwachten. De menukaart bestaat uit vijf verschil-
lende ‘gangen’. Begin bij de voorgerechten, ga verder 
met de bijgerechten en de hoofdgerechten en eindig met 
de nagerechten. Je kunt deze vormen natuurlijk ook vrij 
gebruiken.  

Voorgerechten: met deze werkvormen kom je tot een 
gezamenlijke visie op de zorg die je als organisatie wilt 
verlenen. En kom je tot een gezamenlijke manier van 
samenwerken en leren. Als je deze gedeelde visie hebt, zijn 
de andere werkvormen makkelijker te doorlopen.

Bijgerechten: deze werkvormen zijn ondersteunend bij de 
hoofdgerechten. Ze grijpen regelmatig in op het klimaat 
van leren.

Hoofdgerechten: er zijn twee verschillende soorten 
werkvormen bij het hoofdgerecht. Werkvormen voor 
klinisch redeneren, deze gebruik je voor een individuele 
casus. Werkvormen om te kijken naar de kwaliteit van zorg 
voor een groep bewoners.

Nagerechten: deze werkvormen helpen je met reflecteren 
en evalueren. Het is belangrijk om te kijken naar ‘doen 
we nog wat we willen, wat kunnen we beter of anders 
aanpakken, en waar zijn we met elkaar trots op’.

Daghap: deze werkvormen werken als inspiratie voor als 
je eens wat anders wilt. Ze vallen daarom ook buiten het 
menu en zijn geen must.

Aanvullende informatie:
• Lees meer over het leer- en innovatienetwerk van 

Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland 

• Lees meer over leren in de praktijk van de 
verpleeghuiszorg in het e-magazine Doen! 

• Wil je eens op bezoek komen bij de LIN van Inholland en 
Zonnehuisgroep Amstelland? 

 Mail naar Marjolein Albers, docent bij Hogeschool 
Inholland en Lecturer practitioner bij Zonnehuisgroep 
Amstelland, via marjolein.albers@inholland.nl 

Leeswijzer
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https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/doen-leren-in-de-praktijk-van-de-verpleeghuiszorg/
mailto:marjolein.albers%40inholland.nl?subject=


4

Nagerecht
Evalueer en reflecteer 

•  Meetinstrumenten teamleren/  
 leerklimaat 

  teamwork, open, doelen
•  Meetinstrument kwaliteit 
  van leven 
  bij dementie, Qualidem
•  Stoplicht - methode 
  stoppen, versterken, 
  uitproberen

Daghap
Meer inspiratie, geen onderdeel 
menukaart

•  De ParticipatieKliniek 
  ervaren, teamwork
•  Omdraaidag 
  studenten doen de zorg, 
  medewerkers boventallig
•  Levensboekavond 
  met familie, bewoners leren   

 kennen

Voorgerecht
Gezamenlijke visie op 
zorg ontdekken

•  Collage 
  gedeelde waarden, creativiteit,  

 uiten in beelden
•  Verpleeghuis Utopia 
  fantasie, denken in 
  mogelijkheden
•  Stille wanddiscussie 
  uitwisselen, gelijke inbreng

Bijgerecht
Ondersteunen de hoofdgerechten 

•  360° feedback formulier 
  bewoner/familie, collega’s, 
  vinger aan de pols
•  SMART- doelen 
  acties die werken
•  Intervisie 
  open, ondersteunen, leren

Hoofdgerecht 
Klinisch redeneren en kijken naar 
kwaliteit van zorg. 

•  Klinische les + 
  creatieve werkvormen, leren van 
  elkaar
•  Redeneerhulp in de zorg voor ouderen   

 zorgvrager helemaal in kaart, 
  multidisciplinair
•  Reflection before, in & after action   

 beredeneerde acties, leren van fouten

•  Projectuurtje 
  kritisch kijken, kort traject
•  5x waarom 
  tot de bodem, LEAN
•  Evidence based practice 
  praktijkkennis, cliëntperspectief, 
  wetenschappelijk bewijs

MENUKAART 
Werkvormen Leer- en innovatienetwerk (LIN)
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Voorgerechten
Met de voorgerechten kom je tot een gezamen-
lijke visie op goede kwaliteit van zorg en maak 
je teamleden warm voor samenwerken en leren.

1 Collage

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Een gedeelde visie op de zorgverlening

4-8

60 minuten

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Groot vel papier (A0-formaat), schaar, lijm, tijdschriften (een mooie mix van bladen, bijvoorbeeld Libelle, 
Happinez, Nursing, Margriet)

Zet een streep in het midden van het vel papier. Op de ene helft gaan de spelers uitdrukken welke zorg ze willen 
bieden. Op de andere helft beelden ze uit hoe ze daarin wil samenwerken.
Let op: het gaat hier om de persoonlijke invulling van de spelers, niet om wat de organisatie van medewerkers 
verlangt.

De spelers knippen of scheuren plaatjes uit de tijdschriften en plakken ze op een van de helften van het papier. 
Ieder doet dit voor zichzelf en zonder overleg of toelichting. De spelers krijgen hiervoor 30 minuten.

Hierna lichten de spelers de plaatjes aan elkaar toe. Geef ook ruimte om door te vragen. Kijk of ze er samen 
achter kunnen komen welke waarden ze delen. Ook hiervoor krijgen de spelers 30 minuten. Hebben de spelers 
een gedeelde waarde gevonden? Probeer deze dan concreet te maken. Bijvoorbeeld: alle spelers vinden muziek 
belangrijk. Hoe maken ze dat zichtbaar in de praktijk?

Werk één gedeelde waarde uit tot een concreet plan met SMART-doelstellingen (zie bijgerecht SMART-doelen) of 
pak een gedeelde waarde op in een projectuurtje (zie hoofdgerecht Projectuurtje).

Tip: Leg ook eens een waarde voor aan cliënten en hun mantelzorgers. Delen zij deze waarde? Hebben zij nog 
aanvullingen?
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Voorgerechten
Met de voorgerechten kom je tot een gezamen-
lijke visie op goede kwaliteit van zorg en maak 
je teamleden warm voor samenwerken en leren.

Verpleeghuis Utopia

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Een concrete persoonlijke visie op zorg

Individueel of als groep

Individueel 40 minuten, als groep 60-90 minuten

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Pen en papier
Voor wie een stapje verder wil gaan: karton, hout, hamer, zaag, spijkers, lijm, touw om daadwerkelijk een ‘huis’ te 
bouwen. Leuk als groepsopdracht om inzicht in de groepsdynamica te krijgen!

‘Volgende maand ben jij directeur van een nieuw op te richten verpleeghuis. Hoe zien het gebouw en de 
buitenruimte eruit? Met deze opdracht gaan de spelers aan de slag. Aanwijzingen geven mag, zoals: Hoe groot 
zijn de woningen? Hoe is het huis ingericht? Welke ruimtes delen bewoners met elkaar en wat hebben ze 
individueel? Welk type bewoners wonen er? Welke disciplines zijn aanwezig? Hoe is de dagindeling? Maar de 
invulling komt van de spelers zelf. Elke speler beschrijft zijn ideale verpleeghuis op papier.

De spelers hebben 20 minuten om een beschrijving maken. Daarna krijgt elke speler 5 tot 10 minuten om zijn 
beschrijving te delen. Gebruik de laatste 10 minuten om gezamenlijke waarden te vinden.

Werk één gedeelde waarde uit tot een concreet plan met SMART doelstellingen (zie bijgerecht SMART-doelen) of 
pak een onderwerp op in een projectuurtje (zie hoofdgerecht Projectuurtje).
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Voorgerechten
Met de voorgerechten kom je tot een gezamen-
lijke visie op goede kwaliteit van zorg en maak 
je teamleden warm voor samenwerken en leren.

Stillewanddiscussie

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Gedachten ophalen en delen, voorkennis activeren, brainstormen

6-35 (alleen medewerkers of een mix van medewerkers en studenten)

30-60 minuten (de duur is afhankelijk van de opzet: alleen informatie ophalen of informatie ophalen én met 
elkaar in gesprek gaan)

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Grote vellen papier (flipovers) en post-its in verschillende kleuren

Kies voor de stillewanddiscussie als je niet altijd dezelfde mensen aan het woord wilt hebben, maar juist ruimte 
wilt geven aan de ‘stille wateren’. Gebruik de werkvorm voor het naar boven halen van kennis en meningen, 
maar ook voor een brainstorm. Neem een actueel thema als onderwerp, bijvoorbeeld een goede overdracht. Het 
resultaat is een mindmap met inbreng van alle spelers.

Ronde 1
Elke speler schrijft – zonder te overleggen – passende kernwoorden op post-its. Per post-it één kernwoord. 
Vraag de spelers de kernwoorden te baseren op kennis en proces, maar ook op onderliggende gevoelens (zoals 
irritaties). Vervolgens plakken spelers deze op de flipover. Indien nodig kunnen spelers een toelichting over het 
kernwoord geven.

Ronde 2
Laat de spelers de opgeplakte kernwoorden clusteren. Kies met elkaar een cluster waar het team verder mee wil 
gaan.

Werk één cluster uit tot een concreet plan met SMART doelstellingen (zie bijgerecht SMART-doelen) of pak een 
onderwerp op in een projectuurtje (zie hoofdgerecht Projectuurtje).

Tip: Gebruik de stillewanddiscussie ook eens om op een andere manier op elkaar te reageren: op papier in plaats 
van met gesproken woord. Zie icm.nl [https://www.icm.nl/extra/werkvorm-stillewanddiscussie/].
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Bijgerechten
De bijgerechten heb je nodig om de gehele maaltijd te doen 
smaken. Ze vormen vaak het proces of het vervolg van een 
activiteit en zijn gericht op leren. Ze ondersteunen de hoofd-
gerechten.

360°-feedback

Doel

Spelers

Duur

Benodigdheden

Opzet

Vervolg

Leren van anderen, kritisch naar jezelf kijken, een positief leerklimaat creëren

Alle medewerkers (en studenten)

3 uur per persoon, op zelfgekozen momenten

Feedbackformulier

Elke medewerker/student vraagt drie collega’s om feedback via het formulier. En vraagt om een toelichting 
wanneer de feedback onduidelijk is. Medewerkers/studenten vullen het formulier ook zelf in (eigen feedback). 
Tot slot schrijft elke medewerker/student een korte reflectie op terugkerende thema’s uit de feedback en wat dit 
voor zijn of haar groei betekent. In de bijlage een voorbeeld van een 360 graden feedbackformulier die Inholland 
en Zonnehuisgroep Amstelland hanteren.

Formuleer op basis van de feedback (SMART) leerdoelen waarmee de medewerker/student aan de slag gaat (zie 
bijgerecht SMART doelen).
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Bijgerechten
De bijgerechten heb je nodig om de gehele maaltijd te doen 
smaken. Ze vormen vaak het proces of het vervolg van een 
activiteit en zijn gericht op leren. Ze ondersteunen de hoofd-
gerechten.

SMART doelen

Doel

Spelers

Opzet

Vervolg

Realistische doelen stellen

Alle medewerkers (en studenten)

Zowel individuen als werkgroepen hebben baat bij SMART doelen. Door hun concrete vorm zijn SMART doelen 
eenvoudiger om aan te werken dan wollige en slecht gedefinieerde doelen. SMART doelen zijn beter te behalen 
en geven dus een grotere kans op een succeservaring.

SMART doelen zijn:
• Specifiek
• Meetbaar
• Acceptabel/aanvaardbaar
• Realistisch
• Tijdgebonden

Stel persoonlijke of teamdoelen zo op dat ze aan elk van deze criteria voldoen. Laat een onafhankelijke tweede 
lezer de doelen checken. En waar het kan nog SMARTer maken.

Ook de best geformuleerde doelen verliezen hun waarde als niemand de voortgang bewaakt. Maak daarom 
heldere afspraken over de terugkoppeling van de voortgang.

Tip: Voeg nog twee letters toe om tot SMARTER te komen:
• Energierijk: het doel geeft positieve energie en werkt motiverend.
• Rondgegaan: alle betrokkenen zijn bekend met het doel. Bij projecten betekent ‘rondgegaan’ dat de uitkomsten 

met anderen worden gedeeld.
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Bijgerechten
De bijgerechten heb je nodig om de gehele maaltijd te doen 
smaken. Ze vormen vaak het proces of het vervolg van een 
activiteit en zijn gericht op leren. Ze ondersteunen de hoofd-
gerechten.

1 Intervisie

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Leren van anderen, kritisch naar jezelf kijken, een positief leerklimaat creëren

5-7 (medewerkers, studenten of een mix)

2 uur

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Basisveiligheid  en – in het begin – begeleiding door iemand met ervaring met intervisie

De ‘inbrenger’ vraagt collega’s mee te denken over een vraagstuk uit de eigen werksituatie. Dit gebeurt volgens 
een intervisiemethode. Maar eerst maakt de groep afspraken over de basisveiligheid. Denk aan vertrouwen en de 
manier van communiceren. Vervolgens doorloopt de groep de stappen van de intervisiemethode. Voorbeelden 
zijn de Socratische methode, de Balint-methode of de roddelmethode [https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/
vindplaats/Goedingesprek/Eenvoudige%20werkvormen%20voor%20reflectiemomenten%20zvb.pdf]. Intervisie 
bevat altijd een persoonlijke component. Daarom gaat intervisie verder dan alleen inhoudelijk kijken naar een 
probleem.

De inbrenger kan uit het gesprek SMART leerdoelen formuleren en daarmee aan de slag gaan.
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https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Goedingesprek/Eenvoudige%20werkvormen%20voor%20reflectiemomenten%20zvb.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Goedingesprek/Eenvoudige%20werkvormen%20voor%20reflectiemomenten%20zvb.pdf
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Hoofdgerechten
De gerechten waarmee we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg. Werk 
aan klinisch redeneren en leer kritisch te kijken 
naar de kwaliteit van zorg.

Projectuurtje

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Samen aan kwaliteitsverbetering werken

4-6

5 keer 60 minuten

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk. Selecteer – op 
basis van gedeelde waarden of een oefening van de menukaart – een onderwerp met een korte looptijd.

Ruimte in de agenda voor een wekelijks uur gezamenlijk overleg

Bijeenkomst 1
De spelers stellen samen een doel op waar ze vijf weken met elkaar aan willen werken. Ze delen het doel op in 
kleinere SMART doelen en verdelen de taken. Deze doelen baseren ze op de drie aspecten van evidence based 
practice (zie hoofdgerecht Evidence based practice).

Bijeenkomst 2
De spelers bespreken de voortgang. Moeten ze doelen bijstellen? En om welke reden?

Bijeenkomst 3 en 4
De spelers bespreken de voortgang. Moeten ze doelen bijstellen? En om welke reden? Ze geven elkaar 
complimenten voor behaalde resultaten en bevragen elkaar op belemmerende factoren.

Bijeenkomst 5
De spelers stellen samen het eindresultaat vast. En reflecteren daarop: zijn we tevreden? Ook denken ze na over 
vervolgstappen: Is verdere uitwerking nodig? Gaan we het implementeren? Met wie moeten we de resultaten 
delen?

Het implementeren van wat in een vorig traject van 5 weken is bedacht kan het onderwerp van het volgende 
project zijn. Besteed veel aandacht aan de implementatie.
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Hoofdgerechten

1 5x Waarom (LEAN)

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Ontdekken welk probleem werkelijk aan een probleem ten grondslag ligt

4-6

60 minuten

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Flipover

Maak een probleem concreet en ontdek de onderliggende oorzaken door niet één keer maar vijf keer ‘waarom’ te 
vragen. Blijf de ‘waaromvraag’ stellen totdat de oorzaak van een probleem gevonden is. 

Voorbeeld van 5x waarom
1. Waarom is er geen tijd?
 We zijn veel tijd kwijt met het verzamelen van spullen.
2. Waarom moet je de spullen verzamelen?
 Ze liggen niet in de kast.
3. Waarom liggen de spullen niet in de kast?
 Omdat niemand weet dat de spullen daar op zijn.
4. Waarom weet niemand dat?
 Er wordt geen signaal afgegeven wanneer er geen spullen meer in de kast liggen.
5. Waarom wordt er geen signaal af gegeven?
 Omdat we dat niet hebben afgesproken.

Zie ook de beschrijving op vilans.nl 
[https://www.vilans.nl/docs/producten/Slimme%20werkprocessen/5x%20Waarom.pdf]

Resulteert de probleemanalyse in een duidelijk doel? Pak dit doel dan op in een projectuurtje 
(zie hoofdgerecht Projectuurtje).

De gerechten waarmee we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg. Werk 
aan klinisch redeneren en leer kritisch te kijken 
naar de kwaliteit van zorg.
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Hoofdgerechten

Evidence based practice

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

Vanuit verschillende perspectieven naar de zorg kijken

1-20

60 minuten

Kies een onderwerp om te verbeteren:
• Een proces (bijvoorbeeld het telefonisch consult door de arts)
• De zorg voor een individu of een groep (bijvoorbeeld mondzorg meneer K.)

Computer met toegang tot landelijke protocollen en richtlijnen en wetenschappelijke databases

Evidence base practice (EBP) brengt drie gebieden of perspectieven samen. Een verkenning van deze drie 
gebieden leidt tot betere zorg, afgestemd op een bepaalde situatie of een specifieke cliënt.

 

• De spelers inventariseren wat er in de landelijke richtlijnen of laatste wetenschappelijke artikelen staat.
• De spelers verzamelen ervaringen van collega’s over wat het beste werkt in de praktijk.
• De spelers verdiepen zich in de voorkeuren van de zorgvrager(s).

Evidence based practice is ook onderdeel van projectuurtjes (zie hoofdgerecht Projectuurtje).

praktijkkennis 
zorgverleners

wetenschappelijk 
bewijs, landelijke 

richtlijnen etc.

voorkeuren 
zorgvragers

Evidence base 
practice (EBP) 

De gerechten waarmee we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg. Werk 
aan klinisch redeneren en leer kritisch te kijken 
naar de kwaliteit van zorg.
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Hoofdgerechten
De gerechten waar we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg

Klinische les+

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Leren van en met elkaar

4-10

45 minuten plus nazorg

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.
Maak een duo van een medewerker en een student. Laat dit duo samen een klinische les voorbereiden. 
Zorg ervoor dat ze een actieve werkvorm kiezen die aansluit bij de beginsituatie en de leervraag van de 
deelnemers.

Het duo van medewerker en student geeft de voorbereide klinische les aan alle medewerkers en studenten. 
Spreek daarna met elke medewerker en student af hoe ze het geleerde de komende drie weken toepassen 
(leerdoelen) en hoe het duo van de klinische les hierin kan ondersteunen. Geef het duo mee dat het hun 
verantwoordelijkheid is dat collega’s er actief mee aan de slag gaan.
Houd medewerkers en studenten alert door regelmatig mee te lopen en te coachen op hun leerdoelen. Sluit het 
onderwerp na drie weken af met een evaluatie.

Tip: Kijk voor actieve leervormen op slo.nl [http://www.werkvormen.info/werkvorm/]

Beoordeel na de evaluatie of de leerdoelen bereikt zijn of dat een tweede klinische les op dit onderwerp nodig is.
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Hoofdgerechten
De gerechten waar we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

Vervolg

De tijd nemen om het functioneren van een cliënt van alle kanten te bekijken

4-8

60 minuten

Kies een cliënt die verandering in gedrag of gezondheid laat zien. Laat een aantal deelnemers het zorgleefplan – 
of een vergelijkbaar verpleegplan – van deze cliënt doornemen.

Groot vel papier (A0-formaat)

Stap 1: de cliënt in kaart brengen (persoonlijke kenmerken)
• Somatische functiekenmerken: ziektediagnosen, mobiliteit, conditie, balans, arm-handfunctie, continentie, 

pijn, ondergewicht, decubitus
• Cognitieve kenmerken: bewustzijn, overzicht, planning, taal, oriëntatie
• Persoonlijkheidsfunctiekenmerken: zelfbeeld (bijvoorbeeld dwangmatig, passief, onzeker) en beeld van de 

omgeving
• Belevingsfunctiekenmerken: stemming (bijvoorbeeld somber, wantrouwend, gespannen)
• Sociale omgevingskenmerken: welke fysieke en sociale omgevingskenmerken werken belemmerend en 

bevorderend voor beperkingen die de cliënt zelf ervaart (bijvoorbeeld trap, mantelzorgondersteuning)
• Levensloopkenmerken: de positieve en negatieve gebeurtenissen uit iemands leven
Stap 2: Vul de persoonlijke kenmerken aan met de resultaten van metingen. Gebruik niet alleen 
meetinstrumenten maar ga ook kijken, ruiken, voelen, luisteren.
Stap 3: Bespreek met andere disciplines waar actie nodig is. Stel een of meerdere verpleegproblemen vast 
 en prioriteer deze.
Stap 4: Bedenk een of meerdere interventies
• Curatief (probleem verhelpen)
• Preventief (voorlichting, vroegsignalering)
• Versterken zelfmanagement (advanced care planning, zorgleefplan bespreken met cliënt en/of mantelzorger, 

zoveel mogelijk zelf doen, eigenwaarde van de cliënt bewaren, eigen regie voeren, participatie)

Lees voor meer informatie het boek Klinisch redeneren bij ouderen, functiebehoud in levensloopperspectief van 
T. Bakker (Houten: BSL, 2017). Hierin staan naast de oorzaken van problemen ook veel interventies.

Evalueer de uitkomsten van de interventies met elkaar.

Redeneerhulp in de zorg 
voor ouderen
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Hoofdgerechten
De gerechten waar we echt kunnen gaan 
werken aan het verbeteren van de zorg

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigdheden

Toelichting

De zorg niet uit gewoonte, maar op basis van argumenten uitvoeren

2

60 minuten

Maak van de onderstaande afbeelding een handzaam zakkaartje.

Kleurenprinter, lamineermachine

Wie studenten begeleidt hoeft niet altijd zelf alle antwoorden paraat te hebben. Nog belangrijker is het stellen 
van de goede vragen. Het kaartje kan het klinisch redeneren versterken, het reflecteren voor, tijdens en na de 
actie.

Laat eerst de studenten het zakkaartje gebruiken, zodat ze de goede vragen stellen aan de medewerkers. Daarna 
kunnen de medewerkers het kaartje gebruiken om de studenten of elkaar te bevragen.
Zie bijlage voor het zakkaartje.

Reflectie voor, na en 
tijdens de actie
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Nagerechten
Met de nagerechten leer je nadenken over hoe 
de gehele maaltijd heeft gesmaakt. Ze helpen je 
met reflecteren en evalueren. 

Doel

Spelers

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Het leren van en met elkaar meten

Het hele team

Een digitale vragenlijst printen (zie bijlage)

Het is altijd goed te evalueren of gestelde doelen worden behaald. Wil je ook weten of interventies effect 
hebben? Meet dan vóór een interventie en na bijvoorbeeld een jaar opnieuw. Zo beschik je over een goede 
onderbouwing van het nut van interventies.

De vragenlijsten Teamleren en Leerklimaat uit de bijlage zijn opgesteld en gevalideerd door Olaf Timmermans, 
HZ University & Universiteit Antwerpen. Zie ook teamleren.be [https://www.teamleren.be/].

De uitkomsten kunnen inspiratie geven voor nieuwe doelen. Laat het team hiermee aan de slag gaan.

Meetinstrumenten 
teamleren/teamklimaat
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Nagerechten
Met de nagerechten leer je nadenken over hoe 
de gehele maaltijd heeft gesmaakt. Ze helpen je 
met reflecteren en evalueren. 

Doel

Spelers

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Toename kwaliteit van leven meten

Het hele team

Qualidem vragenlijst printen

Mensen met dementie kunnen we moeilijk zelf vragen hoe ze de kwaliteit van leven ervaren. Voor deze 
doelgroep is het meetinstrument Qualidem 
[https://assets.trimbos.nl/docs/c418c48f-0711-4f76-bd7a-ce637cfe862f.pdf].

Qualidem helpt inzichtelijk maken of de interventies in het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) de kwaliteit van leven 
verbeteren.
Tip: Neem de vragenlijst af voordat het LIN start en na een halfjaar opnieuw.

Gebruik Qualidem ook eens om zorgvragers goed in kaart te brengen en op basis daarvan interventies gericht op 
welbevinden in te zetten.

Meetinstrument 
kwaliteit van leven
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Nagerechten
Met de nagerechten leer je nadenken over hoe 
de gehele maaltijd heeft gesmaakt. Ze helpen je 
met reflecteren en evalueren. 

Stoplichtmethode

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Benodigheden

Toelichting

Vervolg

Evalueren: zijn we nog op de goede weg?

Tenminste 5 personen

60 minuten

Verzamel verschillende activiteiten, formulieren, overleggen die dagelijks of wekelijks terugkeren. Doe dit breed 
of binnen een bepaald thema, bijvoorbeeld hygiëne.
Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de spelers kunnen loskomen van het dagelijkse werk.

Pen en papier, kaartjes in de kleuren, groen, oranje en rood

Regelmatig evalueren is goed: Doet het team nog de juiste dingen? Of moet het team de aanpak veranderen? 
Of misschien gewoon stoppen met een aanpak? De stoplichtmethode maakt met kaartjes de mening van elke 
afzonderlijke speler inzichtelijk.

De betekenis van de kaartjes:
rood = stoppen
oranje = aanpassen
groen = versterken

Stap 1: Noem een activiteit, formulier of overleg.
Stap 2: Wat willen de spelers met deze activiteit, formulier of overleg? Stoppen, aanpassen of op dezelfde manier 
doorgaan? Geef de spelers even tijd om hun keuze te bepalen (zonder overleg) en vraag ze vervolgens tegelijk het 
kaartje van hun keuze omhoog te houden.
Stap 3: Laat de verschillende kleuren met elkaar in discussie gaan.

Herhaal de stappen 1 tot en met 3 een aantal keer. Beslis aan het eind van de bijeenkomst met elkaar over 
welke onderwerpen de meningen het meest uitgesproken waren. Bepaal welke (SMART) plannen er voor deze 
onderwerpen gemaakt kunnen worden.

Volg de afspraken uit de stoplichtmethode. Maak één medewerker of student hiervoor verantwoordelijk.

1

2

3

4

5

6

7



20

Daghap
De daghap is smakelijk en kan uitgroeien tot 
een specialiteit. Voor als je eens wat anders 
wilt. Daarom staat deze niet vast in het menu. 

De ParticipatieKliniek

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Het leven (met beperkingen) van cliënten ervaren

2 tot 4 groepen van ongeveer 3-5 verzorgenden en verpleegkundigen

Tip: Nodig ook andere disciplines uit. Dat kan interessante inzichten opleveren. Want een bewoner laat tijdens 
een gesprek met de activiteitenbegeleider of de psycholoog vaak heel andere kanten van zichzelf zien dan op de 
woongroep.

Enkele uren-24 uur

Reserveer een opname bij De ParticipatieKliniek.

Alle spelers worden een dagdeel en/of een nacht opgenomen in een zorginstelling bij De ParticipatieKliniek. Ze 
ervaren hoe het is om oud en zorgafhankelijk te zijn. Zie participatiekliniek.nl [http://www.participatiekliniek.nl/].

Tip: Maak voor vergoeding van de kosten gebruik van subsidie van het ESF.

Laat de spelers hun ervaringen delen met collega’s. Al dan niet met meegebrachte attributen.

Tip: De ParticipatieKliniek biedt meer interessante spellen en activiteiten voor zorgverleners in de ouderenzorg. 
Zoals heppie eppie, ontzorgfestival of kleine por. Zie participatiekliniek.nl [http://www.participatiekliniek.nl/].
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Daghap
De daghap is smakelijk en kan uitgroeien tot 
een specialiteit. Voor als je eens wat anders 
wilt. Daarom staat deze niet vast in het menu. 

Omdraaidag

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Ervaren hoe het is om de hele dag zelf in zorg te staan (studenten), ruimte krijgen om op een andere manier over 
de zorg te denken (medewerkers)

Alle studenten en medewerkers van een dienst

Een hele dienst

Kondig bij studenten en medewerkers aan in welke week de Omdraaidag plaatsvindt. Plan vervolgens met de 
studenten en een coördinator een dag waarop alle studenten aanwezig zijn. Let op: alleen de studenten en de 
coördinator weten van tevoren wanneer de Omdraaidag precies plaatsvindt.

Reserveer een grote, neutrale ruimte waar de medewerkers kunnen loskomen van het dagelijkse werk. of plan 
(als er voor de studenten een achterwacht kan zijn) een bezoek aan bijvoorbeeld een andere zorginstelling.

Laat studenten en medewerkers uit hun dagelijkse routine komen tijdens de Omdraaidag. Studenten en 
medewerkers wisselen van taak. Studenten staan de hele dag in de zorg terwijl medewerkers van de afdeling af 
gaan. Zodat ze zich op niet-zorgtaken kunnen richten. Denk aan een familienet opzetten, elkaar trainen, een van 
de andere oefeningen van de menukaart of een locatie bezoeken.

Bij de overdracht kondigt de teamleider aan dat het vandaag Omdraaidag is. Medewerkers en studenten krijgen 
30 minuten voor een goede overdracht. Eén medewerker is te bereiken in geval van nood.

Medewerkers en studenten sluiten de dag samen af: Wat hebben ze geleerd? Wat verraste hen positief over 
zichzelf? Op welk vlak moeten ze zich nog verder ontwikkelen?
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Daghap
De daghap is smakelijk en kan uitgroeien tot 
een specialiteit. Voor als je eens wat anders 
wilt. Daarom staat deze niet vast in het menu. 

Levensboekavond

Doel

Spelers

Duur

Voorbereiding

Toelichting

Vervolg

Meer kennis van bewoners (studenten), uitgebreidere levensboeken, meer verbinding met familieleden

Alle studenten, familieleden, één of twee begeleidende medewerkers

2-3 uur

Kondig de avond goed aan. Bijvoorbeeld via nieuwsbulletins en posters. Reserveer een geschikte ruimte. Vraag 
familieleden fotomateriaal mee te nemen.
Blauwdruk van een levensboek, gekleurd papier, stickers, plakkers, fotolijm, multomap, koffie en koek of 
drankjes en snacks

Bij opname krijgen familieleden de vraag een levensboek van de nieuwe bewoner te maken. Deze vraag komt 
echter in een vaak emotionele periode: familieleden zijn nog bezig de overdracht van de zorg voor hun naaste 
aan anderen te verwerken. Het maken van een levensboek komt dan vaak op de tweede plaats. Jammer, want 
een goed levensboek kan zorgverleners én familieleden inspireren. Het vormt een basis voor een gesprek, maar 
biedt ook handvatten voor de zorg of voor het omgaan met onbegrepen gedrag. De Levensboekavond helpt 
familieleden een levensboek te maken.

De studenten stellen zich voor en leggen de bedoeling van het levensboek aan de familieleden uit. Ook bewoners 
zelf zijn aanwezig, mits hun belastbaarheid het toelaat. Want het levensboek komt bij voorkeur tot stand op basis 
van hun verhalen. Vervolgens maakt elke familie een levensboek. Ze brengen de achtergrond van de bewoner 
in beeld. Studenten en medewerkers lopen rond. Ze vragen door, geven aanwijzingen en gaan in gesprek als 
families vastlopen.

Tip: Geef in de aankondiging duidelijk aan dat studenten de avond leiden en dat het een creatieve bijeenkomst is. 
Dit kan de jongere generatie (kleinkinderen) over de streep trekken om ook naar de avond te komen.

Zet de levensboeken op een prominente plek in de huiskamer. Zodat medewerkers, studenten en familieleden ze 
er altijd makkelijk bij kunnen pakken.

1

2

3

4

5

6

7



23

Bijlage 1: 360 graden feedbackformulier Inholland 

Betrokkenheid 
uitstekend / goed / kan beter*
• Voelt zich eigenaar van de gegeven zorg
• Denkt actief mee over hoe de zorg beter kan
• Toont enthousiasme in het werk

Begeleiden:
Kan uitleg geven over zorgplan

Effectieve leerhouding 
uitstekend / goed / kan beter*
• Staat open voor feedback
• Kan de ander feedback geven (complimenten en kritiek)
• Laat blijken te willen leren 
• Kan de ander aan het denken zetten o.a. door vragen te 

stellen

Innovatief:
• Is kritisch naar zichzelf/ kan reflecteren
• Staat open voor vernieuwingen
• Initieert onderbouwde vernieuwingen

Organiserend vermogen 
uitstekend / goed / kan beter*
•  Werkt planmatig en gestructureerd
•  Geeft blijk van oplettendheid, signaleert het werk dat 

nodig is en voert het uit 
•  Kan prioriteiten stellen/ zelf goed inzien wat op dit 

moment wel en niet belangrijk is
•  Draagt informatie over en vraagt informatie op daar waar 

het belangrijk is voor een goede zorgverlening

Top  (concreet)

Samenwerken                    
uitstekend / goed / kan beter*
•  Is respectvol naar de ander
•  Heeft aandacht voor de ander
•  Is betrouwbaar
•  Toont zich bereid anderen te helpen, denkt met anderen 

mee
•  Kan taken vasthouden als het nodig is maar geeft ook 

ruimte en vertrouwen  aan anderen om deze over te 
nemen 

Tip  (concreet)

Voor studenten is het normaal om 2x in de 10 weken feedback te krijgen op hun functioneren. Op een leerafdeling zou dit 
gewoon moeten zijn. Voor iedereen. Vandaar dat we met 360 graden feedback willen gaan werken.  Moedig mensen die dit 
voor jou invullen aan om concreet te worden in hun feedback. Vraag om voorbeelden. Zo worden we met elkaar beter.
360 ° feedbackformulier 4x invullen: door jezelf, collega, student en door familielid/bewoner  

* omcirkelen wat van toepassing is Dit formulier is gebaseerd op: protocol functioneringsgesprekken, 
functieprofielen verzorgende en helpende, vragenlijst leerklimaat 
Zonnehuisgroep Amstelland, stagebeoordeling professioneel 
gedrag Inholland. Opgesteld door Marjolein Albers Inholland.
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Bijlage 2: Zakkaartje Reflectie 
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Reflectie vooraf/klinisch redeneren:

Voorbereiding:
Check zorgplan en lees overdracht

Voordat je naar bewoner gaat vertel je:
Wat wil ik gaan doen?
Waarom is dat belangrijk?
Welk doel wil ik bereiken?

Op welke manier wil ik dat gaan doen?
(denk aan benodigheden, volgorde, eigen uitstraling)
Waar ga ik rekening mee houden?
(eigenschappen bewoner)
Hoe weet ik dat dat voor deze bewoner de beste 
manier is?
(patiëntperspectief, ervaring van jezelf of anderen,
onderzoek, richtlijnen etc.)

Wanneer vind ik dat het goed is gegaan?
Waar wil ik feedback op van de ander?

TIP: in de oriëntatiefase kun je deze vragen ook 
aan de begeleider stellen.

Reflectie achteraf:

Ik ben tevreden over:

Ik had             beter kunnen doen

De volgende keer doe ik het

want
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Bijlage 3: Vragenlijst teamleren en vragenlijst leerklimaat

De eerste  16 stellingen hebben betrekking op hoe binnen uw team wordt omgegaan met kennis en 
informatie die betrekking heeft op uw werk.

                          Zelden      Soms        Regelmatig      Vaak      Zeer vaak

1 In mijn team vragen wij elkaar om hulp en advies over het werk.      

2 In mijn team geven wij elkaar feedback.     

3 Als team proberen we nieuwe werkwijzen of methoden uit.      

4 In mijn team verzamelen wij vakinhoudelijk informatie over de studietaak     

5 In mijn team zoeken we buiten onze eigen organisatie naar vakinhoudelijke informatie en kennis.     

6 In mijn team vergaren we informatie door samen te werken met anderen buiten ons team.      

7 In mijn team wisselen wij onderling kennis en informatie uit.      

8 In mijn team wordt vakinhoudelijke informatie verspreid onder alle teamleden.     

9 In mijn team wisselen we informatie en kennis uit met anderen buiten ons team.      

10 In mijn team ontvangen wij informatie van anderen buiten ons team.      

11 Mijn team legt haar informatie en kennis vast in een archief.     

12 In mijn team worden afspraken die in het team zijn besproken zorgvuldig vastgelegd.     

13 Mijn team legt informatie vast doordat notulen worden gemaakt bij bijeenkomsten.     

14 In mijn team refereren we tijdens een bespreking aan voorheen besproken gebeurtenissen of zaken om deze 

 informatie en kennis (opnieuw) te benutten 

15 In mijn team worden eerdere documenten geraadpleegd.      

16 In mijn team houden wij ons aan de afspraken die we als team hebben vastgelegd 

Vragenlijst teamleren1
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De stellingen 17 t/m 26 hebben betrekking op de manier waarop binnen uw team wordt gecommuniceerd.

                          Zelden      Soms        Regelmatig      Vaak      Zeer vaak

17 In mijn team proberen we waar mogelijk standaardprocedures of criteria op te stellen      

18 In mijn team ontwikkelen we gedeelde opvattingen over de aanpak van het werk     

19 In mijn team proberen we een duidelijke consensus te bereiken     

20 In mijn team bespreken we gezamenlijk moeilijke beslissingen over ons werk     

21 In mijn team helpen teamleden elkaar tot een gedegen meningsvorming te komen     

22 In mijn team gebruiken we commentaar om het functioneren van het team te evalueren     

23 In mijn team luisteren we goed naar elkaars ideeën over het werk     

24 In mijn team dagen wel elkaar uit om op een nieuwe manier naar het werk te kijken.      

25 In mijn team vragen we ons af wat externe veranderingen voor ons werk betekenen     

26 In mijn team overwegen we of er betere mogelijkheden zijn om het werk aan te pakken     
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Vragenlijst teamleren – handmatige analyse

De 26 vragen zijn de items van de 4 subschalen. In onderstaand overzicht is te 
vinden welke vragen in welke subschaal behoren:

Subschaal Informatie verzamelen en selecteren 4, 5, 6, 9, 10
Subschaal Informatie distributie   1, 2, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24
Subschaal Informatie toepassing   3, 17, 18, 19, 25, 26
Subschaal Informatie borging en opslag  11, 12, 13, 14, 15, 16,

In de handmatige analyse worden de scores omgezet in percentages. 
Hiervoor wordt allereerst de volgende omzetting gedaan: 

zelden of nooit = 1
soms =  2
regelmatig =  3
vaak =  4
zeer vaak = 5

Van alle vragen in de subschaal wordt de score opgeteld. Dit is de Sumscore. 

De Sumscore kan getransformeerd naar een percentage score op een schaal 
van 0 tot 100. Hierbij is 100% gelijk aan de maximum te behalen schaalscore. De 
formule hiervoor is: (sumscore – 26 : 104). 

Zodoende komt er een procentuele waardering uit, die als volgt is te 
interpreteren: 
0 - 25% is geheel geen mate van teamleren 
25% - 50% is geringe mate van teamleren 
50% - 75% is tamelijke mate van teamleren 
75% - 100% is grote mate van teamleren
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Vragenlijst leerklimaat

De volgende 12 stellingen hebben betrekking op het leerklimaat in het team. 

U kunt per stelling aangeven in hoeverre dit volgens u in uw team voorkomt.

D = doelen     O = openheid     T = teamwork      V = veiligheid                  Zelden      Soms        Regelmatig      Vaak      Zeer vaak

D hebben we  hetzelfde doel voor ogen.

D bestaat grote mate van overeenstemming over wat bereikt moet worden.

D voelen verpleegkundigen /zorgkundigen  zich betrokken op de taken.

T bestaat de bereidheid om minder leuke dingen op te pakken.

T bestaat respect voor een andere mening van een verpleegkundigen /zorgkundigen.

T bestaat waardering voor vaardigheden en talenten van een ander.

V mogen bestaande uitgangspunten ter discussie worden gesteld.

V worden fouten of vergissingen gezien als mogelijkheid voor leren en verbeteren.

1

2

3

4

5

6

7



Thuis in het Verpleeghuis
Waardigheid en trots op elke locatie

Colofon

Postbus 19188
3501 DD Utrecht

Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

030 789 25 10

www.waardigheidentrots.nl

          @Waardigentrots

          www.facebook.com/waardigheidentrots

          www.linkedin.com/company/waardigheidentrots

           waardigheid_en_trots

Auteurs
De menukaart is tot stand gekomen door Marjolein 
Albers, docent bij Hogeschool Inholland en Lecturer 
practitioner bij Zonnehuisgroep Amstelland.  Zonnehuis-
groep Amstelland heeft met LIN meegedaan aan 
Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. 

Contact
Wil je eens op bezoek komen bij de LIN van Inholland en 
Zonnehuisgroep Amstelland? Mail naar Marjolein Albers 
via: marjolein.albers@inholland.nl

Redactie
Hester Moerman
Ingrid Brons

Fotografie
APA Foto

Vormgeving
Taluut

29

1

2

3

4

5

6

7

www.waardigheidentrots.nl
https://twitter.com/@Waardigentrots
www.facebook.com/waardigheidentrots
https://www.linkedin.com/company/waardigheidentrots
https://www.instagram.com/waardigheid_en_trots/
mailto:marjolein.albers%40inholland.nl?subject=

