
 

Workshop – of BROWN papersessie -   
gericht op het samenspel binnen het team. 
 
Doel werkvorm 
Verbeteren van het samenspel binnen het team. Het team maakt concrete afspraken over rollen/taken, 
samenwerking en effectief communiceren gericht op het dagelijks bieden van goede zorg.  
 

1) Methodisch werken: Hier gaan we als team aan werken. 
2) Effectiviteit van het team: Hier staan we als team nu. 
3) Complimenten en feedback geven en ontvangen: Morgen doe ik dit anders. 

 
 
Beschrijving van de werkvorm 

De werkvorm omvat verschillende bestaande werkvormen. Essentieel is de volgorde in de aanpak. 
Onderliggend hieraan is het teamdoelmatigheidsmodel. 

 

 

Daarbij is het belangrijk aan te sluiten op de visie van de organisatie en de fasen waarin het team zich 
bevindt. Het is een interactief programma. Duur: minimaal 2,5 – 3 uur.  

Introductie: Inleiding (waar komen we vandaag, waar staan we nu?), toelichting doel aan aanpak 
programma, werkafspraken maken (‘regels’, pauzetijd e.d.) 

Check in oefening:  Iedere deelnemer vertelt kort een eigen of teamsucces met betrekking tot zorg met 
aandacht. Dit kan ook een andere vraag zijn of een fysiek vorm kiezen 

Methodisch werken: Korte toelichting op methodisch werken – wat is het? - aan de hand van  
afbeelding methodisch werkproces (zie voorbeeld Vivent). 

 



 

 
 
Opdracht methodisch werken 

Voorbereiding: Opdracht in groepen van 3 á 4 personen (gemixt qua functie).  

Iedereen krijgt een flapover met cirkel methodisch werken + stickers. 
Verken met het team of de cirkel van methodisch werken herkenbaar is 

- Kijk vanuit verschillende functies/ rollen naar: Wat doe jij/ jullie iedere dag? Wat 
doe jij/ jullie soms? Wat doe jij/ jullie nooit? 

- Welke stappen in het methodisch werken werken gaan goed? (laten schrijven of 
groene stciker) 

- Welke stappen in het methodisch werken vragen aandacht? (laten schrijven of 
rode sticker) 

- Centrale terugkoppeling van subgroepen naar team.  

ü Met hele team keuze maken in 2 á 3 doelen om komende periode aan te werken 
ü Uitkomsten noteren op brownpaper (zie opzet). 

 
 



 

Opdracht Effectiviteit van het team 

Een systemische actieve werkvorm om samen met het team te kijken hoe zij zich ontwikkelen als 
een team. Achterliggend is de theorie van Tuckman over de 4 fasen van teamontwikkeling (M1: 
Forming, M2: Storming, M3: Norming, M4: Performing).

 

Voorbereiding:  Vlakken op de vloer maken met verschillende fasen van effectiviteit van het team 
met korte toelichting (zie afbeelding). 

- Aan alle teamleden vragen in het vlak te gaan staan waar zij vinden dat het team NU 
staat. Procesbegeleider stelt vragen naar overeenkomsten en verschillen: Waarom ben je 
op deze plek gaan staan? Geef eens een voorbeeld?  

- Volgende stap is het team bevragen op:  Wat zou het team helpen? Wat zou een goede 
bewonerszorg ten goede komen. Ter ondersteuning liggen op de vloer liggen allerlei 
‘vaardigheden’ die door teamleden gekozen kunnen worden.  

• Fase 1: Luisteren naar elkaar, werkoverleg voeren, (dag)planning maken, je vak 
kennen, met elkaar eens zijn over te behalen team-resultaat, afspraak = afspraak. 

• Fase 2: Feedback geven, complimenten, aanspreken,  conflicten kunnen aangaan 
en oplossen, onderhandelen, methodisch werken, samenwerken. 

• Fase 3: Zelfreflectie, teamreflectie, samen verantwoordelijkheid dragen voor het 
geheel (de organsatie in beeld hebben).  

• Fase 4: Visie ontwikkelen, innoveren, ondernemen.   
- Samen met team bepalen wat / welke vaardigheden zij komende periode als team willen 

ontwikkelen om effectiever te worden. Deze keuze ook weer noteren op de brownpaper!  

Opdracht: Complimenten en feedback geven en ontvangen, zo doe je dat! 

Ter ondersteuning van een effectievere communicatie tussen teamleden is in deze opzet gekozen 
voor enkele oefeningen in complimenten en feedback geven en ontvangen. Voor de inhoudelijke 
uitleg  is gebruik gemaakt van de website van Vilans, waaronder ‘recept voor feedback’.  

Werkvormen: 



 

1) Complimenten trein of complimenten douche: medewerkers geven elkaar een 
welgemeend compliment: wat waardeer je in de ander? 
 

2) Feedback geven en ontvangen 
 

- Aan de hand van praktische casussen (vooraf geselecteerd vanuit veel voorkomende 
situaties uit de praktijk). 

- In groepjes van 3 oefenen met feedback op basis van de casus en met behulp van ‘recept 
voor feedback’.  Roulerende rollen van feedback gever, ontvanger en observator.  

- Na iedere oefening wordt met ‘recept voor feedback’ kort geëvalueerd hoe de feedback 
verliep vanuit perspectief van gever en ontvanger en metapositie van observator. 

Afsluiting:  

Wat doe jij morgen anders dan vandaag?  

- Ieder teamlid noteert een persoonlijk voornemen op een post-it. Deze worden gedeeld 
met elkaar en daarna ook op het brownpaper geplakt. 

Hoe gaan we hier verder mee als team?  

- Brownpaper meenemen naar teampost en ophangen naast dagstartbord (dagelijkse 
verbinding met gemaakte afspraken). 

Evalueren van programma:  

- Top & Tip over het programma en/of aan procesbegeleider. 
 

Voor wie is de werkvorm 
 

- Doelgroep: Zorgteam met verschillende functies/ deskundigheidsniveaus 
(verpleegkundige, verzorgende, helpende, gastvrouwen). 
 

- Groepsgrootte: Kleinschalige teams (max 12-15 personen).  Zeker wat betreft de opdracht 
‘effectiviteit van het team’. Belangrijk is om alle medewerkers actief te blijven betrekken 
en horen. (draagvlak en effectiviteit ).  

 
- Disciplines: Het is mogelijk ook disciplines – bijvoorbeeld specialist ouderengeneeskunde, 

psycholoog, activiteitenbegeleider – te laten participeren. Dan: perspectief  veranderen 
naar multidisciplinair team rondom de bewoner.   
 

Niveau in de organisatie 
In deze werkvorm staat het samenspel binnen het team centraal. Op één locatie is gekozen alle 
teams dezelfde workshop aan te bieden. Dit is echter geen voorwaarden en kan ook met één 
team worden gedaan, naar behoefte. 
 
Succesfactor is dat het team zelf komt tot afspraken over samenwerking en communicatie.  
Waaraan willen wij werken? De brownpaper helpt het team na de workshop praktisch aan de slag 
te gaan.   
 



 

Tip: brownpaper ophangen in de teamkamer naast het plan/ ‘dagstartbord’ (integratie tussen 
workshop en praktijk).  In de dagevaluaties laten toetsen hoe het methodisch verloopt en wordt 
geoefend met complimenten & feedback geven en ontvangen. In het teamoverleg de voortgang 
van de gemaakte afspraken en teamresultaten bespreken, evt. met de brownpaper er bij. 
 
Enkele maanden later is alle medewerkers een wenskaart toegestuurd vanuit manager en 
coördinerend verpleegkundige met een welgemeend persoonlijk compliment. 
 
(Technische) hulpmiddelen 

- Presentatie via powerpoint kan ondersteunend zijn (laptop/ beamer) 
- Voorbereiden van verschillende werkvormen 
- Voorbereiden van brownpaper 
- Flapover 
- Goede werkruimte met voldoende bewegingsruimte voor de interactieve werkvormen. 

 
 
Zelfstandig of procesbegeleiding 
De workshop vraagt een goede procesbegeleiding. In deze organisatie zijn de workshops verzorgd 
door de primair proces coaches van Waardigheid & Trots en de programmaleider Zorg met 
Aandacht (afwisselend). Het zou ook door een teamcoach of functionaris vanuit HRM uitgevoerd 
kunnen worden. Het vraagt kennis en deskundigheid in het op educatieve wijze begeleiden van 
groepen en groepsprocessen. 
 
In dit geval hadden de coördinerend verpleegkundigen van de locaties - die ondersteunende aan 
de teams werken – een co-pilot rol. Zij begeleiden de teams na de workshop met de afspraken na 
de workshops. 
 
Overige informatie 
- Kennis over fasen van methodisch werken en teamontwikkeling, bijvoorbeeld Tuckman. 
- Website Vilans: informatie en werkvormen voor gesprekstechnieken waaronder 

complimenten en feedback geven. 
 
Gebruikt in WOL traject? 
Deze werkvorm is ingezet binnen het coachtraject binnen Vivent. De verbinding met de visie van 
de organisatie (zorg met aandacht), methodisch werken en zelfsturing is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt geweest.  De integrale aanpak maakt dat het geen losstaande interventie is maar 
onderdeel uitmaakt van een planmatige aanpak in het begeleiden van de teams. 
Binnen één locatie hebben alle teams (8) deze workshop gevolgd. Op een andere locatie is binnen 
2 teams gekozen voor een aangepaste versie van deze workshop. Dit vanwege de grootte van 
deze teams en behoefte het thema gastvrijezorg te bespreken (ruil onderdeel teamontwikkeling). 
De methodiek wordt uitgewerkt voor de interne toolkit van het programma Zorg met aandacht. 
 
Goed voorbeeld 
De workshop kan als goed voorbeeld dienen voor andere organisaties. 
Tip: Maak vooraf goede afspraken over het begeleiden van het team bij het opvolgen en 
monitoren van de teamresultaten na de workshop 
 
 


