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Je werkplek als leerplek
Een deel van de medewerkers verlaat de zorg omdat zij zich onvoldoende kunnen 
ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek. Daarom is blijven leren en ontwikkelen in de zorg 
ongelooflijk belangrijk. Hier moet dan ook ruimte voor gemaakt worden. 
Gelukkig komen er ook weer nieuwe medewerkers. Zij-instromers bijvoorbeeld die zich 
met hart en ziel voor ouderen willen inzetten. Alleen moeten ook zij het vak leren. Ook 
ervaren zorgprofessionals willen zich blijven ontwikkelen. Dit om goed in te kunnen 
spelen op de unieke zorgvragen van bewoners. 

De  beste manier van leren? Dat is als collega’s tijdens het werk tips, moeilijke situaties 
en verbeteringen met elkaar delen. Dan sluit het antwoord goed aan op de vraag, op 
het juiste moment en op de juiste plek. Je leert niet alleen iets, maar het maakt je werk 
ook interessanter. Het verbetert de samenwerking in je team, omdat je het samen 
doet. Misschien lijkt het om tijd te vragen die je in de waan van de dag niet hebt. Maar 
even stil staan zorgt dat je verderop slimmer en beter je werk kunt doen. Dat levert 
weer tijd op.  

Het is natuurlijk ook goed om aandacht te hebben voor andere manieren van scholing. 
Denk hierbij aan e-learnings of andere trainingen. Maar daarnaast is dus ook leren op 
de werkplek belangrijk. Hoe pak je dat goed aan? Met deze plaat ‘Je werkplek als leer-
plek’ laten we je dat zien. 

Hoe gebruik je deze plaat? 

Stel je een gewone dagdienst voor in een 
verpleeghuis met een aantal momenten waarop 
je ervoor kunt kiezen om even stil te staan. Dit om 
te kunnen reflecteren op je werkzaamheden. We 
hebben vijf momenten op zo’n dag uitgekozen. 
Bij die momenten geven we je korte tips die je als 
zorgprofessional direct toe kan passen. Klik op één 
van de volgende leermomenten (i) en de kaartjes 
met tips worden zichtbaar. Je kunt de kaarten ook 
printen en op een handige plek hangen.

• de werkverdeling
• tijdens de koffie
• een multidisciplinair overleg
• bij het rapporteren 
 bij de overdracht
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Werkverdeling
Tijdens de werkverdeling bespreek je wat er deze dienst gedaan moet worden. Welke 
taken zijn dat en wie pakt wat op? Het is een mooi moment om stil te staan bij wat er 
nodig is om de taken voor die dag uit te voeren. Maar ook om te kijken hoe je daarvan 
kunt leren en hoe je elkaar kunt ondersteunen.

Je werkplek als leerplek
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Koffie
Met het koffiemoment bedoelen we het moment waarop je een korte pauze houdt. 
Dit kan op de normale koffietijd zijn, maar ook in de middag of avond. Dit is vooral 
een moment om echt pauze te nemen. Alsmaar blijven rennen betekent niet dat je 
meer doet. Zorgen voor jezelf en even aandacht voor elkaar is belangrijk. Benut het 
moment om bij elkaar na te gaan hoe het gaat.

Je werkplek als leerplek
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MDO
Tijdens het multidisciplinair overleg ga je in gesprek met anderen. Samen bespreek 
je de best passende zorg voor een bewoner. Jullie maken afspraken over wie welke 
zorg en ondersteuning biedt. De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan van de 
bewoner. Het is een moment om te leren, omdat je vanuit verschillende perspectieven 
leert kijken. Iedereen heeft andere kennis en een andere manier van kijken.

Je werkplek als leerplek
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Rapporteren
Er zijn meerdere momenten dat je afspraken vast moet leggen. Zo vul je bijvoorbeeld 
de rapportage in, in het ECD. Of je werkt de afspraken in de zorgkaart bij voor de 
dagelijkse zorg en cliëntagenda. Bij rapporteren kan het gaan om metingen, dingen 
die je ziet en mogelijke risico’s die je herkent. Maar ook om een aantekening voor de 
overdracht. Gebruik deze momenten om na te gaan wat belangrijk en minder 
belangrijk is. En wat je aan wie wilt vertellen. Beschrijf bijvoorbeeld wanneer het 
gedrag van een cliënt anders is dan normaal. Of wanneer er sprake is van verzet en 
wat jullie hiermee hebben gedaan.

Je werkplek als leerplek
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Overdracht
Bij de overdracht kijkt de ene dienst terug en de andere vooruit. Jullie bespreken de 
taken en gebeurtenissen van die dag. Zo zorgen jullie voor de voortgang van de zorg. 
Daarnaast bespreek je wat goed gaat en wat beter kan. Wat je ziet bij bewoners en 
bij elkaar. Zo krijgt iedereen meer besef over wat er speelt. Ook kun je zo leren van 
elkaar. Benoem vooral ook wat je wel of niet gaat doen met de inzichten. 

Je werkplek als leerplek
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Wat moet geregeld zijn?

Randvoorwaarden en tips voor werkplekleren 
Leren op de werkplek gaat meestal niet vanzelf. Als je wilt dat zorgprofessionals 
hiermee aan de slag gaan, helpt het om een goed leerklimaat te creëren. Een 
teamleider, leidinggevende, praktijkopleider of manager kan ervoor zorgen dat het 
werkplekleren ook echt aandacht krijgt. We geven je een aantal randvoorwaarden 
met tips voor een goed en passend leerklimaat. 

Creëer een veilig leerklimaat en een open sfeer
• Spreek uit, laat zien en bevestig dat je het belangrijk vindt dat collega’s elkaar 

helpen en leren van elkaar.
• Geef aan dat iedereen van de ander kan leren. Maak daarbij geen onderscheid in 

stagiaire, vrijwilliger of ervaren professional. Niemand heeft de wijsheid in pacht, 
iedereen doet ertoe.

• Geef het goede voorbeeld: wees eerlijk over zaken die je zelf moeilijk vindt. 
Benoem ze of geef een voorbeeld van een fout die je zelf hebt gemaakt en wat je 
daarvan hebt geleerd.

• Deel mooie leermomenten en reik bijvoorbeeld een prijs uit voor de meest briljante 
mislukking.

• Deel op een positieve manier feedback, zowel de complimenten als de 
verbeterpunten. 

• Besteed aandacht aan verbeteringen die je ziet (hoe klein ook) en toon waardering. 
• Accepteer roddels, pesten, uitsluiting en discriminatie niet en bespreek dat 

onmiddellijk.

Geef zorgprofessionals voldoende autonomie om zelf hun taak in te vullen
• Bied speelruimte voor teams en medewerkers om zelf oplossingen te bedenken. 
 Wees daar duidelijk over. Vaak hebben mensen meer ruimte dan ze zelf denken.
• Stimuleer het initiatief en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid om 

iets te verbeteren. Waardeer dat door het bijvoorbeeld met trots te tonen aan 
andere teams en kennisuitwisseling te stimuleren.

• Stimuleer en waardeer als iemand iets anders probeert en daardoor nieuwe 
leermomenten ontdekt en kan delen.

• Geef mensen de ruimte om op hun eigen manier te leren. De één zoekt een 
antwoord of voorbeeld liever op, de ander bespreekt het graag of probeert het uit. 
Geef duidelijkheid over de ruimte: zijn er kaders of grenzen?

Geef tijd en ruimte voor samenwerking en overleg
• Zorg vindt plaats in een sociale context. Mensen leren het meest in interactie met 

anderen. Rooster tijd in voor overdracht, werkverdeling en feedback met anderen. 
Het verdient zich terug tijdens de dienst, omdat er beter wordt samengewerkt. 
Bovendien resulteert het op langere termijn in meer gemotiveerde en zelfbewuste 
zorgprofessionals.

• Geef het voorbeeld door aandacht en tijd te maken voor gesprek over hoe het 
gaat en waar mensen tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Laat zien dat je niet 
vluchtig en gehaast bent, maar je eigen werk met aandacht doet voor de mensen 
om je heen.

• Betrek medewerkers actief bij een voorstel, aanpak of verandering. Nodig hen uit 
vanuit hun eigen perspectief argumenten te geven en mee te denken. Laat zien dat 
je hun inbreng waardeert en er iets mee doet.

• Vraag het team om iemand de rol te geven, of geef iemand de rol, om actief en 
bewust aandacht te besteden aan het leren met behulp van leermomenten en 
kaarten.

• Stimuleer dat medewerkers aan elkaar en aan anderen, in en om het team, 
regelmatig feedback geven en vragen. Vraag zelf ook feedback aan de teamleden 
over je eigen functioneren.

Bied voldoende afwisseling en variatie in taken 
• Stimuleer nieuwe taken en daag uit om te leren. Vraag medewerkers wat ze daarin 

nodig hebben.
• Geef ervaren medewerkers de kans om mee te lopen met andere teams, of 

medewerkers met andere rollen, binnen of buiten de organisatie.
• Combineer in het team ervaren en minder ervaren medewerkers, zodat ze samen 

kunnen leren.

Je werkplek als leerplek
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Waardigheid en trots

Postbus 19188
3501 DD Utrecht
030 789 25 10

info@waardigheidentrots.nl
www.waardigheidentrots.nl

          #waardigentrots

          www.facebook.com/waardigheidentrots

          www.linkedin.com/company/waardigheidentrots
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