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Inleiding
De samenleving vergrijst, de druk op de zorg en de 
complexiteit van zorgvragen nemen toe. De ver-
pleeghuissector moet flexibel en slim inspelen op 
deze ontwikkelingen. De vraag is dan ook hoe de 
sector haar personeel op een goede manier kan 
behouden. Daarvoor is het in ieder geval belangrijk 
om het zelflerend vermogen van organisaties en me-
dewerkers te steunen, te behouden en te versterken. 
Het is een van de gewenste veranderingen en verbe-
teringen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Het programma Waardigheid en trots op locatie 
ondersteunt bij de implementatie en de borging van 
het Kwaliteitskader en dus ook met dit onderdeel. 

Ook kennisbehoefte in de praktijk  
We weten dat verpleeghuizen leren en ontwikkelen 
zelf ook belangrijk vinden. Zo inventariseerde Vilans 
in 2018-2019 kennisvragen van medewerkers in de 
langdurige zorg (Rapport (kennisinfrastructuurlang-
durigezorg.nl).De vraag ‘Hoe kan leren en ontwikke-
len vanzelfsprekend worden gemaakt voor medewer-
kers in de ouderenzorg?’ belandde op de derde plek 
in de top tien van de meest relevante kennisvragen. 

Alle functiegroepen in de ouderenzorg prioriteerden 
vervolgens deze kennisvraag hoog: van verzorgende 
tot bestuurder en van leerling tot docent.

Ook prioriteit bij landelijke spelers 
Tot slot hebben ook koepelorganisaties, overheid en 
zorgverzekeraars het leren en ontwikkelen van de 
ouderenzorg in het vizier. Zo staan er in de SER-pu-
blicatie (mei 2021) Aan de slag voor de zorg (pdf) een 
actieagenda van vijf punten opgesteld. De punten 
gaan onder andere in op het verbeteren van moge-
lijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaan, 
het vergroten van professionele ruimte en meer 
waardering en zeggenschap voor medewerkers. 

De vertaalslag naar de praktijk
Hoe kunnen we nu de gewenste uitgangspunten in 
beleid vertalen naar de praktijk van alledag? Hoe 
kunnen we professionals zo goed mogelijk onder-
steunen en stimuleren? Wat willen zij en wat is voor 
hen van belang? Complexe vraagstukken waarop 
niet zomaar een antwoord te geven is. Toch hebben 
we vanuit het programma Waardigheid en trots op 
locatie veel organisaties begeleid bij het leren en 
ontwikkelen en daardoor kunnen we wel richtingen 
aangeven voor de toekomst. 

Toekomstrichtingen
Zo zien we dat de interne samenhang tussen stu-
ring, voorwaarden en uitvoering van belang is om 
verder te komen met dit thema. Ook weten we dat 
medewerkers graag het goede willen doen en dat 
medewerkers, teams, locaties en organisaties daar 
aandacht bij nodig hebben. Daarnaast werkt het om 
systematisch te werken aan veranderingen. Wij ge-
bruiken hiervoor de kwaliteitscirkel, ook wel de PD-
CA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) genoemd. Door met 

elkaar te bepalen wat er nodig is, hoe we dat kunnen 
uitvoeren, te checken of we het juiste doen, en bij te 
sturen en te evalueren leren we voortdurend van en 
in de praktijk. Dit is nodig voor de cliënt en de mede-
werker, voor de teams en voor de hele organisatie. 

Kennis en hulpmiddelen
Naast aandacht voor deze richtingen, bieden we in 
deze notitie veel kennis en hulpmiddelen om mee te 
werken. Zo blijven we leren en ontwikkelen om goe-
de zorg te realiseren, met blije medewerkers, in een 
goed werkend geheel en zetten we met elkaar goede 
stappen richting de toekomst. 

Leeswijzer
In dit document vind je veel informatie over leren: 
achtergrondinformatie om beter te kunnen begrijpen 
waar het bij leren over gaat en over praktische hulp-
middelen voor de praktijk.
Ook hebben we onderscheid gemaakt in de ver-
schillende ingangen rond leren zoals de individuele 
medewerker, het team of de organisatie met daarbij 
verschillende inzichten. Dit is mogelijk niet voor ie-
dereen van belang. Je kunt daarom direct doorklikken 
naar de voor jou relevante informatie.
De bronnen voor verdieping hebben we bij elkaar 
gezet aan het eind van dit document.

Veel lees- en leerplezier gewenst.

https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/Leren-en-ontwikkelen-in-de-ouderenzorg.pdf
https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/Leren-en-ontwikkelen-in-de-ouderenzorg.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/07/SER-rapport-arbeidsmarkt-in-zorg.pdf
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Sluit aan bij de motivatie van 
‘goed werk’ van medewerkers
Leren en ontwikkelen is al jarenlang een aan-
dachtspunt in de verpleeghuiszorg. Opleidingen en 
werkbegeleiders zijn er druk mee, leersystemen zijn 
ontwikkeld, en toch lijkt er wezenlijk niet veel te ver-
anderen. Medewerkers willen wel, maar ervaren te 
weinig ruimte en tijd. Leidinggevenden zien in leren 
de oplossing voor veel problemen, maar zien ook 
dat het niet altijd lukt. Een belangrijke vraag is of de 
manier van het aanbieden van leren wel aansluit bij 
de motivatie van ‘goed werk’ van de medewerkers. In 
dit hoofdstuk doen we rond dit vraagstuk een eerste 
verkenning.

1.1 Andere basis nodig?

In de verpleeghuizen en ook bij opleidingen lijkt een 
soort ‘leeroptimisme’ vanzelfsprekend. De basisge-
dachte lijkt te zijn dat mensen graag willen leren om 
zich te verbeteren. We zien echter ook dat dit in de 
praktijk van alledag niet zo gemakkelijk is. Het is hard 
werken in de zorg, tijdsdruk en routines vormen een 
groot deel van de werkcontext van zorgmedewerkers 
en leren lijkt om een andere realiteit te vragen. Een 
realiteit met ruimte, reflectie en vertrouwen in elkaar.

Daarnaast zijn veel verzorgenden in de verpleeg-
huizen blij dat ze hun opleiding hebben afgerond en 
hoeven niet zo nodig nog meer te leren. Zij zijn te-
vreden met hun werk en willen het goede doen voor 
hun bewoners. Ruijters, een van de experts in ‘leren’, 
noemt in haar oratie en in haar boek ‘queeste naar 
goed werk’ (2018) ‘goed werk’ als uitgangspunt om te 
leren. Goed werk gaat uit van een intentie van indi-

viduen, teams en organisaties om open te werken 
aan datgene wat goed is voor de maatschappij. 
Werk dat goed is, goed doet en goed voelt. In deze 
zoektocht gaat het om streven naar excellentie 
vanuit innerlijke drijfveren, ethiek en energie (p 
126). Ook het Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) heeft al jarenlang oog voor de waarde van de 
zachte kant van het werk als onderdeel van kwa-
liteit van zorg. In het artikel  Quality: What’s Love 
Got to Do With It? (ihi.org) zegt een van de pioniers 
Donabedian het volgende: ‘Ultimately, the secret of 
quality is love.’ 

Dit denken hangt ook nauw samen met het idee 
van werken volgens de bedoeling van Wouter Hart 
(2017). Hart heeft meerdere boeken geschreven 
over het principe dat de professional door naast de 
bewoner, de ander te gaan staan, de juiste keuzes 
maakt en het systeem daaraanvolgend zou moeten 
zijn. 

De kennis uit de literatuur sluit goed aan op onze 
ervaringen uit het programma Waardigheid en 
trots op locatie. We zien dat medewerkers uit de 
verpleeghuizen in heel verschillende omstandighe-
den altijd hoog scoren op werkplezier, omdat ze het 
goede dingen willen doen voor hun bewoners, en 
omdat ze werken met fijne collega’s. 

Als we ‘goed werk’ en werken via ‘de bedoeling’ 
als nieuwe basis nemen voor het werk in de zorg, 
willen medewerkers vanuit hun eigen motivatie 
goede zorg bieden voor de bewoners; hebben zij de 
kennis en vaardigheden om dit op de juiste manier 
te doen en steunt de organisatie dit door de juiste 
voorwaarden te organiseren. Dit alles is ingebed in 
de structuren en financiering in onze samenleving. 

http://www.ihi.org/communities/blogs/quality-whats-love-got-to-do-with-it-kedar-mate?utm_campaign=Africa%20Region&utm_medium=email&_hsmi=205946515&_hsenc=p2ANqtz-_NnqrIw_wbnNOMAvVXzMmwCdKQPvVneY4eJ87GWEe8TV5ZyHDfaRMGET8ZWR0AmX5H0jaXQ-O9u8pxpBdru5Ydu6gfQw&utm_content=205836701&utm_source=hs_email
http://www.ihi.org/communities/blogs/quality-whats-love-got-to-do-with-it-kedar-mate?utm_campaign=Africa%20Region&utm_medium=email&_hsmi=205946515&_hsenc=p2ANqtz-_NnqrIw_wbnNOMAvVXzMmwCdKQPvVneY4eJ87GWEe8TV5ZyHDfaRMGET8ZWR0AmX5H0jaXQ-O9u8pxpBdru5Ydu6gfQw&utm_content=205836701&utm_source=hs_email


Het realiseren van goed werk is dan geen doel op 
zich, maar een manier om te komen tot ‘goed werk’. 
Een lerende organisatie vormt daarvoor een basis. 

Het werken vanuit deze nieuwe basis roept veel 
vragen op rond leren. Hoe kunnen we stimuleren 
en ondersteunen dat medewerkers het goede doen, 
hiervan leren en het geleerde vasthouden in hun 
dagelijks werk? Wat is er nodig om nu te voldoen aan 
het leren vanuit het huidige Kwaliteitskader?  Wat 
gebeurt er als we ‘het goede doen als basis’ inzetten? 
Wat is nodig voor de medewerkers om dat te kun-
nen?  Hoe kan de sector het goede wat er is vasthou-
den en ontwikkelen wat nodig is voor de toekomst? 

Gesprek met elkaar nodig over leren
Een antwoord hierop kan zijn om hierover meer 
met elkaar, op een laagdrempelige manier, in ge-
sprek te gaan en het leren meer te laten aansluiten 
bij de intrinsieke motivatie van zorgmedewerkers, 
staf en management. Vanuit dit idee hebben we het 
hulpmiddel ‘Reflectiekaartjes’ ontwikkeld dat onder 
andere is bedoeld om de verschillen in opvattingen 
over leren bloot te leggen en bespreekbaar te maken 
tussen verschillende functies. Bijvoorbeeld tussen 
zorgprofessional en teamleider. (https://www.waar-
digheidentrots.nl/gesprek-over-leren/) Eveneens 
hebben we hiervoor een praatplaat ontwikkeld. 
Praatplaat en gesprekskaartjes: ‘Je werkplek als leer-
plek’ - Waardigheid en trots

 

https://www.waardigheidentrots.nl/gesprek-over-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/gesprek-over-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/je-werkplek-als-leerplek/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/je-werkplek-als-leerplek/


1.2 Verschillende termen en definities 

Het is belangrijk voor het goede gesprek om hel-
derheid te creëren over kernelementen van leren, 
ontwikkelen en borgen. Hier is al erg veel over ge-
schreven en wij pretenderen niet hier het antwoord 
op te kunnen geven. Om een deel van de verwarring 
te voorkomen, noemen we de meest essentiële be-
grippen in onderstaand overzicht:



1.3 Verschillende lagen van belang

Naast hetzelfde onder begrippen verstaan, is het 
belangrijk om met elkaar de juiste dingen te doen. 
Hiervoor zijn verschillende lagen in de organisatie 
van belang:

• Medewerkers hebben kennis nodig en de juiste 
competenties om de juiste zorg te kunnen bieden 
voor de bewoners. Het gaat dan om de individuen 
die hun eigen context, hun eigen sterke en zwakke 
punten meebrengen.

• Het team is voor veel medewerkers een belangrijke 
thuisbasis, de groep die met elkaar samenwerkt in 
een team, op een groep of op een afdeling. Ook elk 
team heeft een eigen context, een eigen expertise, 
eigen verhoudingen en eigen (on)veiligheid.

• De organisatie bestaat uit de laag die het mogelijk 
maakt dat de medewerkers goed kunnen zorgen 
voor de bewoners. Het gaat om sturing, financi-
en, personeelszaken, facilitaire diensten etc. Deze 
groep zorgt voor de voorwaarden en de continuï-
teit van de organisatie.

• Over de organisaties heen zorgt de samenleving 
collectief voor allerlei coördinatie mechanismen 
die voor de samenleving als geheel belangrijk zijn. 
Over deze laag hebben we het hier in deze notitie 
verder niet. Voor de toekomst is ook dit leren van 
belang.

Het lijkt een simpele ordening maar in de praktijk van 
alledag leert men in de zorgsituatie met de bewoner, 
leert men van elkaar, en van de mogelijkheden in de 
organisatie. Andersom leert de organisatie ook van 
de ervaringen en de feedback van medewerkers en 
teams. Als de voorwaarden goed geregeld zijn is het 
voortdurend van elkaar leren in de systemen veran-
kerd op een goede manier en ontstaat er een vrucht-
bare wisselwerking tussen de lagen onderling.

1.4 Klaar voor de toekomst?

Als we kijken naar de toekomst en de uitdagingen die 
op de zorg afkomen is leren en ontwikkelen vanuit de 
intrinsieke motivatie van de medewerker een belang-
rijke hefboom. De organisatie en collega’s vormen 
hierbij een basis. Peter Senge formuleerde het als 
volgt: ‘De lerende organisatie als organisatie waar 
mensen er steeds beter in worden om dat tot stand 
te brengen wat ze écht willen, die een voedings- 
bodem zijn voor nieuwe, steeds meeromvattende 
ideeën, waar een gezamenlijk streven mogelijk ge-
maakt wordt en waar de mensen voortdurend leren 
hoe ze samen kunnen leren’ (Senge, 1992, p. 9). 
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Sluit aan bij de leerbehoefte 
van de individuele 
medewerker

Als we uitgaan van het goede doen, zoals Ruijters 
bedoelt (h.1), hebben medewerkers een enorme 
motivatie vanuit zichzelf om zich te ontwikkelen in 
directe zorggerelateerde vragen. 
Hoe kunnen we leren en ontwikkelen voor de 
medewerker in het verpleeghuis nu handen en 
voeten geven in de praktijk van het verpleeghuis? 
Wat is de behoefte van die medewerker, wat wil 
de organisatie en wat is voor wie een opdracht? 
Daar gaan we in dit hoofdstuk op in, evenals de 
belangrijke bouwstenen om het leren van individuele 
medewerkers mogelijk te maken. 

2.1 Definitie

Leren kent veel facetten en dus ook veel definities. 
Een heel heldere en doordachte definitie geeft M. 
Ruijters (2006) in haar boek ‘Liefde voor leren’. Zij 
kiest deze definitie van Claxton (1996):
‘Leren komt vanuit de zone van het niet-weten/ het 
onbekende en leidt via allerlei fysieke en mentale ac-
tiviteiten, tot het ontdekken van begrip en bekwaam-
heid.’ Dit past heel goed in de verpleeghuiswereld. 
Medewerkers hebben te maken met situaties waarin 
je soms niet weet wat je moet doen, of die je nog niet 
eerder hebt meegemaakt. Daardoor probeer je iets 
uit of vraag je een collega wat je het beste kunt doen. 

Daarnaast hebben medewerkers soms te maken 
met situaties waar zij meer over willen weten. Bij-
voorbeeld: Hoe kan je nu het beste omgaan met een 

oudere die voortdurend hetzelfde vraagt? Je leert 
niet alles op je opleiding, je hebt praktijkervaring en 
reflectie op je praktijk nodig. Ook kunnen mensen 
behoefte hebben om iets nieuws of iets aanvullends 
te leren. 

Volgens de definitie van Claxton vraagt leren om 
fysieke en mentale activiteiten. Toch kunnen veel 
medewerkers hier drempels op ervaren. Soms heeft 
iemand negatieve ervaringen opgedaan of sloot een 
opleiding niet goed aan. Ook kunnen er drempels 
zijn waar mensen liever niet over praten, zoals slecht 
begrip van de Nederlandse taal, een slecht zelfbeeld, 
of onveiligheid in het team. Het vraagt dan moed en 
lef om echt iets te gaan doen. Bewuste aandacht voor 
deze drempels en maatwerk maken het nemen van 
stappen makkelijker.

Het Johari Venster is een hulpmiddel om echt op 
maat voor iedere medewerker te verkennen waar 
diens behoeftes liggen en wat diegene wel of niet 
weet over zichzelf. Volgens dit model hangt de leer-
behoefte van de medewerker af van diens voorkeur. 
Soms weet de medewerker niet wat diegene moet of 
kunt leren, en soms wil de medewerker het niet we-
ten. Het hulpmiddel helpt om zelfinzicht te vergroten 
en hoe je als medewerker bij anderen overkomt. De 
medewerker wordt uitgenodigd om: 

• bij zichzelf te kijken wat je weet of zou willen ont-
wikkelen;

• anderen te vragen wat zij over jou als medewerker 
weten of wat mogelijk anders zou kunnen;

• te bespreken met de feedbackgever wat je als me-
dewerker mogelijk zou kunnen ontwikkelen. 



Deze stap zetten is soms heel spannend en vraagt om 
vertrouwen en het goede gesprek, maar dit geeft wel 
veel inzicht in:

• Open ruimte (groen): hier ligt de specifieke kracht 
van de medewerker. Anderen zien en waarderen de 
persoon erom. Vaak wil de medewerker er graag 
nog meer van weten, omdat daar diens passie ligt. 
Bovendien kunnen anderen hierin van de mede-
werker leren.

• Blinde vlek (blauw): feedback van anderen is be-
langrijk om te ontdekken wat de medewerker nog 
te leren heeft. 

• Verborgen ruimte (oranje): talenten die de mede-
werker heeft, maar die de medewerker op het werk 
niet laat zien. Kansen om die te ontwikkelen krijgt 
de medewerker bijvoorbeeld door mee te lopen op 
een andere afdeling of op een andere manier iets 
nieuws te proberen.

• Onbekend gebied (paars): door feedback, expe-
rimenteren en uitproberen leert de medewerker 
zichzelf en collega’s beter kennen waardoor er 
nieuwe leerervaringen ontstaan en de medewerker 
steeds bewuster invulling kan geven aan het eigen 
leerproces.

Leren  doen mensen met steun van anderen. In een 
werkomgeving is daarom stimulans van de  om-
geving nodig. Ook hierin is werk te doen in veel 
verpleeghuizen. Een platform dat hier al erg veel 
op heeft ontwikkeld en bedacht is  Leren werken – 
Werken leren (lerenwerkenwerkenleren.nl); in de 
praatplaat op de volgende pagina is te zien welke 
systemen samen moeten werken in een organisatie 

https://lerenwerkenwerkenleren.nl/
https://lerenwerkenwerkenleren.nl/


en welke vermogens van de diverse partijen hierbij 
horen. Op deze manier leren maakt dat er meer be-
grip ontstaat over wat er speelt en wat een individu, 
team of organisatie kan doen om een situatie beter 
te maken. 

Leervoorkeuren of leerstijlen
Er zijn veel vormen van leren waar je gebruik van 
kan maken in de verpleeghuiszorg. De vraag is welke 
vorm aansluit bij de voorkeuren van de zorgprofes-
sional. Er zijn verschillende manieren om hier meer 
zicht op te krijgen: 
• Het Situgram onderscheidt vijf voorkeuren die te 

onderscheiden en te benutten zijn:
• uitnodigen om de kunst af te kijken, 
• te participeren, 
• kennis te verwerven, 
• te oefenen en 
• te ontdekken. 

 Lees meer over het Situgram in het katern ‘Langua-
ge of learning’ van Twynstra Gudde en Universiteit 
Utrecht. Deze indeling wordt ook beschreven door 
Ruijters.

• De psycholoog Kolb deed onderzoek naar verschil-
lende manieren van leren van mensen en hij onder-
scheidde vier fasen: concreet ervaren, waarnemen 
en overdenken, abstracte begripsvorming en actief 
experimenteren. Lees meer over de leerstijlen van 
Kolb op de website Thesis.nl. Of download de Vra-
genlijst leerstijlen Kolb (pdf).

Als een leervoorkeur of stijl duidelijk is, kan dit ook 
doorwerken op vormen van leren die meer of minder 
passend zijn voor een medewerker. Het onderscheid 
tussen formeel en informeel leren komt hier naar 
voren. Formeel leren is via opleidingen geregeld en 
voldoet aan diverse eisen waarbij vaak de deelnemer 
een bewijs ontvangt in de vorm van een certificaat of 
diploma. Informeel leren is leren in de praktijk van 
alledag en voldoet niet direct aan objectieve eisen. 
Hier zijn andere bewijsstukken mogelijk, bijvoorbeeld 
door een reflectieverslag, een portfolio, of het laten 
zien van een competentie in het dagelijks werk. Ter 
inspiratie hebben we een aantal verhalen opgehaald 
die aandacht besteden aan de zachte kant van leren, 
de cultuurkant. Uit de verhalen kwam naar voren wat 
randvoorwaarden zijn om te leren. 

Breinleren is een heel andere manier om naar leren 
te kijken. Om nieuwe kennis en informatie van het 
korte- naar het lange-termijngeheugen te krijgen is 
het goed om rekening te houden met hoe het brein 
werkt. Ria van Dinteren (2010) geeft in ‘Ons brein 
leert altijd op de werkplek’ vijf handvatten voor 
Breinleren:
• veiligheid

• voeding
• voelen en emotie
• verbinding
• verwerken en focus
Voor Waardigheid en Trots op locatie hebben we 
breinleren in een handreiking uitgewerkt en geven 
we 20 tips die helpen om het brein tot leren te stimu-
leren. 

2.2 De leerbehoefte van de 
 zorgmedewerker

Om goed aan te sluiten bij de individuele behoeftes 
van de zorgmedewerker is maatwerk nodig. Toch 
kunnen we wel een globale inschatting geven van 
verschillende typen zorgmedewerkers: 

• Een grote groep medewerkers is al een tijd geleden 
opgeleid voor hun vak. Zij hebben veel ervaring en 
weten hoe ze hun werk moeten doen. Voor deze 
groep medewerkers stelt met name de vernieuwing 
andere eisen. Zoals: soepel om kunnen gaan met 
de computer, de iPad, het programma voor het 
zorgplan, de formulieren, het intranet et cetera. 
Veel medewerkers leren dit inderdaad van elkaar of 
via hun naasten. Er is echter ook een groep die het 
niet zo vanzelfsprekend zelf allemaal oppakt. 
→ Deze groep heeft behoefte aan ondersteuning van 

hun digivaardigheden. Meer weten? Bekijk dan de 
publicatie Digivaardig in de zorg (vilans.nl)

• Een andere grote groep zijn de jongere zorgme-
dewerkers. Zij redden zich beter met hun digitale 
vaardigheden, maar zijn vaak huiverig voor nieuwe 
eisen rond het werk. Leren is niet hun grootste 
hobby en beoordeeld worden vinden zij vaak ver-
velend. Zij leren meer vanuit vertrouwen, afkijken 

https://www.twynstragudde.nl/expertises/organisatieontwikkeling/Language-of-Learning
https://www.twynstragudde.nl/expertises/organisatieontwikkeling/Language-of-Learning
http://www.thesis.nl/kolb/
http://www.thesis.nl/kolb/
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/verbeteren%20doe%20je%20zo/Vragenlijst_leerstijlen_Kolb.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/verbeteren%20doe%20je%20zo/Vragenlijst_leerstijlen_Kolb.pdf
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https://www.vilans.nl/wat-doen-we/digivaardig-in-de-zorg


van collega’s en leren in de praktijk van alledag. 
Dan is een goede bezetting van belang en vertrou-
wen in elkaar en in de leidinggevende.
→ Leren in de praktijk van alledag met elkaar is voor 

hen van belang.

• Veel zorgmedewerkers zijn gemotiveerd voor de 
zorg en kunnen dit goed. Dat betekent vaak dat zij 
in hun privé-situatie ook andere zorgtaken op zich 
nemen. De zorg voor kwetsbare ouders, de zorg 
voor familie, voor eigen kinderen, en dit alles naast 
hun baan. Soms ook hebben zorgmedewerkers nog 
een andere betaalde baan erbij om hun lasten te 
kunnen betalen. Deze combinatie maakt een schei-
ding tussen privé en werk lastig. Oververmoeidheid 
en afstompen liggen zo op de loer. Voor deze groep 
is meedenken en soms praktische ondersteuning 
nodig. Als je geen laptop kunt kopen, is het lastig 
om thuis de vereiste e-learning te kunnen doen. 
Ook als je geen ruimte hebt om je even terug te 
trekken is leren thuis moeilijk.
→ Een luisterend oor, aandacht en soms praktische hulp 

is voor deze groep van belang.

 Een andere groep zorgmedewerkers wil door-
groeien en heeft andere ambities. Deze groep 
kan over het algemeen snel doorgroeien naar een 
meer coachende rol, een teamleidersfunctie of een 
ondersteunende functie. Deze medewerkers willen 
over het algemeen graag aanvullende scholing, 
maar dan wel graag met erkende studiepunten 
of bij een opleidingsinstituut. Het risico hierbij is 
dat deze groep los dreigt te komen van de eigen 
organisatie en de keuze maakt om ergens anders te 
gaan werken.
→ Deze groep heeft erkenning nodig en de ruimte en 

begeleiding om te groeien in de eigen organisatie.

Eigenaarschap 
Sommige begrippen worden te pas en te onpas 
gebruikt en verliezen daardoor een beetje hun bete-
kenis. Eigenaarschap is er daar een van. Toch is het 
concept van eigenaar zijn over, je verantwoordelijk 
voelen voor heel waardevol. Als je geen eigenaar 
bent van je eigen ontwikkeling gaat leren niet lukken. 
Intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid, iets anders 
willen zien en ontdekken is de basis voor eigenaar-
schap. Voor meer informatie hierover zie: 
Eigenaarschap - Waardigheid en trots.

2.3 Stimulerend leiderschap 
 (canon van leren)

Leren en leiderschap horen bij elkaar. Heel vaak is 
‘het moet van de organisatie’ de drijfveer om te 
leren. Dit kan gaan over aan eisen voldoen vanuit 
regelgeving of opleidingen, maar ook over nieuwe 
ontwikkelingen die spelen in een organisatie. Even 
vaak noemen medewerkers het als tegenhanger om 
niet te leren: ‘Het mag niet van de baas.’ Dit gaat dan 
meestal over initiatieven van de medewerker om 
door te groeien of te verdiepen in bepaalde thema’s.

Het onderstaande schema gaat over stimulerend 
leiderschap (Ruijters/ canon van het leren). Dat begint 
bij het eigen ik, de leider zelf en gaat via de ander, het 
team, de organisatie naar de aard van het vraagstuk. 
Als een leider hier goed naar kijkt wordt leren meer 
maatwerk en meer effectief binnen een organisatie. 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/eigenaarschap/


2.4 Stimulerende leeromgeving 

Leren en veiligheid gaan hand in hand. Vaak wordt 
er rond het thema leren gesproken over een veilige 
cultuur of een veilige leeromgeving. Hoeveel 
ruimte en mogelijkheden zijn er op een werkplek 
om te leren; hoe reageren collega’s, familie of 
leidinggevenden als er iets misgaat? Hoe open mag 
je als medewerker zeggen dat je iets niet kunt of niet 
meer durft? Vilans heeft in eerdere publicaties de 
volgende aandachtspunten geformuleerd voor het 
creëren van een stimulerende leeromgeving:

• Creëer een cultuur waarin fouten maken mag en 
waarin medewerkers kunnen laten zien wat ze 
weten of kunnen. 

• Leg ook de nadruk op wat er wél goed gaat, in 
plaats van alleen maar op wat níet goed gaat. 

• Zorg voor een duidelijke visie op leren en kennis-
 delen binnen de organisatie. 

• Richt je als organisatie ook op het vraagstuk hóe 
 te leren, in plaats van enkel het vergroten van vak-

inhoudelijke kennis. 

• Geef structurele aandacht aan reflecteren, feed-
back geven en vragen stellen. Zorgmedewerkers 
beheersen vaak onvoldoende competenties om 
leren, reflecteren en verbeteren binnen het zorg-
team te agenderen en te stimuleren. 

• Heb aandacht voor het duurzaam kennisdelen. 
Voorkom dat je te snel overstapt naar een volgende 
interventie of verbeterproject. 

Daarnaast is nieuwsgierigheid een krachtige bouw-
steen om de intrinsieke motivatie voor het leren aan 
te wakkeren. De ene persoon is van nature nieuws-
gieriger dan de ander, maar uit onderzoek blijkt dat je 
nieuwsgierigheid kunt stimuleren. Bijvoorbeeld door:
• Vragen te stellen in plaats van iets te vertellen 

(maak er eens een quiz van).
• Iets te vertellen en dan een open einde laten, zodat 

mensen dat zelf willen gaan uitzoeken.
• Game- of escape-roomachtige uitdaging.
• De omgeving uitnodigend of uitdagend maken 

door passende en uitnodigende kunst, of (reflectie)
vragen aan de muur. In hoofdstuk 5 gaan we verder 
in op de rol van de organisatie.

2.5 Randvoorwaarden voor succes

Om succesvol te kunnen leren is ruimte, tijd, 
vertrouwen in de eigen persoon en de omgeving 
van belang. Maar werken in de verpleeghuizen 
vraagt veel van medewerkers. De zorg wordt steeds 
complexer, het moet huiselijk en persoonsgericht, 
efficiënt en volcontinu 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. De druk om het anders te doen is groot. 
Andersom denken en kijken waarom iets al zo lang 
goed ging, doen zorgprofessionals veel minder en 
zit niet in het DNA. Het is daarom een interessante 
oefening om medewerkers eens na te laten denken 
waar ze trots op zijn…

Ruimte en tijd
Naast trots zijn, is het belangrijk dat zorgmede-
werkers ook letten op randvoorwaarden om te 
kunnen leren. Zo moet er voldoende ruimte en tijd 
zijn om te leren, mogelijkheden zijn om kennis uit te 
wisselen met anderen (extern en intern), er moeten 
voldoende middelen zijn, voldoende ondersteuning 
in de toepassing van kennis en zorgmedewerkers 
moeten de werkplek ook als leerplek kunnen zien. 
Zorgmedewerkers vinden het soms moeilijk om 
voor zichzelf op te komen en dit soort voorwaarden 
voor zichzelf te regelen. Zij kunnen hierin geholpen 
worden door hen in contact te brengen met collega’s 
die hetzelfde ervaren. Verder zijn er voor training 
en ontwikkeling diverse fondsen en ook financiële 
mogelijkheden die zij misschien niet kennen, maar 
wel kunnen benutten. Daar kun je ze op wijzen.  



2.6 Uit de praktijk

Uit de ervaringen van veel organisaties die bezig 
zijn met leren en ontwikkelen haalt het programma 
Waardigheid en trots de voorbeelden naar voren 
waar anderen van kunnen leren. Dit zijn voorbeelden 
van collega organisaties of medewerkers daarbinnen 
die trots zijn op wat ze hebben ontwikkeld en dat 
willen delen. We geven hier een aantal voorbeelden 
rond het leren van medewerkers.

• Lees het verslag van de online bijeenkomst: Met 
het juiste leer- en ontwikkelklimaat medewerkers 
behouden

• Bekijk het praktijkverhaal: Praktijkexperts laten 
Drentse zorgmedewerker bewust leren

• De SPOT ON week van juni 2021 stond in het teken 
van Leren en ontwikkelen. Bekijk de opbrengsten

• Lees meer in het artikel ‘Hoe je van leren een inte-
graal onderdeel van werken maakt’ 

2.7 Extra tools

Heb je behoefte aan meer hulpmiddelen die je kunt 
gebruiken in je eigen organisatie? Bekijk dan het 
Kennisdossier ‘Aandacht voor leren’ - Waardigheid en 
trots.
We lichten er hier een aantal uit: 

• Reflecteren is leren over en van de situatie waarin 
een medewerker werkt. Bekijk hiervoor het zelfre-
flectie hulpmiddel: 8-tips-werkplekleren-zorgpro-
fessionals.pdf (zorgvoorbeter.nl). 

• Veel mensen groeien door aandacht voor wat 
goed ging; positief waarderen, positieve feedback, 
positive inquiry et cetera. Hulpmiddelen en achter-
grondinformatie hierover vind je hier:
• Lex Tabak: ‘Waarderende audit leidt tot intrin-

siek leren en verbeteren’
• Bekijk de video: Waardering – positieve gedrags-

beïnvloeding

• Meer weten over de rol van de leidinggevende en 
de organisatie?  Lees ook: 
• Betrokken leiderschap zorgt voor werkplezier bij 

De Globe
• Verhalen over leiderschap in de praktijk
• 2022102-LWWL-onderzoeksrapport-DEF.pdf 

(lerenwerkenwerkenleren.nl)

• Tot slot nog enkele tips van collega’s die vertellen 
over hun ervaringen in de video’s leren en verbe-
teren in de ouderenzorg: https://vilans.nl/actueel/
verhalen/video-s-leren-en-verbeteren-in-de-ou-
derenzorg

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-behouden/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-behouden/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-behouden/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkexperts-drenthe-bewust-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkexperts-drenthe-bewust-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/spot-on-leren-en-ontwikkelen/
https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/hoe-je-van-leren-een-integraal-onderdeel-van-werken-maakt

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/kennisdossier-aandacht-voor-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/kennisdossier-aandacht-voor-leren/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vernieuwend-zorgen/8-tips-werkplekleren-zorgprofessionals.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/vernieuwend-zorgen/8-tips-werkplekleren-zorgprofessionals.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waarderende-audit-leidt-tot-intrinsiek-leren-en-verbeteren/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waarderende-audit-leidt-tot-intrinsiek-leren-en-verbeteren/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/video-inspiratiesessie-kwaliteitsverbetering-verpleeghuiszorg-waardering-positieve-gedragsbeinvloeding/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/video-inspiratiesessie-kwaliteitsverbetering-verpleeghuiszorg-waardering-positieve-gedragsbeinvloeding/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leiderschap-werkplezier-de-globe/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leiderschap-werkplezier-de-globe/
https://www.waardigheidentrots.nl/category/structuur/rubriek-leiderschap-in-de-praktijk/
https://lerenwerkenwerkenleren.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022102-LWWL-onderzoeksrapport-DEF.pdf
https://lerenwerkenwerkenleren.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022102-LWWL-onderzoeksrapport-DEF.pdf
https://vilans.nl/actueel/verhalen/video-s-leren-en-verbeteren-in-de-ouderenzorg
https://vilans.nl/actueel/verhalen/video-s-leren-en-verbeteren-in-de-ouderenzorg
https://vilans.nl/actueel/verhalen/video-s-leren-en-verbeteren-in-de-ouderenzorg


3

Faciliteer leren en ontwikke-
len door teams in de praktijk
Leren als onderdeel van het werken past in de zorg. 
Op die manier passen de vraag en het antwoord 
op het juiste moment, op de juiste plek bij elkaar. 
Medewerkers leren niet alleen iets, maar het maakt 
het werk ook interessanter en het verbetert de 
samenwerking in het team, omdat je het samen 
doet. Daarom is het belangrijk om naast scholing, 
e-learnings, trainingen en andere onderwijsvormen 
aandacht te besteden aan het leren op de werkplek. 
Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de meest 
effectieve manier van leren is als collega’s tijdens 
het werk tips, triggers en verbetermogelijkheden 
met elkaar delen. Daarom gaan we in dit hoofdstuk 
dieper op dit thema in. 

(bron: Zorg voor Beter)

Ik leer door vragen te stellen aan mijn collega’s

Ik leer vooral online, via internet en apps

Ik leer van de reacties van mijn cliënten

Ik leer door te reflecteren op mijn eigen handelen

Ik leer van feedsback die ik krijg van collega’s

Ik leer door dingen uit te proberen

Ik leer door mee te lopen of te kijken met een 

Mijn voorkeur staat er niet tussen

15%

15%

10%

17%

6%

16%

11%

6%

3.1 Definitie

Leren op de werkplek kan op allerlei manieren: denk 
aan het stellen van een vraag aan een collega, het 
aanbieden van intervisie of het inrichten van een 
lerende organisatie met teams die elkaar steunen en 
stimuleren.

• Werkplekleren is een manier van leren:
 die vertrekt bij de lerende die zicht heeft op en 

verantwoordelijk is voor diens ontwikkeling in de 
praktijk,

• waarbij zelfgekozen werksituaties in een sociaal 
en betekenisvol leerproces met collega’s worden 
omgezet naar leersituaties,

• op een manier die aansluit bij 
diens belevingswereld, met als resultaat dat de me-
dewerker in staat is om individueel en in teamver-
band beter te presteren in de werkpraktijk (bron: 
Academie voor werkplekleren). 

Ruijters en Simons geven in de canon van leren en 
ontwikkelen aan dat 80% van al het leren in de prak-
tijk plaatsvindt (informeel), en slechts 20 procent in 
trainingen en opleidingen (formeel) (Doornbos, 2006; 
Cross, 2006). Dit sluit aan bij het model van Jennings 
dat in veel zorgorganisaties omarmd is: het model 
van 70-20-10. In dit model gaat men ervanuit dat:
- 70% van het leren op de werkplek plaatsvindt.
- 20% door sociaal leren gebeurt, door bijvoorbeeld 

contact met collega’s en het krijgen van coaching 
of feedback. 

- 10% van het leren plaatsvindt door formeel leren 
zoals (klassikale) training en e-learning.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan: Kennisover-
zicht: Leren en verbeteren in de ouderenzorg - Waar-
digheid en trots

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/kennisoverzicht-leren-en-verbeteren-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/kennisoverzicht-leren-en-verbeteren-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/kennisoverzicht-leren-en-verbeteren-ouderenzorg/


3.2 Bouwstenen

Om goed in de werksituatie te kunnen leren zijn 
deels dezelfde voorwaarden nodig zoals we die bij 
individueel leren hebben genoemd. Specifiek voor 
teamleren behandelen we in deze paragraaf nog een 
aantal elementen.

Samenhang
Teamleren, leren van elkaar in een team vraagt om 
een samenhang in uitgangspunten en onderdelen. 
In het werkboek teamontwikkeling staat dit mooi 
uitgewerkt in 4 bouwstenen. 
Deze bouwstenen vormen met elkaar ook een 
kwaliteitscirkel, procesmatig en inhoudelijk. 

In het Werkboek teamontwikkeling (IVZWerkboek-
TeamontwikkelingWEBPDF.pdf 
(waardigheidentrots.nl)) staan praktische werkvor-
men en meer hulpvragen voor alle vier de onderde-
len. 

Toekomst creëren

Hoe kunnen wij...
• onze missie en visie vertalen naar onze dagelijkse praktijk
• werken vanuit onze missie en visie
• onze (team)overleggen resultaatgericht maken
• doelgericht overleggen met elkaar
• ons richten op dat wat echt belangrijk is
• helder krijgen hoe we zelf veranderen
• omgaan met veranderingen

Rol leidinggevende 
Veiligheid is van belang om te kunnen leren in een 
team. Een teamleider, leidinggevende speelt hierbij 
een belangrijke rol. In een publicatie van het Trim-
bos instituut: ‘Monitor over leiderschap, zelfsturing 
en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor 
mensen met dementie’ (2018) staat: ‘Het is van be-
lang is dat een leidinggevende kaders schept, steunt, 
stuurt en tegelijkertijd ruimte biedt. Ook constateer-
den we dat het belangrijk is dat de leidinggevende 
een balans vindt in nabij zijn en afstand bewaren en 
dat diegene een rolmodel is. Uit de literatuur blijkt 
bovendien nog een aantal andere competenties van 
belang voor succesvol en effectief leiderschap in de 
zorg. Succesvolle leiders zouden met name gericht 
moeten zijn op presteren en op relaties, oog moeten 
hebben voor mensen en ontwikkelgericht dienen te 
zijn.’ Voor meer informatie over de rol van gedeeld 
leiderschap zie: SPOT ON: gedeeld leiderschap - 
Waardigheid en trots en een achtergrondartikel : 
WT_Eindrapportage_thema_5.pdf (waardigheiden-
trots.nl)

Leren in netwerken
Een andere vorm van leren is het leren via leernet-
werken. Zo staat er in het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg: ‘In het lerende netwerk wordt geleerd en 
gedeeld rondom het geheel van de kwaliteitscyclus, 
zoals via onderlinge feedbackbespreking van kwali-
teitsplan en het kwaliteitsverslag. Uitwisseling van 
ervaringen, werkwijzen en inzichten vindt plaats 
in allerlei vormen, van bezoek tot consultatie, van 
benchmarking tot intervisie. Dat gebeurt op alle 
niveaus, van zorgprofessionals in teams tot aan de 
raad van bestuur.’

Als gevolg van dit onderdeel van het kwaliteitskader 
zijn er veel initiatieven ontstaan rond lerende net-
werken. Vanuit het programma Waardigheid en trots 
op locatie hebben we veel leernetwerken opgezet en 
ondersteund. Voor meer informatie zie: Ondersteu-
ning bij netwerken van Waardigheid en trots. Wat 
opvalt is dat leernetwerken op strategisch niveau re-
delijk ontwikkeld zijn, en dat men daar snel de ruimte 
en de tijd kan maken om hier uit te wisselen. Kwali-
teitsverpleegkundigen hebben ook snel deze manier 
van leren omarmd. https://www.waardigheidentrots.
nl/praktijk/netwerk-kwaliteitsverpleegkundigen-in-
terview/. Op het niveau van medewerkers blijkt dit 
moeilijker te realiseren, zeker in tijd van schaarste 
van personeel. Dit blijft nog wel een aandachtspunt 
voor de toekomst. 

 
 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/10/IVZWerkboekTeamontwikkelingWEBPDF.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/10/IVZWerkboekTeamontwikkelingWEBPDF.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/10/IVZWerkboekTeamontwikkelingWEBPDF.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/spot-on-gedeeld-leiderschap/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/spot-on-gedeeld-leiderschap/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/WT_Eindrapportage_thema_5.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/WT_Eindrapportage_thema_5.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/netwerken/
https://www.waardigheidentrots.nl/netwerken/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/netwerk-kwaliteitsverpleegkundigen-interview/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/netwerk-kwaliteitsverpleegkundigen-interview/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/netwerk-kwaliteitsverpleegkundigen-interview/


1.1 

3.3 Uit de praktijk

Uiteraard hebben we gedurende het programma 
Waardigheid en Trots op Locatie ook goede voorbeel-
den ontdekt en beschreven van locaties of organisa-
ties die bewust bezig zijn met het leren in de praktijk 
van de verpleeghuizen. We noemen hier een paar:

• Praktijkexperts laten Drentse zorgmedewerker 
bewust leren - Waardigheid en trots

• Met leercoaches medewerkers behouden - 
 Waardigheid en trots

• Veilig leren en ontwikkelen binnen de teams bij 
Amaris - Waardigheid en trots

• ‘Een dienend leider zet de ontwikkeling van de 
ander centraal’ - Waardigheid en trots

• Bethanië realiseert een stevige cultuur voor samen 
leren en verbeteren - Waardigheid en trots

3.4 Tools

We reiken daarom hier een aantal praktische hulp-
middelen aan:

• IVZWerkboekTeamontkkelingWEBPDF.pdf (waar-
digheidentrots.nl); hierin staan veel praktische tips 
en vragen die je zo kunt gebruiken. Achtergrond-
informatie hierover is verzameld in: Leren op de 
werkplek in vier fases - Waardigheid en trots. 

• De inspiratiebox is een hulpmiddel rond metho-
disch werken waarin heel veel voorbeelden uit 
de verpleeghuizen verzameld zijn die je ook kunt 
toepassen in de eigen organisatie: Inspiratiebox: 
methodisch werken in de verpleeghuiszorg – Waar-
digheid en trots. 

• Bekijk voor leiderschap en leren: Verzorgend leider-
schap: 9 handvatten | Kennisplein Zorg voor Beter. 

• Bekijk de voorbeelden en tips over leren in net-
werken in:https://www.waardigheidentrots.nl/
verslagen/deelnemen-lerend-netwerk-makkelij-
ker-dan-je-denkt/. Of Tips en voorbeelden om een 
lerend netwerk op te starten en om bijeenkomsten 
van een lerend netwerk in te richten. Ook interes-
sant is: Lerend netwerk in vijf stappen en Twintig 
tips om leren in netwerken te stimuleren.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkexperts-drenthe-bewust-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkexperts-drenthe-bewust-leren/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leercoaches-medewerkers-behouden/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leercoaches-medewerkers-behouden/
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Stimuleer het zelflerend 
vermogen van organisaties
Leren in organisaties, wordt ook wel het zelflerend 
vermogen van een organisatie genoemd. Zowel voor 
het individu als het team, is er een vermogen en een 
goede omgeving nodig om te kunnen groeien. Het 
gaat hierbij om het realiseren van een andere cultuur 
en een andere manier van werken waarbij men effici-
ent werkt aan kwaliteit met aandacht voor personeel 
en met aandacht voor de juiste voorwaarden zodat 
de organisatie ook in de toekomst het ‘goede’ kan 
blijven doen. In het bedrijfsleven en in de Engelstalige 
literatuur spreekt men wel over High Performance 
Organizations: blijvend en aantoonbaar goed preste-
ren en zo goede kwaliteit leveren en een aantrekkelijke 
werkgever zijn.

4.1 Inzichten uit onderzoek, theorie en   
 praktijk  

Ons perspectief op leren is de afgelopen jaren in het 
programma Waardigheid en trots op locatie  onder 
andere gevormd door de praktijkonderzoeken die we 
hebben uitgevoerd. Op basis van deze kennis, gecombi-
neerd met de rijke ervaringen vanuit de verpleeghuis-
organisaties, zijn dit voor ons belangrijke inzichten:

• Het ontwikkelen van een lerende organisatie is een 
systeem innovatieve opgave. Deze systeemopgave 
voor de gezondheidszorg wordt onder de aandacht 
gebracht in dit whitepaper van de IHI: ‘Whole 
System Quality: a unified Approach to Building 
Responsive Resilient Health Care Systems’. Hier 
wordt gesproken over een holistische systeembe-
nadering als het gaat om kwaliteit van zorg, met als 

uitgangspunt dat organisaties in staat moeten zijn 
om de kloof te dichten tussen de kwaliteit die zorg-
vragers momenteel ontvangen en de kwaliteit die 
ze kunnen krijgen, door de planning, controle en 
verbeteringsactiviteiten van kwaliteit over meerde-
re niveaus van het systeem te integreren.

• Voor het ontwikkelen van een lerende organisatie 
is geen blauwdruk beschikbaar. Een gezamenlijke 
ambitie is belangrijk in een proces dat bestaat uit 
gaandeweg vormgeven, verfijnen en verbeteren. 
Hierbij zijn reflecteren, leren en borgen belangrijke 
activiteiten. 

• Lerende organisaties dragen bij aan toekomstbe-
stendigheid doordat zij 1) efficiënter zijn (het wiel 
wordt niet steeds uitgevonden), 2) prettige werk-
gevers zijn (minder frustraties en meer ‘mastery’ en 
trots bij medewerkers) en 3) bijdragen aan passen-
de zorg van goede kwaliteit voor cliënten (doordat 
er wordt gereflecteerd op het werk, men met elkaar 
in dialoog is en signalen en ervaringen worden 
benut voor leren en verbeteren).

4.2 Definitie

Wat is het zelflerend vermogen van een 
organisatie?
Simpel geredeneerd zou het zelflerend vermogen van 
een organisatie de optelsom zijn van het individueel 
en teamleren bij elkaar. Toch blijkt dat voor het zelf-
lerend vermogen andere processen spelen, andere 
vormen van leren, mogelijk andere structuren. 

Op basis van kennis uit de praktijk en de literatuur 
(Marsick & Watkins) hebben we deze werkdefinitie 
geformuleerd: ‘Er is sprake van een lerende organi-

http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/whole-system-quality.aspx


satie als het leren en verbeteren zijn geborgd in de 
systemen van de organisatie en in de houding van 
alle medewerkers, met een goede verbinding tussen 
de verschillende lagen, afdelingen en teams. Daarbij 
is er sprake van een cultuur waarin vragen stellen, 
feedback geven, experimenteren en verbeteren van-
zelfsprekend zijn.’

Om lerend vermogen te ontwikkelen, is het nodig dat 
een organisatie het volgende kan:

• Zich aanpassen en innoveren voor: goede zorg, goed 
werken en het voortbestaan van de zorgorganisatie.

• Vorm blijven geven aan individueel en gezamenlijk 
leren in de organisatie, met als doel de gedeelde 
‘bedoeling’ te bepalen en te verwezenlijken.

• Systemen - als visie, processen, structuren, aanstu-
ring – aan te passen wanneer die niet langer bijdra-
gen aan goede zorg, goed werken en het voortbe-
staan van de organisatie. 

• Voortdurend in beweging zijn, omdat elke cliënt 
(en elke andere stakeholder) uniek is en de wereld 
voortdurend verandert (bron Smits en Bierlaagh, 
2019).

Om een lerende organisatie te worden waarin men-
sen continu met elkaar werken aan goede kwaliteit is 
op overstijgend niveau samenhang en sturing nodig. 
Dit is een opgave met verschillende elementen. Het 
gaat hier om visie en leiderschap, systemen en pro-
cessen, communicatie en vaardigheden, betrokken-
heid en regelruimte, beschikbaarheid en leren van 
data en de organisatiecultuur met daarbij horende 
waarden en normen. 

4.3 Achtergrondinformatie

Een zelflerende organisatie, zelflerend vermogen zijn 
vrij abstracte termen. We willen daarom wat toelich-
ting geven vanuit de theorie. Zo maken Marsick & 
Watkins (1993, 1999) over de lerende organisatie een 
duidelijke balans tussen het leren van individuen en 
groepen en hebben zij aandacht voor de structuur 
van de organisatie. In het schema is goed te zien 
hoe de wisselwerking is, of zou kunnen zijn, tussen 

de strategische vraagstukken rond leren niet alleen 
binnen de organisatie, maar juist ook in de omgeving 
van organisaties. De invloed van buiten bepaalt mede 
de visie en de interne organisatie over leren. Tegelij-
kertijd is er ook de beweging vanuit de medewerkers, 
met hun individuele wensen en behoeftes. Een orga-
nisatie met een goed lerend vermogen combineert de 
beweging van individuele wensen met de wensen of 
eisen van de buitenwereld. 



In dit model beschrijven Marsick en Watkins zeven 
belangrijke elementen, of ook wel ‘noodzakelijke ac-
ties’ om toe te groeien naar een lerende organisatie: 

1 Continu leren: voor medewerkers continue leermo-
gelijkheden creëren. 

2 Onderzoek en dialoog: te komen tot een cultuur 
van vragen stellen, feedback geven en experimen-
teren. 

3 Teamleren: het belang van samenwerkende en 
effectieve teams. 

4 Collectieve visie: in dialoog blijven met medewer-
kers over de ontwikkeling van de visie. 

5 Lerende systemen: investeren in systemen die het 
leren ondersteunen en delen van kennis mogelijk 
maken. 

6 Systeemconnectie: de verbinding tussen binnen en 
buiten. 

7 Strategisch leiderschap: leiders die systematisch 
nadenken over leren en het creëren van verande-
ring om de organisatie in de gewenste richting te 
brengen. 

Deze acties doen een direct beroep op de verschillen-
de lagen binnen een organisatie om op individueel, 
team- en organisatieniveau te leren en te verande-
ren. 



4.4 Uit de praktijk

Veel organisaties werken voortdurend aan het ont-
wikkelen en leren intern en extern. We noemen een 
paar voorbeelden ter inspiratie:  

• Een lerende organisatie in de praktijk - Waardig-
heid en trots;  organisaties die met name gebruik 
hebben gemaakt van de Kwaliteit Verbetercyclus 
als hulpmiddel.

• Implementatie leren en verbeteren om toe te wer-
ken naar een lerende organisatie; de ervaringen 
van zes verpleeghuisorganisaties die met de Kwa-
liteit Verbetercyclus het leren en verbeteren imple-
menteren in de eigen organisatie.

• Jolien Kohlmann-Bins, bestuurder van Het Maan-
derzand heeft een belangrijke tip: Creëer ruimte en 
veiligheid zodat medewerkers zich kunnen ontwik-
kelen. Lees: ‘Een dienend leider zet de ontwikkeling 
van de ander centraal’.

• Het verhaal van Amaris is een mooi voorbeeld hoe 
een verbeterbord verbinding brengt in een team en 
daarmee leren als onderdeel van werkplekleren is 
geworden. Lees: Veilig leren en ontwikkelen binnen 
de teams bij Amaris

• Andrea Coats is leerling-verpleegkundige bij Aafje 
in Rotterdam, waar ze is gestart op de ontwikkelaf-
deling en zich via de Aafje Academie verder heeft 
kunnen ontwikkelen. In de podcast ‘Ontwikkel-
ruimte en teamsamenwerking zorgen voor werkge-
luk’ vertelt ze over het belang van ontwikkelruimte.

• We hebben een praktische werkvorm opgehaald: 
de ‘Slinger van kwetsbaarheid’. Deze werkvorm 
is bedoeld om het gesprek te openen over welke 
stappen je tot nu toe hebt genomen in opleiding en 
werk. En dat je trots mag zijn op de stappen die je 
hebt gezet.

• En als laatste een gesprek met Henriëlla zorg die 
als kleine zorgaanbieder grote stappen heeft ge-
maakt in het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
aan bewoners en wat deze omslag betekende voor 
zorgprofessionals. Lees: Aanwijzing IGJ zet aan tot 
betere zorg en beter werkklimaat bij Henriëlla Zorg,

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/een-lerende-organisatie-in-de-praktijk/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/een-lerende-organisatie-in-de-praktijk/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatie-leren-verbeteren/
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https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-ontwikkelruimte-werkgeluk/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-ontwikkelruimte-werkgeluk/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-ontwikkelruimte-werkgeluk/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/slinger-van-kwetsbaarheid-samen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/igj-zet-aan-tot-betere-zorg-bij-henriella-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/igj-zet-aan-tot-betere-zorg-bij-henriella-zorg/


4.5 Verdieping

Een belangrijk onderdeel van de lerende organisatie 
is tijd en ruimte creëren voor het systematisch leren 
en verbeteren in de verpleeghuisorganisatie. Net als 
bij andere onderwerpen in het verpleeghuis is het 
nodig om niet alleen plannen te maken rond het 
leren als organisatie, maar ook om te checken of de 
plannen werken en wat er wel of niet lukt. Dit om zo 
nodig doelen bij te stellen of aan te scherpen. Er zijn 
veel modellen die helpen bij het methodisch stilstaan 
bij de situatie. We noemen hier een aantal:

Verandermodel Kotter 
Kotter onderscheidt in zijn model acht stappen voor 
het succesvol implementeren van een duurzame ver-
andering in een organisatie. De drie overkoepelende 
fasen zijn gericht op 1) Creëren van een veranderings-
klimaat, 2) Betrekken van betrokkenen in de orga-
nisatie en 3) Faciliteren en borgen. Hierbij wordt het 
leren en verbeteren (veranderen) direct aan elkaar 
gekoppeld. Hij biedt handvatten om vorm te geven 
aan het leren en verbeteren volgens een PDCA-cyclus. 
Het is een beproefde werkwijze, die echter vrij strak 
lijkt in het opvolgen van de stappen. In de praktijk 
zien we vaak dat niet elke stap logisch op een ander 
blijkt te volgen.
1 creëer urgentiebesef
2 vorm een leidend team
3 ontwikkel een visie en plan van aanpak
4 communiceer doelen en activiteiten
5 creëer draagvlak
6 realiseer eerste successen
7 volhouden en ga door
8 borg resultaten en werkwijze

Voor meer informatie zie: leren-en-verbete-
ren-in-8-stappen.pdf (waardigheidentrots.nl)

Theorie van Senge, The Fifth discipline
Senge is een van de grondleggers van de theorie over 
de lerende organisatie. Hij heeft vijf onderdelen, dis-
ciplines zoals hij ze noemt, beschreven die gezamen-
lijk nodig zijn om een lerende organisatie te worden:
1 Een gezamenlijke visie: gedeeld en ieders verant-

woordelijkheid.
2 Mentale modellen: Hoe open ben je ten opzichte 

van wat je kent en hebt geleerd in het verleden?
3 Team leren: door van elkaar te leren, leer je sneller 

en meer.
4 Persoonlijk meesterschap: Wat heb je nodig? Hoe 

verhoudt dat zich tot wat je kan en wat nodig is in 
jouw situatie?

5 Systeemdenken: Wat is goed en nodig voor het 
geheel en hoe organiseer je dat met elkaar?

De vijfde discipline, het systeemdenken, is heel 
belangrijk omdat die de andere vier disciplines aan 
elkaar verbindt. 
( bron: P.M. Senge, Scriptum, 1992. The Fifth Discipli-
ne - P.Senge (samenvatting) op Panview.nl.)

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/06/leren-en-verbeteren-in-8-stappen.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/06/leren-en-verbeteren-in-8-stappen.pdf
http://www.panview.nl/verandermanagement/fifth-discipline-psenge-samenvatting
http://www.panview.nl/verandermanagement/fifth-discipline-psenge-samenvatting


4.5 Tools

De theorie van Senge is overstijgend en daarom wat 
abstract. Daarom willen we ook wat informatie aan-
reiken dat wat concreter is. Ook hier maken we een 
keuze uit enkele voorbeelden uit de praktijk van de 
ondersteuningstrajecten van Waardigheid en trots op 
locatie.

Grip-venster

De tool GRIP-venster bevat vier vragen die helpen 
om de PDCA-cyclus volledig te doorlopen. Het helpt 
bij het aan de slag gaan met methodisch werken. 
Bijvoorbeeld bij het beschrijven en up-to-date hou-
den van eenduidige werkwijzen. De vier vragen die 
centraal staan zijn: 

1 Is het bepaald?
• Samen vaststellen en vindbaar maken.

2 Is het bekend?
• Bekend maken, communiceren!

3 Werken mensen er mee?
• Zo nee, wat houdt hen tegen?
  • Niet willen? coachen op motivatie!
  • Niet weten? kennis aandragen, helpen 
   begrijpen!
  • Niet kunnen? Vaardigheid aanleren, trainen!
  • Niet durven? coachen op durf!

4 Werkt het?
• Zo nee, zoek samen naar betere afspraken.

Meer lezen hierover? Zie; GRIP-venster: grip krijgen 
op resultaten - Waardigheid en trots

Zelfevaluatie tools
In het document ‘Zicht en grip op lerend vermogen’ 
(Zicht en grip op ‘leren en ontwikkelen’ - Zelfevalua-
tie Lerend Vermogen (zorginzicht.nl) staan een aantal 
hulpmiddelen voor het ontwikkelen van het lerend 
vermogen van een organisatie beschreven, zoals de 
methode zelfevaluatie, een praatplaat voor gesprek 
met cliënten en of naasten, een praatplaat voor het 
gesprek tussen medewerkers onderling en herken-
ningspunten van lerend vermogen. Ook vind je er 
meer informatie over de Kwaliteit Verbetercyclus.  

Kwaliteitsverpleegkundigen als tool
Uit onze ervaringen uit de praktijk zien we dat kwali-
teitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen een be-
langrijke bron zijn voor direct leren in de praktijk van 
alledag. We hebben daarom een trainingsprogramma 
en netwerken ontwikkeld om deze groep te steunen 
en te versterken. De rol en positionering van de kwa-
liteitsverpleegkundige - Waardigheid en trots.

Netwerken
Een handige en snelle manier om te leren over leren-
de organisaties is het “gluren bij de buren”. Door bij 
een ander te kijken, zie je je eigen mechanismes weer 
even anders, kan je leren van die ander, en reflecteer 
je op de huidige situatie. Lerende netwerken zijn er 
in allerlei soorten en maten. Zoek een netwerk dat 
bij jou of jouw organisatie past, en ga uitwisselen en 
leren van elkaar. Netwerken verpleeghuiszorg: inspi-
ratie opdoen met elkaar - Waardigheid en trots.

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/zicht-en-grip-op-leren-en-ontwikkelen---zelfevaluatie-lerend-vermogen.pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/zicht-en-grip-op-leren-en-ontwikkelen---zelfevaluatie-lerend-vermogen.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/rol-kwaliteitsverpleegkundige/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/rol-kwaliteitsverpleegkundige/
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Borg het leren en ontwikkelen 
In een ideale situatie wordt, na een vooraf bepaalde 
periode, een programma, nieuw beleid of een veran-
dering voortgezet of wordt individuele gedragsver-
andering in stand gehouden. In de praktijk van het 
programma Waardigheid en trots op locatie zien we 
dat tussen deze wenselijke situatie en de realiteit een 
grote kloof gaapt. Al te vaak blijken veranderingen 
niet blijvend. Grote instituten voor verbetering in de 
zorg, zoals de IHI, het Amerikaanse instituut voor 
verbetering in de zorg, en de NHS, het instituut in 
Engeland, hebben specifieke handleidingen en tools 
ontwikkeld om goed na te denken over het borgen 
van veranderingen. (Improvement leader’s guide to 
sustainability and spread | IHI - Institute for Health-
care Improvement). We hebben een aantal belangrij-
ke elementen in dit hoofdstuk verzameld.

5.1 Knelpunten 

Er zijn verschillende redenen waarom borging van le-
ren en ontwikkelen niet lukt. We noemen hier enkele: 

• Geen continuïteit in de bemensing. Trekkers van 
een verandering zijn vaak bevlogen professionals. 
Als zij door ziekte of andere redenen vertrekken, 
blijft er van een basis voor de ingezette verandering 
soms maar weinig over. Het idee verwatert, men 
weet niet meer precies waarom iets was gewijzigd 
of bestaande routines blijken sterker te zijn. 

• Geen of onvoldoende randvoorwaarden. Rand-
voorwaarden zijn nodig om een verandering vast 
te houden, bijvoorbeeld doordat medewerkers de 
benodigde informatie direct bij de hand moeten 

hebben. Als dit door gebrek aan geld of ruimte niet 
goed geregeld is, zakt de verandering al snel weer 
weg.

• Onvoldoende communicatie. Soms wordt een 
verandering op één specifieke plaats of in één team 
uitgevoerd en denken medewerkers al snel dat dit 
goed is voor de hele organisatie. Helaas wordt hier 
dan vaak slecht over gecommuniceerd en weten 
degenen die de verandering moeten gaan overne-
men bijvoorbeeld onvoldoende over de aanleiding.  

5.2 Definitie

Volgens Moore (2017) is de term ‘borging’ een van de 
grootste uitdagingen om te onderzoeken aangezien 
er weinig consistente, samenhangende, definities in 
de literatuur zijn. Ofwel: er is een grote hoeveelheid 
aan verschillende termen die over borging gaan. 
Alternatieve termen die genoemd worden zijn: on-
derhoud, continuïteit, institutionalisering, routine, 
duurzaamheid (Moore, 2017). Via deskresearch zijn 
tevens termen gevonden zoals innoveren, vasthou-
den, beheersen, bestendigen, verankeren en duur-
zaam verbeteren.

Ook vanuit Nederland, bijvoorbeeld bij ZonMw, is al 
veel nagedacht over borging. Bij diverse projecten 
blijkt dat borgen nog te vaak gezien wordt als datge-
ne wat aan het eind van het project nog gedaan moet 
worden om het te laten voortbestaan. Helaas werkt 
dat niet. Bij de start van een project is het namelijk al 
van belang om goed na te denken over voorwaarden 
om na afloop met de ingezette verandering door te 
kunnen gaan. Al te vaak  hangt het slagen van een 
project te veel af van bepaalde sleutelpersonen. 

http://www.ihi.org/resources/Pages/Publications/Improvementleadersguidetosustainabilityandspread.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/Publications/Improvementleadersguidetosustainabilityandspread.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/Publications/Improvementleadersguidetosustainabilityandspread.aspx


Dé definitie van borgen bestaat niet. Daarom gebrui-
ken we de internationaal meest gevonden definitie 
van Moore (2017) en Lennox (2020) als basis. Daar 
hebben we zelf op aangevuld aan de hand van onze 
eigen ervaringen uit Waardigheid en trots op locatie. 
Zo zijn we tot de volgende definitie gekomen: Borgen 
betekent dat de (nieuwe) processen en activiteiten 
die voortkomen uit het verbeterings- of verande-
ringstraject op een vanzelfsprekende manier worden 
geïntegreerd in:

• de betrokkenheid vanuit het bestuur richting de 
werkvloer;

• de professionele houding van de werknemer;

• de werkprocessen (routines), de methodieken en 
 in de protocollen en het beleid van de zorg-
 organisatie;

• de lerende organisatie als geheel, waarbij leren en 
verbeteren zijn geborgd in de organisatie en er een 
cultuur is van vragen stellen, feedback geven, ex-
perimenteren en verbeteren.

Verdere verkenning 
Vanuit een literatuurstudie rond dit thema geven 
we hier kort nog een aantal elementen aan die van 
belang zijn bij borgen. Zo hebben Scheirer & Dearing 
diverse dimensies van borging beschreven. 



Vanuit de projecten die wij hebben ondersteund 
kwamen een aantal elementen hiervan als essentieel 
voor de verpleeghuizen naar voren: 

1. Eigenaarschap. Dit valt onder ‘Attention and Awa-
reness’ in het schema hierboven. Er moet een 
persoon of team zijn die de verandering belangrijk 
vindt en wil trekken. Deze persoon of dit team kan 
de bewustwording stimuleren bij collega’s, en zorgt 
ervoor dat de verandering ingebed raakt in het 
dagelijks werk (procedures en beleid).

2. Voordelen van de nieuwe werkwijze moeten dui-
delijk zijn voor degene die moet veranderen. Om 
dit goed te kunnen beoordelen zijn de juiste onder-
steunende informatiebronnen nodig. Is de bewo-
ner meer tevreden? Is de medewerker echt goed 
ondersteund? Hoe weten we dat? 

3. Aandacht voor leren is nodig op de diverse niveaus 
die we ook in deze notitie beschrijven: het indi-
viduele niveau, het teamniveau en het organisa-
tieniveau. Een visie op hoe een organisatie dit wil 
organiseren helpt daarbij.

4. Aandacht voor de ‘zachte’ kant van een organisa-
tie. Een veilige cultuur helpt om te veranderen en 
om te leren. Hoe verander je een onveilige cultuur, 
en hoe verander je gedrag? Dit soort vragen zijn net 
zo hard van belang als de procedures of de voor-
waarden. Deze meer taaie vraagstukken vragen 
ook om specifieke aandacht, vaak ook omdat het 
niet eens altijd bekend is dat er vraagstukken rond 
dit soort thema’s spelen. 

 

Het programma Waardigheid en trots heeft onder-
zoek laten doen naar de opbrengsten en lessen van 
dit verbeterprogramma voor de zorg. Het rapport 
Aandacht voor kwaliteit noemt een aantal conclusies 
die ook voor borgen van belang zijn. Eigenaarschap, 
leiderschap, verbinding tussen lagen en samenwer-
king en veiligheid binnen teams om te kunnen leren, 
komen ook hierin naar voren.

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/12/aandacht-voor-kwaliteit-rapport.pdf


5.4 Voorbeelden uit de praktijk

Borgen is niet altijd zo helder als een fase of in een 
model uitgewerkt in de trajecten die wij begeleiden. 
Toch zijn er ook een aantal voorbeelden uit de sector 
die heel bewust bezig zijn met het verankeren van 
verbeteringen. 

• King Arthur Groep en Land van Horne richten zich 
op leren in teams en het borgen van het geleerde 
door het model te doorlopen van: verkennen, her-
kennen, erkennen, kennen en kunnen. Lees meer 
over dit mooie voorbeeld (https://www.waardig-
heidentrots.nl/verslagen/leren-in-teams/). 

• Kennemerhart is door het werken met de PDCA-
 cyclus het borgingsproces beter in gaan richten. 

Bekijk dit praktijkvoorbeeld (https://www.waar-
digheidentrots.nl/praktijk/kennemerhart-metho-
disch-werken-in-praktijk/) . 

5.5 Tools

Er zijn inmiddels ook een aantal hulpmiddelen ont-
wikkeld die helpen om verandering te borgen. We 
noemen hier:

• De tool ‘GRIP’-venster helpt bij het werken met de 
PDCA-cyclus en het grip krijgen op de resultaten. 

• In de Inspiratiebox Methodisch werken kun je veel 
handige tools vinden over het werken met de PD-
CA-cyclus, waarvan borging een onderdeel is, zoals 
het opstellen van verbeteracties. 

• Checklist borgen van waardigheid en trots op 
 locatie; gebaseerd op de checklist van ZonMw en 

gecombineerd met elementen die hierboven ge-
noemd staan.

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/grip-venster/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/inspiratiebox-methodisch-werken/
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/


6

Focus op een duurzame leren-
de sector voor de toekomst
In dit hoofdstuk willen we vooruitkijken naar de 
toekomst en naar de opgaven voor de verpleeghuis-
sector. We weten namelijk dat de sector nog veel te 
doen heeft. De omstandigheden rond de arbeids-
markt zijn niet gunstig en het corona-na-effect speelt 
een rol. We willen dan ook verkennen hoe de sector 
zichzelf kan voorbereiden. 

6.1 Een lerende sector

De afgelopen vier jaar heeft het programma Waar-
digheid en trots op locatie de sector gesteund bij 
het implementeren van het huidige Kwaliteitskader 
en bij het leren van elkaar. We hebben dan ook veel 
kennis opgedaan over de impact, vooruitgang en 
knelpunten die in de rapportage van 2021 (https://
open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-
4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrappor-
tage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.
pdf/)
staan genoemd. Minister Conny Helder geeft in 
haar beleidsbrief Toekomstbestendige ouderenzorg      
(Minister Helder zet in op goed werkgeverschap, 
leren en ontwikkelen en nieuwe werkvormen - Waar-
digheid en trots. ) aan dat er veel vooruitgang is 
geboekt. Zo schrijft ze: ‘Uit de gegevens op Zorgkaart 
Nederland blijkt dat de gemiddelde cliënttevreden-
heidsscore in 2020 is gestegen naar een 8,4 verge-
leken met een 8,3 in 2019, een 8,0 in 2018 en een 
7,9 in 2017. Dit is een groot compliment waard voor 
de zorgverleners, zorgaanbieders, zorgkantoren en 
andere (landelijke) partijen die zich hiervoor hebben 
ingespannen. De resultaten die de afgelopen jaren 

zijn geboekt geven een solide fundament voor de 
toekomst. De kern in het kwaliteitskader staat voor 
de toekomst onverminderd overeind.’

6.2 Hoe vormgeven?
Toch staat de sector voor grote uitdagingen. Daarom 
is het belangrijk dat de sector zich zo kan ontwikkelen 
dat het zelflerend vermogen steeds groter wordt. De 
vraag is wat organisaties nu kunnen doen om zich 
voor te bereiden op de nabije toekomst. 

Mirella Minkman (bestuurder Vilans) en Bellis van 
den Berg (onderzoeker Vilans) hebben in maart 2022 
in een blog hun visie gedeeld op de toekomstige 
uitdagingen voor de sector, waarbij permanent leren 
en ontwikkelen de basis zou moeten zijn. Dit vraagt 
volgens hen om:

• Responsiviteit, waarin medewerkers op alle 
 niveaus initiatief, regie en verantwoordelijkheid 

nemen.

• Pro-activiteit, waarbij er in alle lagen van de 
 organisatie bewust en gezamenlijk wordt geleerd 

van eerdere ervaringen.

• Reflexiviteit: met elkaar terugkijken naar de 
 gebruikte werkwijzen en daarvan leren.

Een belangrijk kader is momenteel het programma 
Ouder Worden 2040. In dit programma wordt breed 
nagedacht over de uitdagingen van de toekomst en 
de mogelijke oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we 
langer en gezond thuis blijven wonen? Hoe kan er 
beter samengewerkt worden door diverse partijen 
rond wonen en zorg? Wat kan technologie wel en niet 
betekenen voor de toekomst? Zijn er nieuwe, andere 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrapportage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.pdf/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrapportage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.pdf/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrapportage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.pdf/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrapportage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.pdf/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-77268f7e-7160-4f18-960d-264d6cbadcf4/1/pdf/voortgangsrapportage-programma-waardigheid-en-trots-op-locatie.pdf/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/kamerbrief-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/kamerbrief-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/kamerbrief-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-zorg/
https://www.ouderworden2040.nl/


oplossingen? Wij denken hier over mee en zullen dit 
ook in de komende jaren met de sector zelf onder-
zoeken, uitwerken en goede ideeën hierover delen. 
We noemen hier nog enkele, naar ons idee, belangrij-
ke kernelementen voor de nabije toekomst.

Leren van data en AI
Veel data wordt in de sector vastgelegd en beschik-
baar gemaakt, al dan niet in dashboards of over-
zichten. Hier kent de sector nog een uitdaging om 
echt te leren leren van deze informatie. Wat zegt het 
uitstroomcijfer in relatie tot de cliëntwaardering op 
de zorgkaart? Wat betekent het ziektepercentage 
voor de veiligheid van bewoners? Wat weten we 
over stress of werkgeluk van de medewerkers en hoe 
verhouden die zich tot landelijke gegevens? Er zijn 
zoveel vragen waar we met de vastgelegde data (in-
formatie) veel meer antwoorden op zouden kunnen 
vinden. Dit is niet een kwestie van korte termijn en 
snelle resultaten. Maar ook hier kan de sector leren 
van elkaar en van de koplopers. Meer weten? Bekijk 
dan de mooie voorbeelden op: 
Omzien naar elkaar vraagt om lerende zorgorganisa-
ties (vilans.nl)

Leren over sectoren en schotten heen
Minister Helder benoemt dit thema specifiek in haar 
brief van mei 2022: ‘In het huidige Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is leren en verbeteren een belang-
rijk onderwerp om de kwaliteit van zorg te verbe-
teren. Een onderdeel daarvan vormen de lerende 
netwerken. Gezien de ontwikkeling naar keten-/net-
werkzorg is het voor de hand liggend om deze leren-
de netwerken niet te beperken tot alleen partijen in 
de verpleeg(huis)zorg maar ook de andere partijen in 
de keten te betrekken. Een andere optie is leren van 
andere sectoren en innovaties.’

Prof. dr. Ferry Koster, bijzonder hoogleraar op de 
Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School 
hield op 15 januari 2016 een openbare rede, getiteld: 
‘Zelf doen is optellen. Samenwerking is vermenigvul-
digen. Organisaties, relaties en innovaties’. Hierin zei 
hij: ‘Het belang van samenwerken over grenzen heen 
is duidelijk. Het is ook duidelijk dat dit niet altijd even 
simpel kan en gebeurt. Ook hier zijn boeken vol over 
geschreven. Toch dringt ook in de zorgsector door dat 
we baat kunnen hebben bij het gluren bij de buren en 
te leren van bijvoorbeeld design thinking uit de tech-
nologische hoek (Design Thinking als aanjager voor 
innovatie op de werkvloer | ActiZ). Als de sector echt 
urgent met vernieuwing aan de slag moet, zijn dit 
belangrijke ideeën om te verkennen.’ 

Lean/ passende zorg
Slimmer organiseren is al een tijd een thema waar 
ook in de verpleeghuizen aan gewerkt wordt. Hoe 
kunnen we regeldruk verminderen, en efficiënt wer-
ken. Helaas blijkt dit ook niet de allesomvattende 
oplossing, zoals ook de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) aangeeft in haar rapport 
‘Kiezen voor houdbare zorg’.
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/
kiezen-voor-houdbare-zorg

Minister Conny Helder geeft aan dat er noodzaak 
is om een extra perspectief toe te voegen aan de 
oplossingsrichtingen, namelijk passende zorg in 
perspectief van de samenleving. Kwaliteitsontwik-
keling en borging worden in haar perspectief meer 
in samenhang gezien met andere publieke waarden, 
zoals toegankelijkheid, personele organiseerbaar-
heid, financiële houdbaarheid en maatschappelijk 
draagvlak. Passende zorg definiëren we als zorg die 
waardegedreven is, dicht bij de cliënt plaatsvindt, in 

gezamenlijkheid tot stand komt en zich richt op pre-
ventie en gezond functioneren. Hoe passende zorg de 
komende tijd in nieuwe kwaliteitskaders of in nieuw 
beleid handen en voeten krijgt is op dit moment 
nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat we niet meer 
alle mogelijkheden hebben om door te gaan met de 
huidige werkwijze.

De juiste aandacht 
En dan tenslotte aandacht. Aandacht blijft een 
belangrijk kernelement in de zorg, nu en in de toe-
komst. Daarbij is een brede blik van belang door: 

• Aandacht voor de bewoner: In de verpleeghuis-
sector is aandacht voor de bewoner en diens ver-
haal en context de basis voor goede persoonsge-
richte zorg.  Vanuit bepaalde ideeën en het geloof 
in de eigen-regie-gedachte verliezen we dit soms 
wel eens uit het oog. Meer hierover weten? Bekijk 
dan eens de publicatie van vertrekkend directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim 
Putters, genaamd ‘de menselijke staat’. Essay De 
menselijke staat | Essay | Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (scp.nl).

• Aandacht voor de medewerker: We hebben door 
corona onder andere noodgedwongen geleerd dat 
aandacht voor medewerkers essentieel is om hen 
te steunen en te stimuleren om te blijven werken in 
de zorg, en daar voldoening en werkplezier aan te 
ontlenen. 

• Aandacht voor de teams:  Door nieuwe organisa-
tievormen is aandacht voor teams soms te ver weg 
georganiseerd, waardoor er afstand ontstaat tus-
sen leidinggevenden en teams. Soms ontstaan er 
patronen of onveiligheid binnen een team wat niet 

https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/omzien-naar-elkaar-vraagt-om-lerende-zorgorganisaties
https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/omzien-naar-elkaar-vraagt-om-lerende-zorgorganisaties
https://www.actiz.nl/design-thinking-als-aanjager-voor-innovatie-op-de-werkvloer
https://www.actiz.nl/design-thinking-als-aanjager-voor-innovatie-op-de-werkvloer
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://www.scp.nl/publicaties/essays/2022/05/30/essay-de-menselijke-staat
https://www.scp.nl/publicaties/essays/2022/05/30/essay-de-menselijke-staat
https://www.scp.nl/publicaties/essays/2022/05/30/essay-de-menselijke-staat


bekend is binnen de organisatie. Aandacht voor 
teams maakt dat teams kunnen groeien. 

• Aandacht voor de organisatie: Uiteraard is er veel 
goed geregeld binnen de verpleeghuizen en wordt 
er goed nagedacht over de organisatie. Gedwongen 
door de groei van het aantal ouderen en de krapte 
op de arbeidsmarkt is het van belang dat organi-
saties met alle betrokkenen, dus ook bewoners 
en familie, nadenken over de nabije toekomst en 
mogelijk andere manieren van zorg organiseren. 

• Aandacht voor de sector: De sector staat onder 
druk, net als veel andere sectoren in de zorg. Aan-
dacht vanuit de samenleving is nodig, niet alleen 
in tijden waarin er druk ontstaat en dingen anders 
moeten, maar ook in waardering voor de sector die 
zorgt voor onze ouderen en voor ons toekomstige 
zelf.
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