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1	 Profiel	van	een	begeleider
Of een leeractiviteit succesvol is, hangt af van drie factoren:

*	De betrokkenheid van het managent en direct leidinggeven.

*	De overeenkomst van de leer- en de werksituatie.

*	Praktijkervaring van de begeleider/trainer.

Je kunt ervoor kiezen om een in- of externe begeleider aan te stellen. Voor beide opties 

zijn voordelen te benoemen. 

Voordelen interne begeleider

*	Veel expertise en ervaring uit de werkpraktijk, waardoor voorbeelden uit de praktijk 

kunnen worden gegeven.

*	De medewerkers herkennen de werkelijkheid in de voorbeelden, het taalgebruik en de 

onderwerpen.

*	De begeleider is bereikbaar in de organisatie waardoor vragen stellen, oefenen e.d. na 

de training mogelijk is.

*	Het delen van interne expertise en ervaring wordt gestimuleerd.

Voordelen externe begeleider

*	De begeleider heeft expertise en/of ervaring die in de organisatie mogelijk niet aanwe-

zig is, waardoor nieuwe kennis in de organisatie wordt gebracht.

*	De begeleider kan voorbeelden aangeven vanuit andere organisaties die inspireren en 

de blik kunnen verruimen.

*	Medewerkers zien iemand van buiten eerder als deskundige.

*	De begeleider is didactisch bekwaam en gespecialiseerd in leerprocessen.

Als je kiest voor een interne begeleider, zijn er enkele specifieke aandachtspunten: 

*	Beschikbaarheid: is er echt tijd en aanwezigheid mogelijk?

*	Didactische vaardigheden: heeft de betrokkene ervaring in het begeleiden van 

leerprocessen?

*	Is iemand bekend met het werken met creatieve en actieve werkvormen, waardoor er 

voldoende ruimte wordt gegeven?

*	Is de betrokkene instaat om buiten de eigen functie te denken in het belang van de 

organisatie en van de deelnemers?
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2	 Prioriteren	van	competenties	
Welzijnsprofessionals hebben negen competenties benoemd die van belang zijn om als 

professional, afdeling en/of organisatie ondernemend te kunnen werken. Neem de com-

petenties door en bepaal hoe belangrijk het is dat medewerkers over deze competentie 

beschikken. Voor een uitgebreide toelichting op de competenties verwijzen we je naar 

het overzicht van competenties, zoals weergegeven in hoofdstuk 2 van het Werkboek 

Onderneem ’t zelf in Welzijn.

Stap 1
Neem de competenties door en geef per competentie aan of deze voor een optimale 

functie-uitoefening essentieel, belangrijk, nuttig, maar niet essentieel of niet relevant is:

*	Essentieel: Iemand die niet over een hoge mate van vaardigheid op dit criterium be-

schikt, kan de functie onmogelijk naar behoren vervullen.

*	Belangrijk: Iemand die niet over een redelijke mate van vaardigheid op dit criterium 

beschikt, zal de functie slechts met moeite naar behoren kunnen vervullen.

*	Nuttig, maar niet essentieel: Het beschikken over vaardigheid op dit criterium kan tot 

betere functievervulling leiden, maar zonder kan ook goed gefunctioneerd worden.

*	Niet relevant: Dit criterium heeft slechts zelden iets te maken met een goede 

functievervulling.

Omgevingsgericht werken 

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional: 

Weet wat er om zich heen speelt in politiek, bestuurlijk en maatschappelijk opzicht. 

Gebruikt deze informatie voor de uitvoering van het eigen werk.

Innovatief denken en werken 

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, producten, diensten of 

markten.

Past vernieuwingen toe in zijn/haar werk en durft daarbij risico’s te nemen.

Vraag- en klantgericht werken 

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Kan wensen en behoeften van de klant/gebruiker onderzoeken.

Onderneemt vanuit de eigen expertise acties om aan de wensen en behoeften van de 

klant te voldoen.
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Proactief handelen  

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Is alert op kansen, nieuwe situaties of problemen. 

Speelt hierop in door zelf activiteiten op te pakken of een voorstel te doen voor het zelf 

nemen van initiatief.

Resultaatgericht werken  

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Pakt zaken op die er toe doen adequaat op en let hierbij op kwaliteit, prioriteiten én 

vragen van de opdrachtgever of de organisatie.

Effectief communiceren  

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Kan ideeën, meningen en feiten aan anderen duidelijk maken in boeiende en begrijpe-

lijke taal, met non-verbale communicatie en diverse middelen.

Presenteren 

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Kan plannen, ideeën en activiteiten helder, boeiend en overtuigend overbrengen op 

anderen.

Samenwerken  

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samen-

werking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Netwerken  

essentieel / belangrijk / nuttig, maar niet essentieel / niet relevant

De professional:

Heeft het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden en zo te komen tot 

een netwerk dat kan bijdragen aan het realiseren van bepaalde doelen.
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Stap 2
Noteer de competenties in onderstaand overzicht in volgorde van belangrijkheid.

Rangorde Competentie Waardering

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10
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3	 Zelfanalyse
Door de zelfanalyse in te vullen kun je aanwezige en te ontwikkelen competenties in 

kaart brengen. Je bepaalt voor jezelf in welke mate je handelen en gedrag in het werk 

overeenkomen met de omschrijvingen. Per competentie staat een aantal omschrijvingen 

met een antwoordmogelijkheid eronder. Beantwoord per punt de vraag of het omschre-

ven gedrag op jouw werk van toepassing is en zo ja, in welke mate jij dit gedrag laat 

zien? Bij de vragenlijst kunnen verschillende scores aangekruist worden. Dezelfde schaal 

kan voor alle gedragsvoorbeelden gebruikt worden.

Beoordeel per competentie en/of gedragsvoorbeeld of deze op jouw werk van toepas-

sing is en zo ja, in welke mate: 

n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Tussen geheel niet en geheel zelfstandig staat een lijn, die  de ontwikkelingslijn bij de 

competentie aangeeft. Op deze lijn geven medewerkers aan in welke mate het gedrags-

voorbeeld met het gedrag in het werk overeenkomt. Er wordt één kruisje gezet, maar 

dit mag dus wel ergens tussen twee antwoorden in zitten. 

*	Niet van toepassing: Dit betreffende gedragsvoorbeeld is niet op het werk van de me-

dewerker van toepassing.

*	Geheel niet: De medewerker laat dit gedrag geheel niet zien in zijn werk, is hier niet 

competent in.

*	Nog ontwikkeling nodig: De medewerker laat dit gedrag soms zien, maar kan hier nog 

beter in worden, bijvoorbeeld door begeleiding en feedback.

*	Geheel zelfstandig: De medewerker laat dit gedrag vaak uit zichzelf zien, is hier com-

petent in en heeft hier geen aanwijzingen meer bij nodig.

*	Uitstekend: De medewerker is een voorbeeld voor anderen en kan een ander hier feed-

back over geven.

Inventariseer kwaliteiten en ontwikkelpunten
Op basis van de scores kun je inventariseren wat kwaliteiten zijn en wat nog ontwikkelpun-

ten zijn. Dat kunnen leerdoelen worden voor het komende jaar. De ingevulde lijst kan ook 

het uitgangspunt zijn voor een ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende. Samen stellen 

jullie vast welke leerdoelen prioriteit hebben en hoe je daar aan kunt werken. Je kunt de 

afspraken vastleggen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Bespreek ook welke activi-

teiten relevant en geschikt zijn om je leerdoelen te bereiken. Je kunt denken aan training 

volgen, maar ook aan een boek lezen, meelopen met een meer ervaren collega, meedoen in 

het intervisietraject (via P&O), individuele coaching, etc.
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Je kunt deze lijst ook voorleggen aan een collega en hem of haar vragen om de lijst voor 

jou in te vullen. Het is interessant om te kijken of je collega jou op dezelfde manier ziet als 

jij jezelf ziet. Je krijgt hiermee extra informatie over wat jij laat zien in je werk en het kan 

je helpen om de ‘blinde vlek’, die iedereen ten opzichte van zichzelf heeft, te verkleinen. 

De eerste competentie is als voorbeeld uitgewerkt. Op de volgende pagina staat een 

blanco versie die je per competentie en/of type gedrag in kunt vullen.

Omgevingsgericht werken 

De professional: 

Weet wat er om zich heen speelt in politiek, bestuurlijk en maatschappelijk opzicht. 

Gebruikt deze informatie voor de uitvoering van het eigen werk.

Voorbeeld(ig) gedrag:

1. SteIt zich op de hoogte van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelin-

gen door gebruik te maken van verschillende kanalen waaronder (informele) contac-

ten, media, vakliteratuur
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

2. Gebruikt diverse methoden om aan toepasselijke informatie te komen en is hier zelf 

actief naar op zoek 
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

3. Vertaalt deze ontwikkelingen naar het eigen werkterrein en de eigen functie 
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

4. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie en organisatie
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

5. Houdt bij zijn voorstellen, aanpak en uitvoering van het werk rekening met de hui-

dige en toekomstige behoeften
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend
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Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend

Competentie / gedragsvoorbeeld:
n.v.t.  geheel niet nog ontwikkeling nodig geheel zelfstandig uitstekend
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4	 STARR-methode	
Het is belangrijk om je oordeel over iemands gedrag uit te stellen tot de situatie goed 

verkend is. Dit is behoorlijk lastig. Vaak zijn we geneigd om zelf dingen in te vullen als 

we andermans verhaal horen. We trekken snel conclusies, interpreteren en schieten in 

een oplossing. Dat heeft als valkuil dat je iemand niet beoordeelt, maar veroordeelt. 

Wat wij waarnemen, nemen we voor waar aan. Maar dat wordt gestuurd door opvattin-

gen. Als je bijvoorbeeld een collega hebt die steeds vroeg vertrekt, kun je je gaan erge-

ren. Je spreekt dit uit en wat blijkt? Deze collega heeft een zwaar zieke moeder die hij 

mee helpt te verzorgen. De STARR-methode helpt om een beeld te vormen van iemands 

competenties en de mate waarin deze beheerst worden. STARR staat voor Situatie, Taak, 

Actie, Resultaat en Reflectie. 

Hoe werkt het?
Een STARR-gesprek duurt 5-10 minuten, waarbij een situatie doorlopen wordt. Dat 

kan in een tweetal of in een groepje van 3 tot 6 personen. Door systematisch vragen 

te stellen en oordeelsvrij te luisteren kom je sneller tot de kern. En door een situatie te 

doorlopen, beleeft de cliënt de situatie ook opnieuw, zoals je de vakantie een beetje 

opnieuw beleeft als je erover vertelt. Hieronder een aantal tips voor de onderdelen van 

het STARR-gesprek.

Situatie:   Laat niet alle informatie meteen komen, maar vraag in enkele zinnen kort 

een beeld te schetsen. Geef de ander even de tijd om de situatie te zoeken 

en weer voor te stellen.

Taak:   Sta ook hier niet te lang bij stil. Laat de ander nadenken over zijn eigen 

aandeel en verantwoordelijkheid. Wat had jij daar te doen?

Actie:  Vraag hier meer door. Wat deed je precies, hoe zag dat er concreet uit?

Resultaat:  Wat was het resultaat?

Reflectie:  Dit helpt om terug te kijken, om leerdoelen en leerpunten eruit te halen.
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STARR-methode in schema

Situatie

*	 wat was de situatie?

*	 wat gebeurde er?

*	 wie waren er bij betrokken? 

*	 waar speelde de situatie zich af?

*	 wanneer speelde deze situatie?

Taak 
Algemeen:

*	 wat was je taak?

*	 wat was je rol?

*	 wat werd er van je verwacht?

Persoonlijk:

*	 wat wilde je bereiken?

*	 wat verwachtte je van jezelf in die 

situatie?

*	 wat vond je dat je moest doen?

Reflectie

*	 hoe vond je dat je het deed?

*	 was je tevreden met het resultaat? 

*	 wat zou je een volgende keer 

anders doen?

*	 wat heb je daarvoor nodig?

Resultaat

*	 wat kwam er uit?

*	 hoe is het afgelopen? 

*	 wat was het resultaat van je   handelen?

*	 hoe reageerde(n) de ander(en)?

Actie

*	 wat heb je precies gezegd en/of gedaan?

*	 hoe was je aanpak?

*	 en toen? 

*	 hoe reageerde(n) de ander(en) op jou?

*	 wat heb je vervolgens gezegd en/of gedaan?

*	 en toen?
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5	 Critical	incidents
 

De Critical incidents methode is geschikt om kernopgaven te benoemen en om compe-

tenties te formuleren. 

Kernopgaven benoemen
Met de Critical incidents methode willen we kernopgaven boven water krijgen. Kernopga-

ven zijn kritische werksituaties, keuzes of dilemma’s waar de beroepsbeoefenaar regelmatig 

mee in aanraking komt én die kenmerkend zijn voor het werk/beroep. De kernopgave vergt 

van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing. De manier waarop de beroepsbe-

oefenaar die situatie aanpakt en een oplossing vindt, geeft aan wat hij/zij in huis heeft (over 

welke competenties hij/zij beschikt) en hoe deskundig en hoe ervaren hij/zij is. De kernopga-

ven en de concrete uitwerking daarvan geven richting bij het selecteren en formuleren van 

competenties van de beroepsbeoefenaar. 

Voorbeelden van kernopgaven:

1. Groepsleidster kinderopvang: Aandacht voor het zelfstandig uitoefenen van activi-

teiten door de kinderen en de bescherming (veiligheid) die zij de kinderen moeten 

bieden. 

Bron: Klaar voor de toekomst, een nieuwe Beroepenstructuur, Groepsleidster 

kinderopvang 

2. Sociaal-cultureel werker: Interveniëren of zelf laten doen. De scw-er maakt voortdu-

rend de afweging hoe de mix van faciliteiten en ondersteuning bieden, toerusten, or-

ganisatieontwikkeling en het zelf initiëren in de juiste verhouding staat tot de poten-

ties van de groep in het licht van het streven naar een zo groot mogelijke autonomie.  

Bron: Klaar voor de toekomst, een nieuwe Beroepenstructuur, Sociaal-cultureel werker

Competenties formuleren
Opdracht 

*	Neem in het achterhoofd de relevante ontwikkelingen die spelen in je organisatie en 

de gevolgen daarvan voor zorg- en dienstverlening en medewerkers.

*	Denk na over concrete werksituaties waarin jij (of anderen) goed functioneerde of situ-

aties waarin jij (of anderen) juist niet goed functioneerde. Leg daarbij liefst de link met 

de ontwikkelingen en gevolgen voor zorg- en dienstverlening. 

*	Omschrijf die situaties zo kort en helder mogelijk aan de hand van de drie 

aandachtspunten: 

 1. Wat was de situatie? 

 2. Wat was het resultaat van de situatie? 

 3. Wat heb je gedaan om het resultaat te bewerkstelligen? Wat waren je acties?

*	Probeer een zo objectief mogelijke beschrijving van de situatie, het resultaat en de 

acties te geven. Bij het beschrijven van de acties gaat het om concreet waarneembaar 

gedrag.



Onderneem ‘t zelf in welzijn  13   * * * 

Effectieve werksituatie
1. Bedenk en beschrijf in het kort een situatie waarvan je vond dat je goed handelde en/

of een goed resultaat heeft bereikt en/of effectief handelde?

2. Wat was precies het resultaat?

3. Wat deed je om het resultaat te bewerkstelligen? Wat waren je acties?

Ineffectieve werksituatie
1. Bedenk en beschrijf in het kort een situatie waarvan je vond dat je niet goed handel-

de en/of geen goed resultaat bereikte en/of ineffectief handelde?

2. Wat was precies het resultaat? Welk resultaat had je gewild?

3. Wat deed je? Wat waren je acties? En wat had je achteraf anders willen doen?
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6	 	Persoonlijk	Ontwikkeling	Plan	
Formuleer met behulp van het competentieprofiel waarin jij sterk bent en waarin jij je 

verder wilt ontwikkelen. Maak hierbij ook gebruik van de feedback die je aan anderen 

hebt gevraagd. Geef ook aan op welke manier je aan je ontwikkelpunt wilt werken en 

hoe je dit denkt te realiseren. Je kunt dit gebruiken in een gesprek met je leidinggeven-

de (functioneringsgesprek of werkbespreking).

Ik wil de volgende competenties en sterke punten van mijzelf vasthouden:

Ik wil mij verder ontwikkelen in (competentie, gedragsvoorbeelden of resultaten in je 

werk):

Mijn leerpunt bij bovenstaande is met name (gebruik de gedragsvoorbeelden van de 

competenties of concrete feedback die je hebt gekregen):

Hiermee wil ik het volgende resultaat bereiken:

Wat ik graag hieraan zou willen doen in de komende 3, 6, 9 of 12 maanden:

(onderstreep de termijn en geef aan in welke vorm, bv. mentor, experimenteren met col-

lega, coaching, kijken bij anderen, training, informeel netwerken)

Zo leer ik het beste (lezen, zien, horen, discussiëren, aan anderen uitleggen):

De organisatie en/of mijn leidinggevende kan mij helpen bij het volgende:

Ik bewaak de voortgang in mijn ontwikkeling door:

Overige opmerkingen en aandachtspunten:
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7	 Checklist	leerklimaat	
Of, en hoeveel er in een organisatie wordt geleerd is niet zozeer afhankelijk van het 

aantal trainingen, opleidingen of cursussen die medewerkers volgen of hoe hoog het op-

leidingsbudget is. Het leren is sterk afhankelijk van de volgende 7 aspecten: 

1. Managementstijl en relationele kenmerken van managers

2. De voor leren beschikbare tijd 

3. Autonomie en verantwoordelijkheid

4. Teamstijl

5. Gelegenheid tot ontwikkeling 

6. Beschikbare hulp

7. Tevredenheid

Aan de hand van deze aspecten is te bepalen hoe het met het leerklimaat in een orga-

nisatie is gesteld. In onderstaand overzicht worden de 7 aspecten verder toegelicht. Met 

behulp van instrument 8 ‘Diagnose leerklimaat’, kan verder bepaald worden hoe het met 

het leerklimaat is gesteld in de organisatie. 

Managementstijl en relationele kenmerken van managers
De mate waarin: 

*	Je het management ziet als ondersteunend en zorgzaam voor collega’s. 

*	Je het management ziet als eerlijk, maar opbouwend in hun beoordeling van 

medewerkers. 

*	Zij betrokken zijn aansluiten bij de verschillende werkstijlen van medewerkers. 

De voor leren beschikbare tijd 
De mate waarin: 

*	Je in staat wordt gesteld je werk goed te doen en effectief te leren. 

*	Je tijd hebt om na te denken, te oefenen en veranderingen bij te houden. 

*	Je tijd hebt om zaken door te spreken met collega’s en leidinggevende. 

Autonomie en verantwoordelijkheid
De mate waarin:

*	Je de mogelijkheid hebt om je eigen werk te organiseren, gelegenheid krijgt om beslis-

singen te nemen en acties in gang te zetten. 

*	Je aangemoedigd wordt om verantwoordelijkheid te nemen, om te leren en de vrijheid 

krijgt om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en daarin risico’s te nemen.
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Teamstijl
De mate waarin: 

*	De werkplek een omgeving is met mogelijkheden om van bekwame collega’s te leren. 

*	Collega’s ondersteunend, zorgzaam en bereid zijn tot helpen en tot het delen van in-

formatie en werk. Team(leden) worden gezien als mensen die hun eigen beperkingen 

kennen en die daar ook voor uit willen komen.

Gelegenheid tot ontwikkeling 
De mate waarin: 

*	De werkplek een plaats is die mogelijkheden biedt om nieuwe werkzaamheden te 

leren en om gevarieerd werk te doen. 

*	Er mogelijkheden zijn voor creativiteit en mogelijkheden om te leren over onderwer-

pen die buiten de directe werkzaamheden staan. 

*	Je op de hoogte bent van beschikbare leermiddelen en leermogelijkheden. 

*	Je betrokken bent bij het bediscussiëren van veranderplannen en –strategieën.

Beschikbare hulp
De mate waarin:

*	Geschreven informatie en voor werk relevante richtlijnen gemakkelijk toegankelijk 

zijn. 

*	Hulp van anderen gemakkelijk beschikbaar is (zowel coaching als formele en informele 

training).

Tevredenheid
De mate waarin:

*	Je een tevreden gevoel hebt over het klimaat op de werkplek, door het ontbreken van 

klachten en een negatieve houding van collega’s. 

Bron: Sectorfonds Welzijn – Project Stimuleren Leer- en Opleidingsbeleid
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8	 Diagnose	leerklimaat	
Door middel van een vragenlijst worden een aantal uitspraken voorgehouden over een 

7-tal aspecten die het leerklimaat in een organisatie beïnvloeden:

1. Managementstijl en relationele kenmerken van managers

2. De voor leren beschikbare tijd 

3. Autonomie en verantwoordelijkheid

4. Teamstijl

5. Gelegenheid tot ontwikkeling 

6. Beschikbare hulp

7. Tevredenheid

De vragenlijst kan worden ingevuld door alle leden van het team of een steekproef 

van mensen uit een organisatie. Na afloop kunnen de antwoorden worden vergeleken 

en besproken worden wat overeenkomsten en verschillen zijn en hoe mensen tot deze 

antwoorden gekomen zijn. Vooral het gesprek over de lage scores en de verschillende 

antwoorden geeft aan op welke aspecten van het leerklimaat veranderingen of verbete-

ringen kunnen worden aangebracht.

Per uitspraak wordt gevraagd aan te geven in welke mate de betreffende uitspraak 

klopt met de werkelijke situatie in het team: 

1 = de uitspraak klopt in het geheel niet voor het team

2 = de uitspraak klopt voor het grootste gedeelte of in de meeste gevallen niet

3 = de uitspraak klopt deels, maar deels ook niet

4 = de uitspraak klopt voor het grootste gedeelte, of in de meeste gevallen

5 = de uitspraak klopt geheel
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Stap 1: Waardering uitspraken

Aspect 1. Managementstijl en relationele kenmerken van managers

De manager 1 2 3 4 5

1.   is flexibel in stijl van leidinggeven al naar gelang de situatie

2.   delegeert verantwoordelijkheid in vertrouwen

3.   etaleert een visie

4.   helpt en coacht

5.   is duidelijk over taken en posities

6.   is eerlijk en open

7.   geeft feedback

8.   is iemand die waardering uitspreekt

9.   is met name een face-to-face-communiceerder

10. is gemakkelijk toegankelijk

11.  moedigt aan om andere meningen en visies te hebben en aannames in twijfel  
te trekken 

12.  luistert naar de ideeën van medewerkers ook als deze onconventioneel zijn

13. is bereid fouten te accepteren en te erkennen bij zichzelf

14. is iemand die creatieve spanning weet vast te houden

15. kent de effecten van het eigen gedrag op het leren in de organisatie

Aspect 2. De voor leren beschikbare tijd 

In mijn team is 1 2 3 4 5

16.  tijd voor bezinning en dingen opnieuw in overweging te nemen, zonder druk om tot 
een oplossing te komen 

17. tijd om te oefenen en/of experimenteren met nieuwe werkwijzen/gedrag

18.  er de mogelijkheid om tijdens het werk ideeën en ervaringen te bespreken met col-
lega’s en leidinggevende

19. leertijd in de werklast van medewerkers mee begroot

20.  geaccepteerd dat leren een continue aangelegenheid is en daar wordt ook naar 
gehandeld
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Aspect 3. Autonomie en verantwoordelijkheid

In mijn team 1 2 3 4 5

21. mogen medewerkers hun eigen werk organiseren

22. mogen medewerkers zelf beslissen over de voortgang van hun eigen werk

23. zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun werk

24.  kunnen medewerkers zelf leerbehoeftes vaststellen en leermogelijkheden beschikbaar 
krijgen

25. mogen medewerkers experimenteren met nieuwe werkwijzen en daarin risico’s nemen

Aspect 4. Teamstijl

In mijn team 1 2 3 4 5

26. wordt er voor gezorgd dat teamleden elkaars talenten en ambities (leren) kennen

27. wordt geïnvesteerd in samenwerken

28.  is sprake van informatie uitwisseling tussen teamleden en wordt dit gestimuleerd  
en gefaciliteerd

29.  geeft het management voorbeeldgedrag in ondersteuning, zorgzaamheid en  
bereidheid tot helpen

30.  wordt goed gebruikgemaakt van competenties en samenwerkingsmogelijkheden van 
medewerkers bij het nemen van besluiten en het oplossen van problemen

31.  hebben wij een teamontwikkelingsplan waarin competentieontwikkeling van indivi-
duen geplaatst wordt in het kader van gezamenlijke competentieontwikkeling
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Aspect 5. Gelegenheid tot ontwikkeling 

In mijn team 1 2 3 4 5

32.  is leren een integraal onderdeel van het organisatiebeleid. Dit resulteert in planmatig 
aanbieden van leermogelijkheden, die zijn afgestemd op alle relevante leerprocessen 
en leerresultaten en op de doelen en resultaatgebieden van de organisatie

33.  steunt het management zelfontwikkeling van medewerkers binnen en buiten hun 
directe werkzaamheden

34.  is er sprake van veel mogelijkheden om toegang te krijgen tot opleiding, training en 
open leermogelijkheden

35.  wordt zorg gedragen voor goede toegankelijkheid van leermogelijkheden voor elk 
individu

36.   is er geloof in het versterken en ontwikkelen van alle medewerkers en niet alleen in 
het hen vertellen wat zij moeten doen

37. wordt voor opleiding en training gezorgd die werkelijk nodig is op de werkvloer

38. worden leerbehoeften methodisch geanalyseerd

39.  worden alle medewerkers betrokken bij het formuleren van veranderplannen en 
–strategieën

40. worden medewerkers systematisch geïnformeerd over leermogelijkheden en -middelen 

41.  wordt het leerklimaat op de werkplek voor individu en team regelmatig systematisch 
geanalyseerd zodat steeds zicht is op leerbevorderende en leerbelemmerende factoren 
in het team

42. krijgen medewerkers gelegenheid met en van elkaar te leren

43. kunnen medewerkers de inhoud van hun werkzaamheden variëren

Aspect 6. Beschikbare hulp

In mijn team 1 2 3 4 5

44. is sprake van coaching als instrument voor ontwikkeling van medewerkers

45. wordt de leidinggevende aangemoedigd tot en getraind in coaching van medewerkers

46. gebruiken wij persoonlijke ontwikkelplannen

47. is regelmatig sprake van informele on the job training 

48. is een pakket van trainingen aanwezig 

49. zijn er richtlijnen voor werk en die zijn voor iedereen toegankelijk
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Aspect 7. Tevredenheid
In mijn team 1 2 3 4 5

50.  stimuleren wij elkaar dingen ook eens op een nieuwe manier aan te pakken en spreken 
wij waardering naar elkaar uit, ook als de nieuwe aanpak niet slaagt

51.  zien wij fouten als situaties waarvan kan worden geleerd en zijn zij aanleiding voor 
collegiale hulp

50.  wordt regelmatig onderzocht hoe de tevredenheid van teamleden is en welke team/
organisatieaspecten de tevredenheid bevorderen en welke die belemmeren

Stap 2: Vergelijking uitspraken

Geef hieronder aan hoe vaak je het cijfer 1, 2, 3, 4 of 5 hebt gegeven. Inventariseer ook 

hoe collega’s scoorden. Hoe vaker de scores 4 en 5 voorkomen, hoe waarschijnlijker het is 

dat het leerklimaat in het team goed is. Hoe vaker de scores 1 en 2 voorkomen, hoe gro-

ter de kans dat er activiteiten nodig zijn om het leerklimaat in het team te bevorderen

Aantal malen score Ik Collega 1 Collega 2 Collega 3 Collega 4 Collega 5 Collega 6

1

2

3

4

5

*	Mijn laagste scores heb ik op de uitspraken nummer: 

*	Mijn hoogste scores heb ik op de uitspraken nummer:

*	Vergelijk je laagste en hoogste scores per uitspraak met die van collega’s. Als er col-

lega’s zijn die lager of hoger scoren, probeer dan samen te achterhalen wat ieders 

motieven waren voor de gegeven score.

*	Bepaal tot slot (gezamenlijk) wat jullie als team zouden willen vast houden zodat het 

een goed leerklimaat ondersteunt en wat jij graag zou willen veranderen.

Bron: Sectorfonds Welzijn – Project Stimuleren Leer- en Opleidingsbeleid
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9	 Trainingsevaluatieformulier
Naam bijeenkomst:   

Naam begeleider:  

1 2 3 4 5

1
Is er een helder beeld gegeven van het doel van 
de bijeenkomst?

Nee, niet helder
Ja, heel 
helder

2 Zijn de doelen behaald? Nee, helemaal niet Ja, helemaal

3
Sloot de bijeenkomst aan bij jouw 
verwachtingen?

Nee, helemaal niet Ja, helemaal

4 Hoe heb je de sfeer in de groep beleefd? Slecht Goed

5
Hoe beoordeel je de kwaliteit van de 
begeleider?  

Niet vaardig Vaardig

6
Sloten de behandelde onderwerpen aan bij je 
eigen praktijksituatie?

Nee, helemaal niet Ja, helemaal

7
Kun je de vaardigheden die je hebt geleerd 
toepassen in je werk?

Nauwelijks Grotendeels

8
Hoe beoordeel je het theoretisch aanbod en de 
achtergrondinformatie?

Slecht Goed

9
Hoe beoordeel je de werkvormen en afwisse-
ling daarin?

Slecht Goed

10
Hoe waardeer je de bijeenkomst  in zijn 
totaliteit?

Slecht Goed

Wat zijn volgens jouw de sterke kanten van deze bijeenkomst?

Wat heb je gemist in de bijeenkomst?

Vind je dat er op deze bijeenkomst een vervolg moet komen?  Ja / Nee

Zo ja, waar heb je nog behoefte aan?

Overige opmerkingen en/of suggesties:
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10	Feedback	geven	doe	je	zo
Bij de start van de bijeenkomsten is het van belang om goede afspraken te maken over 

het geven en ontvangen van feedback. Goed omgaan met feedback kan het leren tijdens 

het werk stimuleren. Het is lastig om goed om te gaan met commentaar, zo blijkt in de 

praktijk. We hebben de neiging ons af te sluiten voor negatieve kritiek en positief com-

mentaar wuiven we weg of bagatelliseren we. Hieronder volgen een aantal regels voor 

het ontvangen en geven van feedback. 

Essentieel voor effectieve feedback is dat de informatie wordt uitgewisseld in een sfeer 

van veiligheid, respect en vertrouwen. Als dit ontbreekt kan feedback leiden tot misver-

standen en weerstand. Het omgaan met feedback bestaat uit twee delen, namelijk het 

geven en het ontvangen van feedback.

Regels voor het geven van feedback
1. Beschrijf gedrag dat je hebt waargenomen.

2. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft. Laat je gevoel spreken.

3. Maak de stap naar de ander. Geef de ander de gelegenheid te reageren. Check of je 

boodschap is overgekomen en of de ander zich in jouw waarneming herkent.

4. Eventueel: Geef advies voor alternatief gedrag.

Regels voor het ontvangen van feedback  
1. Luister en vraag zo nodig om toelichting. Wie feedback ontvangt, is gebaat bij een 

actieve opstelling: luisteren, samenvatten, doorvragen.

2. Toon waardering. Een gouden regel in feedback is de ander te bedanken voor zijn 

informatie. Dat voelt misschien wat vreemd, maar als je feedback ziet als een leerin-

strument is het zo gek nog niet: de ander geeft je immers informatie waarmee jij je 

voordeel kunt doen.

3. Beoordeel de feedback. Degene die de feedback ontvangt, beoordeelt zelf wat hij 

met de feedback gaat doen. Vind je de feedback terecht of onterecht? Herken je wat 

de ander zegt? Kun je er iets mee? Ga niet in de verdediging. Beter is het om op zoek 

te gaan naar alternatieven of achterliggende redenen.

4. Doe iets met de feedback. Laat de feedbackgever weten wat je met zijn commentaar 

doet. Als je besluit er niets mee te doen, zeg je het ook.

Op de volgende pagina staan twee feedbackkaarten, waarop staat aangegeven hoe je 

feekback wel en niet moet geven. Gebruik deze bij oefeningen waarbij feedback geven 

van belang is. 
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Geef het liefst 
feedback als de 
ander haast heeft 
of als er veel 
mensen aanwezig 
zijn (zoals tijdens 
pauzes).

Haal er informatie 
bij die je van 
anderen hebt 
gehoord.

Geef zoveel 
mogelijk 
ongevraagde 
feedback.

Laat het de ander 
goed merken als  
je hem of haar  
niet mag.

Richt je op de 
persoon, geef hem 
veel adviezen en 
hou jezelf erbuiten.

Speel op de man 
en niet op de bal.

Oordeel en 
interpreteer.

Haal zoveel 
mogelijk oude 
koeien uit de sloot.

Feedback:
zo	moet	het	niet!

Vraag 
verduidelijking 
over wat je niet 
begrijpt.

Bedank de 
feedbackgever 
voor zijn feedback 
en vertel wat je 
ermee gaat doen.

Zie feedback als 
een kans om te 
leren en niet als 
aanval. Verdedig 
niet en leg niet uit.

Beschrijf wat je 
waarneemt aan 
feitelijk gedrag  
(“Ik zie…”).

Maak duidelijk  
wat dat met jou 
doet (“Het effect 
op mij is…”).

Maak duidelijk  
hoe jij het gedrag 
in de toekomst  
zou willen.

Feedback:
zo	moet	het!
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11	Intervisie	
Intervisie is een gestructureerd overleg dat regelmatig plaatsvindt tussen beroepsoefe-

naars. Het is een overleg op basis van wederkerigheid, in een vaste groep van collega’s 

met een gelijke functie, waar vertrouwelijkheid verzekerd is. Binnen een gezamenlijk 

vastgestelde structuur tracht men doelgericht tot oplossingen te komen.

Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht. Het oplossen van werkproblemen 

staat centraal. Dit kan door collegiaal advies, het geven van concrete oplossingen of het 

vergroten van inzicht in de oorzaken van problemen, waardoor de probleeminbrenger 

zelfstandig verder kan.

Het doel van intervisie
Intervisie is een middel tot deskundigheidsbevordering. Via deze werkvorm vindt kennis-

overdracht tussen medewerkers plaats. Intervisie faciliteert de uitwisseling van professio-

nele kennis tussen medewerkers met als doel de kwaliteit van de dienstverlening voort-

durend te verbeteren. Voor de individuele medewerkers heeft intervisie tot doel:

*	Het stimuleren van onderling begrip 

*	Het realiseren van overdracht van kennis, zienswijze en werkwijzen

*	Vergroting van inzicht in werkproblemen en vergroting van zelfkennis

*	Het versterken van het probleemoplossend vermogen

*	Het vergroten van de vakbekwaamheid

Fasen van intervisie
1. Probleeminventarisatie

2. Analyse van het probleem

3. Advies ronde

4. Actieplan

5. Evaluatie

Randvoorwaarden 

*	Een effectieve intervisiebijeenkomst kan maximaal 1,5 tot 2 uur duren. 

*	Alle deelnemers moeten in de gelegenheid zijn om de bijeenkomsten bij te wonen, 

een jaarplanning van de bijeenkomsten helpt hierbij.

*	De frequentie van de bijeenkomsten kan variëren van  1 x per 6 weken of 8 weken.

*	Groepsgrootte van 4 tot 8 personen

*	Wijs een duidelijke procesbegeleider aan die niet de probleeminbrenger is

*	Probleemanalyse: ga uit van een concreet actueel, nog niet opgelost probleem.

*	Valkuilen: kom niet te snel met oplossingen en maak er geen werkoverleg van.
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Vormen van intervisie

A. Incidentmethode
Doelen

1. Je verdiepen in een werkprobleem.

2. Je kunnen verplaatsen in de mening van een ander.

3. Formuleren van verschillende oplossingen.

Type probleem

Problemen uit de werksituatie waarin de groepsleden zich kunnen verplaatsen

Voorwaarden

*	Het incident moet echt gebeurd zijn en het moet nog actueel zijn;

*	Het incident moet een herkenbaar voorval zijn uit de beroepspraktijk;

*	De inbrenger van het incident is geen discussieleider.

Tijdsduur

1,5 uur

Benodigdheden

Papier en pen

Opbouw

1. Introductie en keuze van het te bespreken incident (20 min.). Ieder groepslid brengt 

een incident in, schrijft dit op en leest dit voor. Het incident moet kort en feitelijk 

worden geformuleerd. De groep kiest vervolgens het te behandelen incident.

2. Toelichting op de gekozen probleemsituatie (2 min.).

3. Noteren van vragen om informatie (5 min.).

4. Informatieronde (15 min.).

5. Analyse van de situatie (10 min.).

6. Standpuntbepaling (advisering) door de groep (15 min.).

7. Wat deed / doet de probleeminbrenger? (15 min.).

8. Afsluitende discussie (10 min.).

9. Evaluatie (10 min.).

Voordelen van deze methode

De incidentmethode is zeer gestructureerde methode die goed werkt bij beginnende 

groepen. De structuur geeft helderheid en vertrouwen. De probleemkeuze en behande-

ling vindt in een veilige zone plaats en komt niet te dichtbij voor mensen die nog weinig 

vertrouwd zijn met groepsleren.

*	Goede eenvoudige methode om mee te beginnen.

*	Moet een actueel probleem zijn wat men algemeen kan maken (herkenning).
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*	Verschaft goed inzicht in het probleem.

*	Levert bruikbare tips van collega’s.

*	Levert een stukje feedback op eigen handelen.

B. Warm of koud methode 
Doel

*	Scherpe probleem behandeling door afwisseling van praten en schrijven/ denken.

*	Analyse en adviezen schriftelijk vastleggen.

Type probleem

Complexe adviessituaties

Tijdsduur

1,5 uur

Benodigdheden

*	Flaps en stiften

*	Pen en papier

Opbouw

1. Probleeminbrenger schetst probleemsituatie. (5 à 10 min.)

2. Adviseurs schrijven voor zichzelf vragen op. Zij stellen daarna ieder om beurten de 

voor ieder belangrijkste vraag. De vragen worden op een flap geschreven. Er is geen 

discussie. (10 min.).

3. Inbrengen typeert vragen als Warm, Koud, Neutraal. Warm is relevant en dicht bij 

het probleem. Inbrenger schrijft W / K / N op de flap achter de vragen en beant-

woordt nu de vragen. (15 min.)

4. Open vragenronde voor iedereen. Alle voor de inbrenger belangrijke vragen worden 

op de flap geschreven. De probleeminbrenger beantwoord de vragen en de proces-

begeleider waakt ervoor dat er geen discussie ontstaat. (15 min.)

5. Adviseurs schrijven voor zichzelf op: “Zijn probleem is ……….” Verplaats je daarbij 

in de inbrenger en formuleer het probleem op een voor de inbrenger hoger plan (10 

min.)

6. Iedere omschrijving wordt op de flap geschreven en de inbrenger noteert opnieuw 

W/K/N (10 min.)

7. Inbrenger herdefinieert zijn probleem op flap. (10 min.)

8. Discussie over (10 min.): 

* negatieve /positieve krachten

* oplossingsrichtingen (geen kant en klare adviezen)

9. Inbrenger reageert met te zeggen welke richtingen hem het meest aanspreken.  

(5 min.)

10. Afronden.
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Voordelen van de methode

Het gaat hier duidelijk om een probleemanalyserende methodiek.

Duidelijk wordt door deze methode hoe we vaak gewend zijn om probleemoplossend te 

denken en hoe verantwoordelijk we ons voelen voor het probleem van de ander.

Rol procesbegeleider

Procesbegeleider moet de opbouw van de methodiek goed hebben voorbereid zodat hij/ 

zij het schema consequent kan hanteren. Procesbegeleider moet van tevoren duidelijk 

aangeven dat er weinig tot geen ruimte is tot discussie, zodat deelnemers zich hiervan 

bewust zijn. Tijdens de intervisie zelf moet hij/ zij goed in de gaten houden dat er dan 

ook geen discussie ontstaat.

C. Roddelmethode
Soms is het prettig niet al te veel tijd en woorden te besteden aan een casus. Bijvoor-

beeld omdat het geen groot vraagstuk is of dat jullie groep het stellen van vragen eens 

wil afwisselen met een andere gespreksvorm. Of omdat de casusinbrenger niet veel 

woorden heeft. De roddelmethode leent zich daarvoor.

Wat kun je ermee?

Deze methode is te gebruiken als snel verkend moet worden of, en hoe de casusinbren-

ger – door bijvoorbeeld een blinde vlek – zijn eigen bijdrage in de problematiek niet 

scherp heeft. Het is een methode waarin op een relatief veilige manier feedback kan 

worden gegeven. Een onveilige groep is een contra-indicatie. De methode neemt glo-

baal 40 minuten in beslag.
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Beschrijving methode

STAP 1
Vraag introductie

De inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting
5 min.

STAP 2

Probleemverkenning

Overige groepsleden verkennen de vraag door het stellen van 3 creatieve vragen. Schrijf 

deze vragen op een flap-over. De inbrenger beantwoordt de vragen die hem/haar 

stimuleren.

10 min.

STAP 3

“Roddelen”

De inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met 

het gesprek. Hij/zij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken 

of opvallen.

De groepsleden “roddelen” met elkaar over de vraag van de inbrenger en over moge-

lijke achtergronden, oorzaken en oplossingen.

De groepsleden komen uiteindelijk tot een gezamenlijk advies.

10 min.

STAP 4

Reactie van de inbrenger

De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van 

de roddelfase. Wat heeft hem/haar geraakt? Wat is opgevallen? Accepteert hij/zij het 

gegeven advies?

10 min.

STAP 5

Evaluatie

Inbrenger en groep kijken terug op het verloop van dit gesprek: wat heeft het de in-

brenger opgeleverd? Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan?

5 min.

Totaal 40 min.
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