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Leren en ontwikkelen 

1. Goor, R. en Naber, P., ‘Wijkteams jeugd en gezin: Hoe teams werken, leren en ontwikkelen integreren 

in de dagelijkse praktijk’, Journal of Social Intervention: Theory and Practice vol 25 (2016), pp.4–27. 

DOI: 10.18352/jsi.475 https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.475/  

 

In dit artikel wordt middels een praktijkonderzoek uiteengezet hoe Amsterdamse wijkteams in de 

jeugdzorg leren en ontwikkelen. De centrale vraag is: ‘hoe is het leerproces van de teams 

vormgegeven zodanig dat er een continu systeem van leren ontstaat?’. De focus hierbij is het team 

als geheel. Belangrijk in het proces is dat professionals in complexe beroepssituaties een leer- en 

begeleidingsstructuur nodig hebben, ingebed in een passende teamcultuur. Het creëren en delen 

van eenzelfde visie, waardes en overtuigingen dragen bij aan de motivatie van de professionals 

om te werken aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

De auteurs beschrijven hoe leren in teams gepaard gaat met ervaring opdoen in de praktijk. Zij 

ondersteunen dit argument door gebruik te maken van de 70-20-10 regel en door het aanhalen 

van meer recent onderzoek, waarin wordt gesteld dat gerichte aandacht voor gezamenlijk leren 

van concrete ervaringen kan leiden tot vergroten van beroepsbekwaamheid en tot vergroting van 

kwaliteit van werken.  

Om op deze wijze te kunnen leren in een team, beschrijven de auteurs het belang van uitwisseling, 

dialoog en professionele uitdaging. Tevens dient er te worden gereflecteerd op werksituaties 

waarbij successen én missers worden besproken. Een open, veilige en rechtvaardige werkcultuur, 

op alle niveaus van de organisatie, is hierin belangrijk.  

Wanneer het tonen en verantwoorden van fouten als onvermijdelijk en leerzaam wordt gezien, 

verhoogt dit de kwaliteit en veiligheid van het werk. De auteurs verwijzen hierin naar de ‘just 

culture’ in de luchtvaartsector: fouten worden gezamenlijk gesignaleerd en ingezet om te 

verbeteren. In de Amsterdamse wijkteams wordt naast deze kwalitatieve benadering ook ingezet 

op het monitoren van resultaten. Belangrijk in het reflecteren en het uitwisselen van ervaring is om 

dit te plaatsen naar de toekomstige opdrachten. Bepleit worden een systematische 

casuïstiekbespreking (vakinhoudelijk) en intervisie (persoonlijke ontwikkeling).  

Daarnaast beschrijven de auteurs een verandering in de kijk op leren binnen de wijkteams. Waar 

deze eerst vooral gebaseerd waren op regel gestuurde principes (kenmerkend voor het 

functioneren van zorg- en welzijnsorganisaties in de afgelopen decennia), wordt er nu een manier 

van leren en werken gezien die waarde gericht kan worden genoemd.  

 

 

Uitdaging 

Lerende zorgcultuur 
 

https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.475/
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2. Nigtere, de B., Coppoolse, R., en Hoogerduijn, J., ‘Inspirerend leren in de learning community. Waar 

onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar ontmoeten’, Onderwijs en gezondheidszorg vol.32, 

(2008), pp. 3-6. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03077332?shared-article-renderer 

 

In het artikel ‘Inspirerend leren in de learning community’ wordt het fenomeen van de leerafdeling 

(learning community) besproken. Een concept waarin de nadruk wordt gelegd op samenwerking 

tussen studenten van verschillende niveaus, docenten en professionals. Het voornaamste doel van 

een leerafdeling is om te voorzien in een tekort aan stageplaatsen. Studenten voeren binnen een 

leerafdeling alle activiteiten uit die in een werksetting voor kunnen komen, wat leidt tot meer 

betrokkenheid en een groter verantwoordelijkheidsgevoel. De learning community leidt tot 

integratie van onderwijs en onderzoek in de beroepspraktijk en heeft tot doel de zorg te 

verbeteren. 

Belangrijke succesfactoren voor de learning community zijn managementondersteuning gericht op 

innovatie, een goede projectleider die de studenten kan begeleiden, het betrekken van 

medewerkers en een goede communicatie.  

 

3. ‘Hart voor zorg’, Cardia hart voor zorg,  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Visie-op-leren-en-ontwikkelen.pdf 

 

In het bulletin van Cardia wordt de visie en leren op ontwikkeling binnen de organisatie 

uiteengezet. Medewerkers worden als sleutelrol gezien in het behalen van de doelstellingen van 

de organisatie: zorg verlenen vanuit menselijk perspectief, gericht op samenwerking en 

verbondenheid. Medewerkers worden verantwoordelijk geacht in hun eigen leer- en 

ontwikkelproces. In het proces zijn het ontvangen van feedback en zelfreflectie belangrijke 

factoren. Vanuit leidinggevende wordt een inspirerende en motiverende stijl verwacht met een 

openhouding naar medewerkers. Een cultuur van vertrouwen is belangrijk en leren wordt gezien 

als en is gericht op de duurzame ontwikkeling.  

Voor het werkplekleren hanteert Cardia het 70-20-10 principe. De strategische opleidingsdoelen 

voor 2017-2020: Werkplekleren inbedden, adequate ondersteuning van medewerkers, waarin zij 

zelfverantwoordelijkheid tonen, bevordering van een cultuur waarin werkplekleren wordt beoefend 

en de ontwikkeling naar een hoger niveau van deskundigheid. 

 

4. Haarhuis, J.M., ‘Zorgen voor leren’, ONGE vol. 28 (2004), pp. 33-35, DOI: 10.1007/BF03071346  

 

Onder deze titel organiseerde het departement Personeelswetenschappen van de Universiteit 

Tilburg op 15 oktober 2004 een symposium. Leren in de zorgsector staat tegenwoordig hoog op 

de agenda. Verpleegkundigen en ander (medisch) personeel moeten voortdurend bijblijven. Zij 

moeten op de hoogte zijn van de meest uiteenlopende ziektebeelden en de nieuwste 

behandelingen en zorgmethoden. Op cursus gaan kost vaak veel tijd en is kostbaar. Daarom 

neemt het belang van werkplekleren toe. Op dit symposium zijn allerlei ideeën over werkplekleren 

aangereikt. 

4.1 Praktijkvoorbeeld van Cardiologie Meander Medisch Centrum, leerproject om veranderingen 

m.b.t. leren en ontwikkelen te bewerkstelligen: oriëntatiefase, leerfase en bestendingfase.  

4.2 Theoretische onderbouwing door Rob Poel. Definieert leerproject als ‘samenhangende 

leeractiviteiten die ondernomen worden door een groep organisatieleden rond een 

arbeidsrelevant thema of werkprobleem’.  

4.3 Marianne van Woerkom, Universiteit Tilburg, vraagt aandacht voor kritisch reflectie op het 

werkgedrag omdat leren op werk vaak impliciet is. Dit leidt tot niet-bewuste kennisvergaring wat 

het bemoeilijkt kennis over te dragen. Reflectie is daarom een belangrijk aspect in het proces van 

leren op de werkvloer. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03077332?shared-article-renderer
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Visie-op-leren-en-ontwikkelen.pdf
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4.4 Mirjam Baars van Moorsel over het belang van het leren van missers: medische teams met een 

open cultuur blijken minder fouten te maken omdat fouten vroegtijdig worden gesignaleerd.  

 

 

Zorgcultuur 

 

5. Clarke, N. ‘Workplace Learning Environment and its Relationship with Learning Outcomes in 

Healthcare Organizations’, Human Resource Development International vol. 8 (2005), pp. 185-205, 

DOI: 10.1080/13678860500100228 

 

Het artikel beschrijft hoe (gezondheidszorg)organisaties in Engeland moeite hebben met het 

vaststellen van de inrichting van hun leeromgeving en het specificeren van wat deze leeromgeving 

inhoudt. Het artikel maakt gebruik van een literatuurstudie waarin problemen worden geschetst in 

het onderzoek naar werkplekleren in organisaties: Er wordt verschillend invulling gegeven aan het 

concept werkplekleren. Het concept is niet eenduidig gedefinieerd. Dit bemoeilijkt het vaststellen 

aan welke voorwaarden een leeromgeving moet voldoen en hoe de omgeving het werkplekleren 

beïnvloedt. De auteur concludeert het volgende: verschillende omstandigheden dragen bij aan het 

succes van het werkplekleren. Het is moeilijk om deze precieze omstandigheden te definiëren; 

mede door de genoemde beperkingen in de literatuur. Daarom is het voor de organisaties 

belangrijk om helder te krijgen welke omstandigheden bijdragen aan welke soorten leerresultaten 

en waarom. Daarbij moet een effectieve leeromgeving worden ingericht naar de vraag van 

verschillende leervormen. Immers hebben verschillende werkplekken verschillende leerbehoeften 

en dienen diverse kennis en vaardigheden op verschillende wijzen en door verschillende methoden 

te worden gefaciliteerd. 

 

   

6. Nationaal onderzoek zorgcultuur. Klaar voor vernieuwing: marktgericht en menselijk. Een onderzoek 

naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational culture assessment instrument, 

2007-2008 Kikkergroep, http://www.kikkergroep.nl/documenten/noz.pdf 

 

Het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur (NOZ) heeft de organisatiecultuur van de Nederlandse 

zorgsector gemeten. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van de OCAI (organizational Culture 

Assessment Instrument – vier typen). Organisatiecultuur is belangrijk omdat het gedrag stuurt en 

daardoor van invloed is op resultaten, klanttevredenheid en reputatie. Het onderzoek beschrijft 

hoe cultuur het grootste obstakel is bij succesvolle verandering. Bijna alle onderzochte organisaties 

bleken meerdere typologieën cultuur te hebben. 

Uit het onderzoek blijkt dat de dominante zorgcultuur in Nederland de familiecultuur (32.1%) is: 

vriendelijk, mensen hebben veel gemeen en er is een grote betrokkenheid. Gevolgd door de 

hiërarchische cultuur (25,8%): structuur, procedures, efficiëntie en voorspelbaarheid. De sector is 

vooral intern gericht. Volgens het onderzoek is de gewenste verschuiving gericht op waarden als 

flexibiliteit en vrijheid van handelen. Door leidinggevenden wordt de cultuur mensgerichter 

ervaren dan door de niet-leidinggevenden. Zij ervaren meer nadruk op productie. Resultaten 

suggereren dat hoe groter de zorgorganisatie wordt, hoe minder er een familiecultuur wordt 

ervaren en deze meer hiërarchisch wordt. Volgens het onderzoek is er meer adhocratie cultuur 

nodig, gekenmerkt door ondernemerschap en dynamiek. In de zorg is veel vastgelegd, er is sprake 

van standaardisatie en specialisatie. Doordat fouten de patiënt kunnen raken, is leren en 

vernieuwen niet zomaar in te voeren. De waan van de dag regeert, stabiliteit en beheersbaarheid. 

Dit kan worden opgelost door innovatie en inspirerend leiderschap (op kleine schaal). Daarnaast is 

er een uitdaging te behalen in het ‘wegstemmen’ van de marktcultuur, welke haaks staat op 

waarden van zorgprofessionals.  

  

http://www.kikkergroep.nl/documenten/noz.pdf
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7. Pijnenburg, M. en van Leeuwen, E., ‘Welke cultuur in de zorginstelling stimuleert zorgzaamheid’, 

Kwaliteit van zorg vol 6. (2011), pp. 8-11 https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/2012/01/welke-

cultuur-in-een-zorginstelling-stimuleert-zorgzaamheid/ 

 

Zorgzaamheid als kwaliteitsaspect van zorg is onderdeel van de cultuur van een organisatie, 

daarom vonden de auteurs het belangrijk om de culturele aspecten van zorgzaamheid te 

onderzoek. In de bijdrage richten zij zich op de vraag hoe de cultuur van een organisatie op 

zorgzaamheid valt te beoordelen.  

De aandacht voor meetbare kwaliteit verbetering van de zorg is gegroeid, maar hierdoor is er 

minder aandacht voor zorgzaamheid. Zorgverleners ervaren vervreemding van de waarden in hun 

werk. In het artikel ligt de focus op de organisatiecontext van zorgzaamheid, en het bijzonder 

tussen organisatiecultuur en zorgzaamheid. Her artikel baseert zich op de zorgethiek beschrijving 

van Tronto (1993) en stelt dat door het kwaliteitsdenken de focus ligt op meten. Voor het begrip 

organisatiecultuur baseren zij zich op een definitief van Schein (1997) ‘cultuur staat voor gedeelde 

overtuigingen waarmee mensen handelen en die aan nieuwe medewerkers overdragen’ en die van 

Hofstede (2011) waarin de focus ligt op het gedeelde percepties in dagelijkse praktijken. In deze 

beide beschrijvingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de formele en informele cultuur. De 

auteurs beschrijven hoe zorgzaamheid zich kan manifesteren als organisatiecultuur probleem 

omdat weinig organisaties het begrip zullen onderschrijven als kern van hun cultuur. Zij zien het 

begrip als verderstrekkend dan een zaak van organisatieculturen. Het artikel vervolgt zich met een 

analyse van zorg(zaamheid) en de perceptie van het verzorgen van zieken door de eeuwen heen. 

De auteurs besluiten hun artikel door te stellen dat zorgzaamheid niet alleen kan gezien als een 

individuele bejegening, omdat het de organisatorische en maatschappelijke inbedding ontkent. 

Ondanks dat zorgzaamheid vaak onder de oppervlakte aanwezig is, betwijfelen de auteurs of 

zorgzaamheid bepalend is voor de organisatie als geheel.  

  

8. ‘Een cultuur van continu verbeteren creëren in de zorg’, KPMG D. Ikkersheim en A. de Vries, 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/sector/een-cultuur-van-continu-verbeteren-

cre%C3%ABren-in-de-zorg.pdf 

 

KPMG-rapport met voorbeelden hoe de zorg anders kan worden georganiseerd en hoe er een 

cultuur kan worden gecreëerd waarbij een continue verbetering essentieel is. In recente 

ontwikkelingen is te zien dat ziekenhuizen op zoek zijn naar manieren om de kwaliteit van zorg en 

de efficiency te verbeteren. KPMG ziet de oplossing in een andere en slimmere manieren van 

werken om schaarse capaciteit optimaal te benutten. Anders organiseren is van belang en een 

cultuur van continu verbeteren essentieel. De publicatie bespreekt diverse ziekenhuizen die het 

continu verbeteren hebben verankerd in de dagelijkse aansturing, met medewerkers die worden 

getriggerd om (andere) manieren te ontdekken om de zorg beter en efficiënter te leveren. 

Hiervoor stellen zij 12 gouden regels op: creëer een managementinfrastructuur, commitment van 

leidinggevenden, ga langzamer om sneller te gaan, creëer een gedeelde taal, training en coaching 

op maat, deel eerste successen, kies minder prioriteiten, implementeer op alle lagen, gehele 

organisatie realiseert zich de stip op de horizon, betrek de patiënt, IT kan helpen en makkelijke 

oplossingen bestaan niet. 

Daarnaast hanteren zij vijf componenten: strategie die iedereen kan uitleggen, management 

infrastructuur, verbeteren in het dagelijks werk, doorbraakprojecten voor afdeling overstijgende 

onderwerpen en medewerkers trainen, laten oefenen en coachen. Er zijn een aantal veel 

voorkomende fouten bij het creëren van een cultuur van continue verbeteren:  

- Onduidelijke richting: het ontbreken van een visie, route kaart en/of strategische focus maakt 

niet duidelijk hoe een initiatief, afdelingsdoel en persoonlijk doel samenhangt. 

- De muur: Er wordt alleen gefocust op projecten, wat medewerkers overbelast, zij lopen tegen 

een muur op. 

https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/2012/01/welke-cultuur-in-een-zorginstelling-stimuleert-zorgzaamheid/
https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/2012/01/welke-cultuur-in-een-zorginstelling-stimuleert-zorgzaamheid/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/sector/een-cultuur-van-continu-verbeteren-cre%C3%ABren-in-de-zorg.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/sector/een-cultuur-van-continu-verbeteren-cre%C3%ABren-in-de-zorg.pdf


5 
 

 

- Het oude systeem ‘verslaat het nieuwe systeem’: een te hoge snelheid in het proces zorgt 

ervoor dat nieuwe manieren van werken niet eigen worden gemaakt.  

- Weerstand tegen verandering: weerstand moet goed begrepen worden. Communicatie en 

betrokkenheid zijn belangrijk. 

- Vastlopen in het traject wanneer er niet voldoende ervaring is. 

- Gebrek aan focus: onvoldoende begeleiding om nieuw gedrag eigen te maken.  

- Veel voorkomende fouten in het creëren van een cultuur van continue verbeteren:  

 

9. ‘Anders kijken, anders leren, anders doen. Grens overstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in 

het digitale tijdperk’, Rijksoverheid,  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-

anders-doen.  

 

Een rapport geschreven in opdracht van het ministerie. Om antwoord te geven op de vraag hoe 

zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig blijft, ondersteuning biedt en toegankelijk blijft, heeft 

de commissie innovatie zorgberoepen en opleiding een nieuwe visie op gezondheidzorg 

geformuleerd. Hierin staat het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers centraal. 

Toerusting van professionals kenmerkt zich door vakbekwaamheid, samenwerkend- en lerend 

vermogen. Acht hoofdlijnen: 1. Functioneren, veerkracht en eigen regie burgers staan centraal; 2. 

Burgers ontwikkelen van jongs af aan leer- en gezondheidsvaardigheden; 3. Functioneren, 

veerkracht en eigen regie als rode draad door leertrajecten; 4. Praktijk in het onderwijs en 

onderwijs in de praktijk; 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in een continuüm; 6. 

Permanent leren in teams, organisaties en netwerken; 7. Leven, leren en werken met technologie 

en 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden. 

 

10. ‘Organisatiecultuur’, De Nije Veste, adviesrapport door Kevin Snel, 

https://www.denijeveste.nl/wp-content/uploads/2016/04/SO-Onderzoeksverslag-

organisatiecultuur.pdf 

 

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: welke maatregelen, op het gebied van de 

huidige organisatiecultuur, heeft het bestuur te nemen om de samenwerking tussen zorgverleners 

binnen de Nije Veste te optimaliseren? Dit n.a.v. een omslag die de organisatie wil maken van zorg 

en ziekte (ZZ) naar gedrag en gezondheid (GG). Vier factoren hebben invloed op de samenwerking 

binnen een organisatie: personen, (inter)actie, sociale context en fysieke context. In dit geval is 

gekozen voor de sociale context, waaronder de organisatiecultuur valt. Uit het onderzoek blijkt dat 

in de organisatie een takencultuur heerst: taakgerichtheid en deskundigheid wordt benadrukt. 

Hierbinnen zijn resultaten belangrijker dan regels, machtsverhoudingen of persoonlijke behoeften. 

De conclusie van het onderzoek is dat de huidige organisatiecultuur bij de Nije Veste past. De 

auteur doet een aantal aanbevelingen: alle zorgverleners moeten zich kunnen verplaatsen in het 

referentiekader van andere disciplines werkzaam in de organisatie. Een krachtige visie wordt 

geadviseerd welke bekend dient te zijn bij iedere werknemer. Evenzo de organisatiedoelen. 

Daarnaast adviseert de auteur multidisciplinaire scholing.  

 

11. Noten, A. ‘Cultuur en ondernemen binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg, maar over de 

landsgrenzen heen!’, afstudeerscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008.  

https://thesis.eur.nl/pub/8414  

 

De auteur vergelijkt de cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg met de Vlaamse 

gezondheidszorg. Ze typeert het Nederlandse systeem daarin met de focus op een marktcultuur 

en de Vlaamse als een hiërarchie- en familiecultuur. 

Beschrijft eveneens hoe de Nederlandse gezondheidszorg veranderingen heeft doorgemaakt, o.a. 

door de invoering van marktwerking. Ondernemerschap is daardoor een belangrijk aspect 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen
https://www.denijeveste.nl/wp-content/uploads/2016/04/SO-Onderzoeksverslag-organisatiecultuur.pdf
https://www.denijeveste.nl/wp-content/uploads/2016/04/SO-Onderzoeksverslag-organisatiecultuur.pdf
https://thesis.eur.nl/pub/8414
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geworden in de sector. De auteur veronderstelt dat de marktwerking kan leiden tot het aanbieden 

van diensten, door Nederlandse zorgorganisaties, in Vlaanderen.  

 

12. Onderzoek: Managers en professionals in de zorg ontevreden over hun organisatiecultuur, PWNET, 

https://www.pwnet.nl/geen-categorie/nieuws/2008/10/onderzoek-managers-en-professionals-in-de-

zorg-ontevreden-over-hun-organisatiecultuur-

10122301?_ga=2.199957550.1677859573.1592644680-678432540.1592644680  

 

Het artikel van PW beschrijft de ontevredenheid van managers en professionals over de 

organisatiecultuur in de zorg. Er zijn twee intern gerichte culturen: de mensgerichte familiecultuur 

ondersteunt door de gestructureerd, beheersmatige hiërarchiecultuur. Terwijl de problemen die de 

zorg ervaart vraagt naar externe gerichtheid cultuur: anticiperen op de markt en behoeften, maar 

ook sturen op resultaten, dynamiek en innovatie. Hoge werkdruk houden vernieuwingen en 

aandacht voor mensen tegen.  

In de thuiszorg en GGZ wordt de meeste ontevredenheid ervaren.  

Leidinggevende denken dat de cultuur mensgerichter is, terwijl uitvoerende professionals meer 

een prestatiegerichte cultuur ervaren en minder een mensgerichte familiecultuur  

Het artikel sluit af met de conclusie dat er serieus omgegaan moet worden met de 

organisatiecultuur en dat innovatief, effectief en inspirerend leiderschap op alle niveaus van groot 

belang is.  

 

13. Hogeschool Utrecht ontwikkelt handreiking voor verpleegkundigen in ziekenhuizen, FMT 

gezondheidszorg, https://fmtgezondheidszorg.nl/hogeschool-utrecht-ontwikkelt-handreiking-voor-

verpleegkundigen-in-ziekenhuizen/ 

 

Bovenstaande link is een verwijzing naar een webpagina met een handreiking voor 

praktijkopleiders over effectief leren (iemand elke dag een vis brengen of hem leren vissen). Zie 

ook 14. 

De HU adviseert tijdens het werk leermomenten te benoemen. Voorwaardelijk van belang dat een 

veilige afdelingscultuur wordt ervaren. Een aansporing om nieuwe taken op te nemen en daarbij 

hulp te vragen. Verpleegkundigen voelen zich echter zo verantwoordelijk dat een hulpvraag als 

falen wordt beschouwd. Leren door middel van reflectie, zonder waardeoordeel, stimuleert de 

onderkenning van het ‘niet weten’.  

 

14. Dikken, J., Hoogerduijn, J. en Schuurmans, M. ‘Effectief leren: Iemand elke dag een vis brengen of 

hem leren vissen. Handreiking voor praktijkopleiders in het ziekenhuis’, Lectoraat zorg voor ouderen 

en chronisch zieken (2016). 

 https://adoc.tips/effectief-leren-iemand-elke-dag-een-vis-brengen-of-hem-leren.html  

 

Deze handreiking van de Hogeschool Utrecht beschrijft de toenemende mate van vergrijzing waar 

Nederland mee te maken krijgt en de complexiteit die de ouderenzorg met zich mee brengt. Het 

leveren van de juiste zorg vraag om up-to-date kennis en een positieve houding. Dit terwijl de 

houding jegens ouderenzorg vaak negatief is. Studenten zijn niet vaak gemotiveerd om te werken 

in de ouderenzorg. Dit kan van invloed zijn op de geleverde zorg en de handreiking zoekt daarin 

een oplossing. Deze wordt gevonden in het werkveld zelf. Opvattingen over werken en leren zijn 

de laatste jaren flink veranderd: van klassiek naar leren op de werkvloer. Hierdoor staat de 

werkgever voor een opgave om leer- en reflectiemomenten in te bouwen.  

De literatuur beschrijft twee leerniveaus: het individuele leerniveau en het organisatieniveau. 

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat er een sterke relatie is tussen een gebrek aan 

kansen om te leren en het verlaten van de zorg. Binnen het verpleegkundig domein, zo schrijven 

de auteurs, kun je alle werk gerelateerde activiteiten zien als leeractiviteiten. Individuele 

bewustwording van werkplek-leerstijlen en het ‘natuurlijke’ gebruik van werkplek-leerstrategieën 

https://www.pwnet.nl/geen-categorie/nieuws/2008/10/onderzoek-managers-en-professionals-in-de-zorg-ontevreden-over-hun-organisatiecultuur-10122301?_ga=2.199957550.1677859573.1592644680-678432540.1592644680
https://www.pwnet.nl/geen-categorie/nieuws/2008/10/onderzoek-managers-en-professionals-in-de-zorg-ontevreden-over-hun-organisatiecultuur-10122301?_ga=2.199957550.1677859573.1592644680-678432540.1592644680
https://www.pwnet.nl/geen-categorie/nieuws/2008/10/onderzoek-managers-en-professionals-in-de-zorg-ontevreden-over-hun-organisatiecultuur-10122301?_ga=2.199957550.1677859573.1592644680-678432540.1592644680
https://fmtgezondheidszorg.nl/hogeschool-utrecht-ontwikkelt-handreiking-voor-verpleegkundigen-in-ziekenhuizen/
https://fmtgezondheidszorg.nl/hogeschool-utrecht-ontwikkelt-handreiking-voor-verpleegkundigen-in-ziekenhuizen/
https://adoc.tips/effectief-leren-iemand-elke-dag-een-vis-brengen-of-hem-leren.html
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kunnen werkefficiëntie vergroten. Uit het gedane onderzoek in de handreiking, komt echter naar 

voren dat verpleegkundigen aangegeven liever ‘klassieke’ scholing te willen. Er is bestaat 

onzekerheid over het nieuwe leren. Er worden zes vormen van leren aangedragen: 1. leren door 

taakuitvoering; 2. leren door iets nieuws aan de eigen taak toe te voegen; 3. leren door theorie, e-

learning en scholing; 4. leren door interactie met collega’s; 5. leren door reflectie en 6. leren buiten 

het werk. Het advies van de auteurs: leer mensen vissen. 

 

15. Waarom permanent leren en ontwikkelen in de zorg zo actueel is, evolvagroup, bezocht op 20 juni 

2020, https://www.evolvagroup.nl/vertel-deel-2/vertel-deel/241-waarom-permanent-leren-en-

ontwikkelen-in-de-zorg-zo-actueel-is 

 

Blogpost Loek Nieuwenhuis. Professionals ervaren veel wijzigingen in het werk, mede door 

technologische vooruitgang, politieke en sociale omstandigheden, globalisering, internationale 

turbulentie en demografische ontwikkeling. Het zijn factoren die het werk beïnvloeden. 

Professionals moeten rekeningen houden met bv verschillen in culturele achtergrond, hogere 

kosten en kabinetten die verschillen van standpunten. Dit maakt ontwikkelingen complex en wijzen 

niet altijd in eenzelfde richting. Dit zet druk op (het leren van) de zorgprofessional. Willen zij zich 

staande houden moeten ze veel bijleren en ontwikkelen.   

 

16. Personeelsvraagstuk in de zorg (Jelle Boonstra), SKIPR,   

https://www.skipr.nl/blog/personeelsvraagstuk-in-de-zorg-vraagt-om-cultuuromslag/ 

 

Boonstra bepleit een cultuuromslag om zo het personeelsvraagstuk in de zorg te lijf te gaan. 

Problemen zijn o.a. een hoog ziekteverzuim en een hoge uitstroom. Volgens Boonstra een 

vernietiging van (arbeidsmarkt)kapitaal. Organisaties moeten zich afvragen hoe deze uitstroom 

tegen te gaan. Een lange termijn blik is hierin van belang. Structurele veranderingen beginnen op 

bestuursniveau: goed werkgeverschap. Boonstra pleit voor een collectieve en regionale 

verantwoordelijkheid in het profileren van de sector en het bieden van aantrekkelijke 

perspectieven om mensen te behouden. Net als het aantrekken van nieuwe medewerkers en het 

verbeteren van opleidingsrendement is het belangrijk om het werk slimmer en beter te 

organiseren. Boonstra wijdt de tekorten aan een cultuurprobleem waarbij over personeel wordt 

gesproken maar niet mét het personeel; dialoog is nodig. Een goede mindset, een stimulerende en 

motiverende open cultuur zijn nodig.  

 

17. Personeelsvraagstuk in de zorg vraagt om cultuurslag (Jelle Boonstra), SKIPR, 

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Personeel/artikel-deel---zet-de-zorgprofessionel-op-

%C3%A9%C3%A9n 

  

Interview met Jelle Boonstra over het personeelstekort in de zorg. Allereerst geeft Boonstra aan 

dat het personeelstekort voorzien had kunnen worden en geeft hij aan dat een evenwichtige 

arbeidsmarkt in de zorg haalbaar is, mede door te letten op welke taken mensen uit moeten 

voeren. Een cultuuromslag is dé oplossing. Bestuurders zijn hun belangrijkste asset uit het oog 

verloren: de medewerkers. Volgens Boonstra verlaten zij de zorg omdat er steeds minder tijd is 

voor patiënten, door een grotere werk- en regeldruk. Men kan niet werken zoals zij dit zouden 

willen. Boonstra vindt het tijd worden dat de medewerkers op 1 komen te staan.  

 

18.  Hoe je een ziek systeem beter maakt, Patrick van Veen, https://www.patrickvanveen.com/hoe-je-

een-ziek-systeem-beter-maakt 

Blog waarin wordt gereageerd op bovenstaande artikelen van Jelle Boonstra. De vraag wordt 

gesteld wat een cultuuromslag en een organisatiecultuur überhaupt zijn. Daarom gaat de auteur in 

gesprek met Rick van Baaren (gedragsverandering en maatschappij) en Patrick van Veen (bioloog). 

Van Baaren beschrijft cultuur als een set aan gedragen die bepalend is voor de bedrijfscultuur. Van 

https://www.evolvagroup.nl/vertel-deel-2/vertel-deel/241-waarom-permanent-leren-en-ontwikkelen-in-de-zorg-zo-actueel-is
https://www.evolvagroup.nl/vertel-deel-2/vertel-deel/241-waarom-permanent-leren-en-ontwikkelen-in-de-zorg-zo-actueel-is
https://www.skipr.nl/blog/personeelsvraagstuk-in-de-zorg-vraagt-om-cultuuromslag/
https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Personeel/artikel-deel---zet-de-zorgprofessionel-op-%C3%A9%C3%A9n
https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Personeel/artikel-deel---zet-de-zorgprofessionel-op-%C3%A9%C3%A9n
https://www.patrickvanveen.com/hoe-je-een-ziek-systeem-beter-maakt
https://www.patrickvanveen.com/hoe-je-een-ziek-systeem-beter-maakt
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Baaren benadrukt de complexiteit en omvang van een ziekenhuis en Van Veen noemt het ‘de 

meeste idiote structuur’, niet te vergelijken met andere organisaties. Het onderkennen van deze 

complexiteit zorgt vaak voor een opluchting bij mensen, mede omdat ze ervoor moeten zorgen 

samen door een deur te kunnen. Managers staan vaak ver van de werkvloer en zijn gefocust op 

het voorkomen van fouten, hierdoor durven medewerkers geen fouten te maken. Er wordt 

verwezen naar de Ted Talk van Amy Edmonson waarin het belang van fouten maken wordt 

uiteengezet.1  

Wanneer het gaat om veranderingen is het belangrijk dat iedereen hierbij betrokken is. Het gaat 

verder dan inspireren en motiveren. Van Baaren beargumenteert dat het systeem de mens creëert. 

Onderwijs is een slechte plek om het gedrag te veranderen, omdat het aan elkaar hangt van regels 

en leerdoelen. Studenten mogen in het systeem niet afwijken, dit leidt niet tot vakmanschap. Een 

ander aspect dat ze benoemen is het vervagen van de grens tussen werk en privé, terwijl 

levensdruk toeneemt. 

 

19. Noorlander, M. ‘Samen leren in de zorg’ een kwalitatief onderzoek naar samen leren van 

calamiteiten tussen zorgaanbieders in de ouderen zorg’, Afstudeerscriptie via Universiteit Utrecht 

(2019), https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/395906 

 

Afstudeerscriptie waarin onderzoek wordt gedaan naar de omgang met calamiteiten in 

zorgorganisaties. Door het leren van fouten kan de zorg worden verbeterd en vernieuwd. Hiervoor 

wordt van de organisaties een open houding, eerlijkheid en transparante communicatie verwacht 

over de gemaakte fouten.  

Mede door de vergrijzing neemt de druk in de (ouderen) zorg toe, hierdoor neemt de kans op het 

maken van fouten toe. De ondersteunende theorie van het onderzoek is CoP, deze beschrijft drie 

concepten die de basis vormen voor het delen van kennis tussen groepen mensen. Te weten: 1. 

Domain, probleem wordt vastgesteld, 2. Community, betrokkenheid bij het domein en 3. Practice, 

waarin de groep kennis ontwikkelt en deze deelt. 

Stimulerende factoren die bijdragen aan het samen leren van calamiteiten zijn: vergelijkbare 

organisaties, gemeenschappelijke problematiek, meerwaarde, nabijheid, noodzaak, duidelijke 

verwachtingen, persoonlijke klik, open cultuur, stimulerend management, de behoefte om samen 

te leren, verbeteren en wisselwerking. Remmende factoren: tijd, kwetsbaar opstellen, intern versus 

extern en prioriteiten. Uit het onderzoek blijkt dat zorgaanbieders graag leren van andere 

aanbieders met vergelijkebare calamiteiten. Daarnaast blijkt dat het samen leren van calamiteiten 

meerwaarde biedt. Vertrouwen is een belangrijk aspect om samen te kunnen leren. De houding 

van het management beïnvloedt de cultuur van de organisatie, wat invloed heeft op de wijze 

waarop calamiteiten worden besproken. Het kwetsbaar opstellen bij een calamiteit blijkt moeilijk te 

zijn. In de ouderenzorg blijkt een cultuur te heersen waar het niet normaal wordt geacht om 

samen te leren van calamiteiten. 

 

20. Actiz pilot lerend vermogen, Actiz, 

https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/12/actiz-pilot-lerend-vermogen 

 

Een pilot van ActiZ met als centrale vraag: kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? De 

methode ‘Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen van de organisatie’ toets deze 

vraag. Het artikel beschrijft vooral waarom de methode relevant is en waar je meer informatie kan 

vinden over het traject en kunt deelnemen aan de methode. 

Vanuit deze pilot wordt een handreiking aangeleverd ‘Zelfevaluatie voor zich en grip op lerend 

vermogen in een organisatie voor verpleeghuiszorg’. Lerend vermogen is het vermogen om in een 

 
 
1Amy Edmondson raakte betrokken bij een onderzoek naar medische missers door zorgteams in ziekenhuizen. De resultaten waren het 

omgekeerde van wat ze had verwacht: effectieve teams bleken veel meer fouten te maken dan slecht functionerende teams. 

Hoe was dat mogelijk? Na lang puzzelen kwam Edmondson erachter dat goed functionerende teams niet zozeer meer fouten maakten, maar 
dat zij eerder geneigd waren om fouten te rapporteren en met elkaar te bespreken. 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/395906
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/12/actiz-pilot-lerend-vermogen
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organisatie te leren, te ontwikkelen en te innoveren. Leren wordt door meer organisaties gezien als 

onderdeel van het kernproces omdat ze dit noodzakelijk zien voor: het bieden van goede en 

afgestemde zorg, begeleiding en behandeling én het toekomstbestendig houden en maken van 

de organisatie, waarvoor een wendbare organisatie nodig is. Met de zelfevaluatie kan het lerend 

vermogen worden vastgesteld. Medewerkers dienen onderling, met cliënten én naasten te 

spreken. De informatie hieruit wordt naast herkenningspunten van het lerend vermogen gelegd. 

De zelfevaluatie bestaat uit vijf processtappen: 1. Wie is de eigenaar van het proces van 

zelfevaluatie? Wat is de rolverdeling? Wat is de focus en omvang? 2. Gespreksvoering. 3. 

Vastleggen en bundelen van informatie. 4. Spiegelen van informatie uit gesprekken aan de 

gestelde herkenningspunten van lerend vermogen (geen norm). 5. Vaststellen van 

ontwikkelpunten voor het versterken van lerend vermogen. Uitgangspunten voor de methode zijn 

als volgt: voeden van het goede gesprek over lerend vermogen. In het gesprek wordt leren 

gestimuleerd. Zorgorganisaties zijn zelf in the lead. Afvinken moet worden ontmoedigd. Een 

intrinsieke organisatie maakt lerend vermogen zinvol. In het gesprek is er oog voor andere 

dimensies dan goede zorg. De methode bevat zelf geen normering. 

21. Werken op afstand. Het gaat niet om technologie maar om cultuur en leiderschap, PW Net, 

https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/blog/2020/05/werken-op-afstand-het-gaat-niet-om-

technologie-maar-om-cultuur-en-leiderschap-10134316 

 

Werken op afstand: het nieuwe normaal, waardoor een vraag ontstaat naar technologie. Deze gaat 

echter niet voor je werken als de bedrijfscultuur niet op orde is of als er sprake is van onvoldoende 

leiderschap. De uitdagingen bij het werken op afstand worden vaak gedacht rondom de 

technologie. Echter is leiderschap waarmee je je in onzekere tijden onderscheidt: kan je een cultuur 

op afstand opbouwen en behouden. De cultuur is de factor die bepaalt of je in deze tijden groeit 

of krimpt. 

  

22. Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D.J., en Vlokhoven, H. van, ‘Pedagogische-didactische 

vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs. Een internationale reviewstudie van 

het kenniscentrum’ Kwaliteit van leren HAN (2017), pp. 3- 42.  

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/reviewwerkplekleren_405-15-710.pdf 

 

 

Opleidingen worstelen met de positionering en het inrichten van werkplekleren. Ze kunnen 

werkprocessen niet aansturen, interventies gaan daarentegen ten koste van de authenticiteit van 

het leerwerkproces. Werkplekleren in beroepsopleidingen heeft drie doelstellingen: oriëntatie, 

acquisitie en participatie. Deze studie beschouwt het werkplekleren vanuit pedagogisch-didactisch 

perspectief binnen de beroepsopleidingen in het vmbo, mbo en hbo. Niet van het informeel leren 

in arbeidsorganisaties. De centrale onderzoeksvraag: wat zijn effectieve elementen van 

werkplekleren om jongeren goed voor te bereiden op een beroep, dan wel toe te leiden naar een 

beroep? Het werkplekleren moet ‘in context’ begrepen worden en de pedagogisch-didactische 

interventies moeten op maat gesneden zijn op basis van de contextkenmerken. Kernelementen 

waarmee rekening moet worden gehouden zijn: sociale en structurele kenmerken van de werkplek, 

leerpraktijken, student gerelateerde kenmerken en beoordeling. Vanuit deze kernelementen 

komen ontwerpregels voor die door de professionele opleidingsteams moet worden 

vormgegeven.  

1. Werkplek leren vraagt comakership tussen opleiding en werkplek; 

2. Begrip van verschillende conceptuele frames is van belang; 

3. Een voorbereidingsprogramma is van belang; 

4. Hybride leerwerkplekken kunnen goede tussenoplossingen zijn;  

5. Studenten moeten verschillende relevante leerervaringen op doen; 

6. Wisseling van plek stimuleert het leren; 

7. Simulaties zijn effectieve werkvormen; 

https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/blog/2020/05/werken-op-afstand-het-gaat-niet-om-technologie-maar-om-cultuur-en-leiderschap-10134316
https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/blog/2020/05/werken-op-afstand-het-gaat-niet-om-technologie-maar-om-cultuur-en-leiderschap-10134316
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/09/reviewwerkplekleren_405-15-710.pdf
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8. Integratie van de werkpraktijk is een belangrijk kenmerk; 

9. De werkbegeleider heeft een complexe rol, support vanuit werkorganisatie is van belang; 

10. Stimuleer zelfbeoordeling. 

11. Ontwerp een passend beoordelingssystematiek en investeer in professionalisering van de 

beoordelaars.  

 

Uitstroom in de zorg 

 

23. Hassel, D. van, ‘Motieven voor werken in branche ziekenhuizen, Een analyse van komst- en 

vertrekredenen van jonge verpleegkundigen en studneten verpleegkunde’, in opdracht van STaZ, 

2018.  

https://www.staz.nl/wp-content/uploads/2018/02/Onderzoeksrapport-enquete-studenten-en-jonge-

verpleegkundigen-ziekenhuizen-StAZ.pdf 

 

Onderzoek naar de motivaties van verpleegkundigen (in opleiding) om te gaan werken in een 

ziekenhuis en reden van vertrek. Het onderzoek is gedaan naar verpleegkundigen 30 jaar of jonger 

werkzaam in een ziekenhuis, studenten mbo-v en studenten hbo-v. 

Complexiteit en uitdaging in het werk als verpleegkundige vormt de grootste motivatie om aan 

een opleiding te beginnen, gevolgd door interesse in de zorg en contact met mensen. De meeste 

verpleegkunde studenten ambiëren te gaan werken in een ziekenhuis, dit wordt verklaard door de 

hoeveelheid aandacht die deze tak krijgt gedurende de opleiding.  

Bij de werkzame verpleegkundigen is een vergelijkbare motivatie waar te nemen, o.a. motivatie en 

uitdaging, specialisaties en toepassen van vaardigheden. 

De vertrekredenen die worden genoemd: onregelmatige diensten, nieuwe uitdaging, meer 

carrièremogelijkheden, andere functie zoekend, meer gunstige arbeidsvoorwaarden/ salaris, en te 

hoge werkbelasting. Aangedragen aandachtspunten vanuit het onderzoek zijn het bieden van 

stageplekken binnen een ziekenhuis, de werkdruk (grote reden van vertrek onder 

verpleegkundigen) en scholingsmogelijkheden. 

 

24. Ervaren krachten verlaten de zorg: ‘Geef ze betere contracten’, Intermediair, 

https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/zorg/ervaren-krachten-verlaten-de-zorg-geef-ze-

betere-contracten?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Blog waarin wordt gepleit voor technologische oplossingen om het personeelstekort in de zorg op 

te lossen. Het verloop en verzuim in de zorg is nog nooit zo hoog geweest. Naar verwachting in 

2022 een tekort van 125.000 mensen. Rob Leerssen pleit voor het inzetten op het vasthouden van 

personeel. Niet alleen door een hogere beloning, maar ook door functieontwikkeling en 

opleidingsmogelijkheden. 

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV zorg en welzijn, pleit voor o.a. beter roosteren en ruimere 

contracten, daarbij bestaat er een kloof tussen management, beleid en de werkvloer. Regionale 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, verkorte opleidingstrajecten en aandacht voor 

duurzame inzetbaarheid. Leersen bepleit dat het belangrijk is om goed te zorgen voor de mensen 

die in de sector werken, door ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 

 

25. Drie perspectieven op de Nederlandse gezondheidszorg, EY, https://www.ey.com/nl_nl/health/drie-

perspectieven-op-de-nederlandse-gezondheidszorg 

 

Artikel van EY (Ernst and Young) waarin zij drie perspectieven op de Nederlandse gezondheidszorg 

bieden. Het artikel start met een uitleg over de daling in de sectorrating van de zorg, wat van 

invloed kan zijn op de interesse van investeerders.  

Zij beschrijven onder andere het proces van vergrijzing, waardoor er meer vraag is naar zorg, en 

de daling in het aanbod van zorgpersoneel. Voldoende financiële slagkracht is hierin van belang. 

https://www.staz.nl/wp-content/uploads/2018/02/Onderzoeksrapport-enquete-studenten-en-jonge-verpleegkundigen-ziekenhuizen-StAZ.pdf
https://www.staz.nl/wp-content/uploads/2018/02/Onderzoeksrapport-enquete-studenten-en-jonge-verpleegkundigen-ziekenhuizen-StAZ.pdf
https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/zorg/ervaren-krachten-verlaten-de-zorg-geef-ze-betere-contracten?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/zorg/ervaren-krachten-verlaten-de-zorg-geef-ze-betere-contracten?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ey.com/nl_nl/health/drie-perspectieven-op-de-nederlandse-gezondheidszorg
https://www.ey.com/nl_nl/health/drie-perspectieven-op-de-nederlandse-gezondheidszorg
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Een probleem dat zij beschrijven is dat extra middelen die in zijn gezet voor de ouderenzorg, nog 

geen impact hebben gehad op verloop en verzuim. Medewerkers gaan of elders werken of keren 

via detachering terug. M.b.t. het verloop en verzuim hebben zij een aantal adviezen. Als eerste 

voldoende mensen opleiden en een beter imago creëren. Een kritische blik van instellingen op 

zichzelf is belangrijk, met daarin de vraag: hoe blijven mensen gemotiveerd? Aandacht voor 

thema’s als: leiderschapsprogramma’s/ talent management, succession planning, diversiteit, 

belonen van goede prestaties en cultuurprogramma’s zijn van belang. 

 

26. Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg, SKIPR, 

https://www.skipr.nl/nieuws/werkgever-moet-meer-doen-om-personeel-te-behouden-voor-zorg/  

 

Blog op Skipr, geschreven door Samira Ahli, waarin zij ingaat op de personeelstekorten in de zorg 

n.a.v. een rapport van de commissie Werken in de Zorg. Uitgangspunt: pak de uitstroom aan om 

de tekorten op te lossen. De uitstroom is namelijk groter dan de instroom. Redenen voor de 

uitstroom worden gevonden in het management, de inhoud van het werk en de werkdruk, maar 

ook met de werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, 

onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding en salaris. Het is tijd 

voor een kritische blik naar binnen. Regionale samenwerkingsverbanden wordt geadviseerd en 

leren van andere instellingen. De commissie stelt dat wanneer professionals goede zorg kunnen 

leveren die past bij eigen behoeften en mogelijkheden, dit bijdraagt aan hun trots op werk in de 

zorg. 

 

 

 

https://www.skipr.nl/nieuws/werkgever-moet-meer-doen-om-personeel-te-behouden-voor-zorg/

