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Leeswijzer voor het Lesmateriaal voor persoonlijke 

ontwikkeling voor helpende zorg en welzijn 

Persoonlijke ontwikkeling is het thema van deze bundel met materialen. Dit 

materiaal is ontwikkeld in het kader van het Europees project Carevolution. In de 

onderbouwing bij dit lespakket vindt u indien gewenst een verdere uitleg over dit 

project, de doelstellingen en de verschillende onderdelen. Carevolution wil een 

bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het profiel van de Helpende. 

Hoe gaan we aan de slag? 

Persoonlijke ontwikkeling is een veelomvattend begrip. Het is een thema dat 

gedurende de hele opleiding geïntegreerd zou moeten worden aangeboden. 

Vanwege het belang van het thema voor helpenden hebben we verschillende 

lesuitwerkingen in thema’s gebundeld, zodat docenten dit kunnen gebruiken op 

momenten dat het hen past en het materiaal flexibel kan worden ingepast in hun 

lessen. Er zijn verschillende interactieve werkwijzen beschreven. 

Hoe helpt het ontwikkelde materiaal? 

Het materiaal is zo uitgewerkt dat docenten en studenten snel met het materiaal 

aan de slag kunnen. Er is per les ook een verwijzing naar bronnen of meer 

materiaal ter verdieping. Per les is ook aangegeven aan welke competenties een 

student werkt.  Deze competenties corresponderen met de uitwerking die in het 

Carevolution project internationaal is vastgelegd als van belang bij persoonlijke 

ontwikkeling.  

Clustering in Thema’s: 

Vanuit de competenties zijn de volgende thema’s te onderscheiden. De lessen 

zijn uitgewerkt en gekoppeld aan deze thema’s. 

1. Persoonlijke ontwikkeling 

2. Kennis van de cliënt 

3. Eigen gedrag 

4. Feedback 

5. Reflectie 

6. Teamontwikkeling 
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1. Werken aan persoonlijke ontwikkeling 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

In de zorg ben je je eigen instrument. Jij bent degene die contact heeft met een 

cliënt die meestal gedeeltelijk afhankelijk is van anderen. In dat contact met die 

ander breng jij jezelf mee.  

Het is daarom belangrijk om jezelf te kennen. Wie ben ik eigenlijk, wat vind ik 

leuk of juist niet? Waarom doe ik dit werk? Wat wil ik bereiken? Allemaal heel 

basale vragen die uitmaken hoe jij je werk doet en contact maakt met je cliënt. 

In dit eerste deel van dit lespakket staan we daarom stil bij jou als persoon. Wat 

weet jij over jezelf en hoe schat je je eigen mogelijkheden in?  Wat was jouw 

droom als kind? Wat wilde je worden? Waarom is dat wel of niet gelukt en wat 

zegt dat over jou of over jouw leefsituatie? 

Nadenken over jezelf is belangrijk als je in de zorg of het welzijn werkt. Nadenken 

over je goede en minder goede kanten. Wat zou je willen ontwikkelen en hoe kan 

je dat aanpakken.   

Succes bij dit onderdeel.  
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Titel Ken jezelf 

Competentie De deelnemer verkent aan de hand van beelden het belang van 

persoonlijke ontwikkeling en verbindt dit aan de eigen situatie/ 

behoeftes. 

De deelnemer verkent zijn eigen rol en de beperkingen daarvan. 

Wat is het doel? De deelnemers verbinden hun eigen situatie/ wensen aan het 

thema persoonlijke ontwikkeling. Aansluiten bij hun ervaringen is 

de basis van deze les.  

We gebruiken voor de start van deze les de beelden over 

persoonlijke ontwikkeling  (** te vinden op de site?**) 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Wat ga je doen? De deelnemers staan stil bij hun eigen ervaring, situatie en 

ontwikkeling. Gebruik van beelden is hierbij het uitgangspunt 

omdat dit een ander soort insteek is dan alleen het praten over. 

Toepassings- 

mogelijkheden 

Ontwikkeling wat betreft een afgesproken thema waar men ieder 

voor zich mee aan de slag wil gaan. 

Zelfkennis vergroten/ reflecteren over je zelf. 

 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Je kiest één beeld uit de vele die in de klas op een tafel 

uitgespreid liggen. Iedere deelnemer benoemt waarom ze dat 

beeld hebben gekozen. Kort nabespreken en verbinding maken 

met keuze voor opleiding/ zorg en welzijn/ persoonlijke 

ontwikkeling. 

Stap 2 Je koppelt het beeld aan je eigen ambitie d.m.v. een 

zelftestje (zie breingeheimen). In deze test beoordeel je zelf 8 

vragen over je zelfkennis 

Stap 3  Wat betekent je eigen beoordeling voor je eigen 

ontwikkeling;  

Stap 4  Wat houdt je tegen?   

Stap 5  Bespreken in de groep, leren van elkaar; tips en trucs 

uitwisselen 

Stap 6 Tot slot, vat de belangrijkste opmerkingen samen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Meer zelfkennis; 

Tips om aan de slag te kunnen met een thema voor de eigen 

ontwikkeling; dit delen met elkaar;   

Verder lezen Uit: Breingeheimen, leuker leren slimmer werken beter omgaan; 

PRINCEP educatief 2013 
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Titel Wat betekent persoonlijke ontwikkeling voor 

mij? 

Competentie De deelnemer kent het belang van persoonlijke 

ontwikkeling en kent zijn eigen doelen. 

Thema Stil staan bij eigen doelen rond leren of 

ontwikkelen 

Wat is het doel? Leren en ontwikkelen lijkt tegenwoordig voor 

iedereen gewoon te zijn. Toch is het niet altijd zo 

vanzelfsprekend, zeker als je vervelende 

ervaringen hebt gehad met leren of ontwikkelen. 

Het is belangrijk je sterktes en zwaktes te kennen 

om er stappen in te maken. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Wat ga je doen? Nadenken over je eigen leer ervaringen; wat ging 

goed, wat niet. Hier ook feedback van andere 

deelnemers op ontvangen. Ervaren dat het leuk is 

om over jezelf te leren en daar verder in te  

komen. 

Toepassings- 

mogelijkheden 

Stilstaan bij dilemma’s of voorwaarden die nodig 

zijn om goed te kunnen leren of ontwikkelen. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Schrijf voor jezelf drie eigenschappen op 

waar je goed in bent/trots op bent; deel dit in je 

groep en vraag of men dit herkent. Zo niet, vraag 

door waarom wel of waarom niet. 

Ga hierbij staan en durf jezelf te laten zien, ook bij 

feedback 
Stap 2 Doe ditzelfde met drie dingen waar je niet 

goed in bent/wat je wilt verbeteren; Deel dit ook 

weer in je groep en vraag door waarom men dit 

wel of niet herkent. 

Stap 3 Denk eens na over de vraag of je een goed 

beeld hebt van jezelf. Hoe kan je dit beeld nog 

aanvullen of met wie wil je daar nog over 

doorpraten (misschien met familie of vrienden). 

Stap 4 Schrijf op waar je zelf aandacht aan wilt 

besteden om jezelf te ontwikkelen. 

Stap 5 Wat valt op in de groep. Zijn er 

gezamenlijke thema’s? Wat kan je van elkaar leren 

of wie kan je helpen om je verder te helpen. 

Stap 6 Tot slot, vat de belangrijkste opmerkingen 

samen.  

Wat kan het effect of resultaat zijn? Meer kennis opdoen over sterke en zwakke kanten 

van jezelf en daarvan leren, ook met anderen.  

Moeilijkheden kunnen herkennen en uit de weg 

kunnen ruimen of daar hulp bij zoeken. 
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Verder lezen Uit: breingeheimen 2013; Princep educatief. 

Leuker leren, slimmer werken, beter omgaan. 
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Titel Hoe kan ik aan de slag met mijn persoonlijke ontwikkeling? 

Competenties De deelnemer kent de voordelen van praktijkleren 

De deelnemer benut de rol van begeleider/ toezicht op 

ontwikkeling 

De deelnemer plant zijn eigen ontwikkeling 

De deelnemer kent de wettelijke en organisatorische 

mogelijkheden rond persoonlijke ontwikkeling 

Wat is het doel? De deelnemer maakt een eigen persoonlijke ontwikkelplan 

passend bij de eigen behoeften, de eisen van de opleiding en het 

werk. 

Wat ga je doen? Vanuit de vorige lessen heb je een beeld van jezelf met je positieve 

en ontwikkelpunten. In deze les ga je aan de slag met het maken 

van een persoonlijk ontwikkelplan.  

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Weten welke leer- en ontwikkelactiviteiten beschikbaar zijn voor 

leerlingen om in je werksituatie te kunnen gebruiken.  

Oefenen met plannen van ontwikkelmogelijkheden en deze 

mogelijkheden ook leren te benutten. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Bekijk met elkaar het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mj8_bv-bWE 

kort nabespreken, wat valt op? 

Stap 2 Instructie en voorbereiding op het maken van een plan 

individueel. 

Stap 3 POP maken; vul het zo concreet mogelijk in. Wat ga je 

doen, hoe, met wie 

Stap 4 POP opzet bespreken en leren van elkaar wat kan helpen 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Een concreet ontwikkelplan aansluitend aan behoefte student. 

Inschakelen van anderen is hierbij een aandachtspunt 

Verder lezen Bijlage voorbeeld ontwikkelplan. 
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Titel Hoe kan ik op andere manieren aan de slag met mijn persoonlijke 

ontwikkeling? 

Competenties De deelnemer heeft een indruk van verschillende manieren van  

praktijkleren online. 

Wat is het 

doel? 

De deelnemer verkent welke alternatieven er zijn voor een persoonlijk 

ontwikkelplan en maakt een eigen traject. 

Wat ga je 

doen? 

Op internet aan de slag met andere leervormen die beter bij jouw 

vragen en wensen passen. 

Voor wie is 

het? 

Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Weten welke leer en ontwikkel-activiteiten beschikbaar zijn voor 

leerlingen om praktijkgericht te leren. 

Oefenen met leren op andere manieren 

Hoe doe je 

het? 

 

 

Stap 1  Kijk op de site van vilans / vernieuwend online leren; kies een 

thema of een onderdeel waar je je in wilt verdiepen; 

Kijk met name ook naar het onderdeel online leerinterventies 

 

http://onlineleren.vilans.nl/leerinterventies/dementie/etenvhlandje  

 

Stap 2 Volg de stappen van de online leerinterventie 

Stap 3 Bespreek met je begeleider of docent wat  het je oplevert om 

op deze manier te leren en of het je verder helpt 

Stap 4 Deel met je lesgroep je ervaringen. Laat een deel van de 

leerinterventie ook zien aan de lesgroep, zodat zij er mogelijk ook mee 

aan de slag kunnen. 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Stimuleren zelf werkzaamheid rond persoonlijke ontwikkeling’ 

Onderzoekend vermogen vergroten rond dit thema. 

Verder lezen Anders kijken, anders doen; artikel Amarens Bakker in O&G; Januari 

2017, Jaargang 41, Nummer 1, pp. 14-16 
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2. De kennis van de cliënt gebruiken 

 

De kennis van de cliënt gebruiken 

Als helpende Zorg en Welzijn werk je samen met de cliënt en als dat niet gaat 

vaak samen met de mantelzorger. In het profiel van de helpende dat is 

ontwikkeld binnen Carevolution doe je dat op de volgende manier: 

- Met een patiëntgerichte/ familie gerichte aanpak 

- Met respect voor vertrouwelijkheid en privacy  

- Met respect voor de persoon en diens waarden, cultuur en religie 

- Je stelt de waardigheid van de  cliënt centraal 

- Je ondersteunt en versterkt de autonomie van de cliënt 

- Je versterkt de gelijkwaardigheid versterken en respecteert verschillen  

Een aantal van deze waarden staan ook beschreven in de methodiek van 

Belevingsgerichte zorg. (Pool en Van Tiel 1999). Deze term kom je vast wel eens 

tegen in je werkzaamheden in de zorg. 

 

Je kijkt dus als het ware door de bril van de cliënt. Wie is de cliënt (of zijn 

familie), wat is voor hem belangrijk? Welke wensen heeft de cliënt, en wat kan 

hij nog zelf? 

Als zorgverlener is het belangrijk om persoonsgericht te werken. Dat betekent 

respect voor de ander. Hoe kan je dit ontwikkelen? Daar staan we in dit deel bij 

stil.  
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Titel Zorg begint bij de cliënt 

Competentie Client expertise gebruiken 

Wat is het doel? De deelnemer gebruikt de kennis van de cliënt.  

Wat ga je doen? Aan de hand van een situatie uit de eigen praktijk verkent de 

deelnemer wat er speelt bij een cliënt en wat deze zelf aan 

wensen en dromen heeft; 

Werken volgens de methode ‘Samen ontdekken’. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers. 

Toepassings 

mogelijkheden 

Met cliënt verkennen wat zijn wensen zijn, idem met de 

mantelzorg; verkennen wat de mogelijkheden voor goede 

persoonsgerichte zorg zijn. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Voorbereiding en vragen cliënt om medewerking; werkblad 

al vast bij de cliënt achter laten zodat die er al vast eens naar kan 

kijken en er over na kan denken. 

Stap 2 Samen met de cliënt blad “wat speelt er?” invullen en 

hierover praten. 

Stap 3 Samen met de cliënt wensboom (werkblad 2) invullen en zo 

beeld van de cliënt verder invullen. 

Stap 4 Bespreken met cliënt wat dit oplevert voor cliënt en voor 

jezelf en wat dit betekent voor je relatie met de cliënt 

Stap 5 Tot slot, vat de belangrijkste opmerkingen samen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Beter begrip voor de situatie van de cliënt. 

 

Verder lezen Uit: http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-werkblad-samen-

ontdekken.html 
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Titel Zorg begint bij de cliënt 2 

Competentie Client expertise gebruiken 

Wat is het doel? De deelnemer verkent hoe hij beter gebruik kan maken van  de 

kennis van de cliënt.  

Wat ga je doen? Na een verkennend groepsgesprek ga je in groepjes met elkaar aan 

de slag om vast te stellen wat nodig is om je cliënt beter te leren 

kennen. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Voorbereidende opdracht voor studenten die nog geen direct 

cliëntcontact hebben 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  Groepsgesprek over het belang van het kennen van de 

cliënt en diens expertise. 

Stap 2 Aan de hand van een casus en een foto/beeld van een 

cliënt bedenken studenten wat ze doen of zouden willen doen om 

deze cliënt te leren kennen? Aan het werk in groepjes van 4 met 

een casus en een foto. 
Stap 3 Ophangen foto’s en terugkoppeling van elk groepje wat ze 

hebben bedacht. 

Stap 4 De kern van goede communicatie bespreken. Hulpmiddel 

hierbij de posters van goed communiceren (OMA/LSD etc.) 

Stap 5 Tot slot, vat de belangrijkste opmerkingen samen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Beter begrip voor de cliëntsituatie. 

 

Verder lezen Posters en tips over communicatie te vinden op  

www.zorgvoorbeter.nl/ 

Ezelsbruggetjes benoemen (OMA, LSD) 
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Titel Zet een andere bril op 

Competentie Kennismaking met de cliënt. 

Wat is het doel? Een les/leer situatie met een cliënt 

Wat ga je doen? Een groepsgesprek voeren met de deelnemers en de 

cliënt.  

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings- 

mogelijkheden 

Voorbereidende opdracht voor studenten die nog 

geen direct cliëntcontact hebben. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Bespreek welke cliënt je uitnodigt. 

Stap 2 Bereid vragen voor 

Stap 3 Nodig die persoon (personen) uit 

Stap 4 Stel je gast(en) de vragen die je hebt. 

Stap 5 Luister goed, vraag door en vat samen. 

Stap 6 Bedank de gast(en) voor de tijd en inbreng. 

Stap 7 Bespreek met het team de uitkomsten. 

Stap 8 Maak concrete vervolgafspraken. 

Wat is het doel? De deelnemers leren van cliënt zelf wat belangrijk is in 

een zorgafhankelijke relatie. 

Wat kan het effect of 

resultaat zijn? 

Meer begrip voor cliënt en meer reflectie van 

helpende op eigen houding/ gedrag. 

Verder lezen Uit: IN voor zorg: 

http://www.teamontwikkelruimte.nl/wp/tip-r10/ 
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Titel Zorg begint bij de cliënt en zijn mantelzorg 

Competentie Mantelzorg expertise gebruiken 

Wat is het doel? De deelnemer maakt gebruik van de kennis van de mantelzorg 

Wat ga je doen? Aan de hand van een situatie uit de eigen praktijk verkent de 

deelnemer wat er speelt bij een mantelzorger en wat deze zelf aan 

wensen en dromen heeft; 

Werken volgens de methode ‘Samen ontdekken’ 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Met de cliënt verkennen wat zijn wensen zijn, idem met de 

mantelzorg; verkennen wat de mogelijkheden voor goede 

persoonsgerichte zorg zijn. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Voorbereiding en vragen mantelzorger om medewerking; 

werkblad al vast achter laten zodat die er al vast eens naar kan 

kijken en er over na kan denken. 

Stap 2 Met mantelzorger het blad “mantelzorger in beeld” invullen 

en hierover praten 

Stap 3 Samen met mantelzorger en cliënt mogelijkheden 

(werkblad 3) invullen en zo beeld van de cliënt en de mantelzorger 

verder invullen. 

Stap 4 Bespreken met mantelzorger wat dit oplevert voor hem  en 

voor jezelf en wat dit betekent voor je relatie met de mantelzorger 

Stap 5 Kort samenvatten. Tot slot, vat de belangrijkste 

opmerkingen samen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Beter begrip voor situatie mantelzorger 

 

Verder lezen Uit: http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-werkblad-samen-

ontdekken.html 

 

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/samenspel-met-

mantelzorgers.html 
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3. Leren over eigen gedrag 
 

Eigen gedrag  

Hoe je je gedraagt hangt van veel factoren af bijvoorbeeld hoe je bent opgevoed 

of hoe jouw karakter is maar ook hoe je denkt. Denk je positief over jezelf dan 

kun je dat ook zien in jouw gedrag. Maar denk je negatief over jezelf dan kan het 

zomaar zo zijn dat je het  het moeilijk vindt om complimentjes te ontvangen. Dat 

is natuurlijk voor iedereen verschillend maar belangrijk is dat jij als 

zorgmedewerker op de hoogte bent van je eigen gedrag. Want hoe jij je gedraagt 

(positief of negatief) dat heeft effect op de cliënt. In deze werkvormen gaan jullie 

aan de slag met meningsverschillen en moeilijke situaties op de werkvloer en hoe 

jij dat aanpakte. Maar ook wat een praatje maken met de client doet. 
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Titel Meningsverschillen ‘welles’ ‘nietes’ 

Competentie Omgaan met conflicten 

Omgaan met werkdruk en werkstress 

Voordelen van flexibel zijn 

Omgaan met vragen buiten je eigen rol 

Wat is het doel? De deelnemer weet welke invloed het eigen gedrag heeft op het 

gedrag van de cliënt. 

Wat gaan je 

doen? 

Je gaat met elkaar een meningsverschil in kaart brengen en door 

middel van gesprek en stemmen een voorkeursmening kiezen.  

Voor wie is het? Studenten en medewerkers. 

Toepassings- 

mogelijkheden 

In situaties die vragen om een oplossing voor meningsverschillen.   

Hoe doe je het? 

 

 

Voorbereiding 

Kies een agendapunt waarvan je weet dat er verschillende 

meningen over zijn. 

Zorg voor post-its en een flipover.  

Stap 1  

Inventariseer de verschillende oplossingen, meningen en ideeën 

die er over dit agendapunt zijn op een flipover. 

Ga nog niet met elkaar in discussie. Zorg wel dat alle deelnemers 

het idee of de mening goed begrijpen. Stel verduidelijkingsvragen 

als dat nodig is. 

Stap 2  

Bespreek de verschillende oplossingen, meningen, ideeën.  

• Neem per oplossing, mening of idee 1½ minuut tijd (zet de 

wekker).  

• In deze tijd bedenkt elk teamlid zoveel mogelijk voordelen bij 

deze oplossing en zet die op post-its.  

• Neem dan nog een keer 1½ minuut tijd (zet de wekker) en laat 

teamleden zoveel mogelijk nadelen bedenken. Zet die ook op 

post-its. 

• Zet op de flipover een verticale streep met links de voordelen en 

rechts de nadelen en plak de post-it’s op. 

• Herhaal dit voor elke oplossing, mening, idee die je in het begin 

hebt geïnventariseerd. 

Stap 3  

Iedereen bekijkt voor zichzelf de flipovers nog een keer 

Stap 4  

Op basis daarvan ontstaan er misschien nieuwe (nog betere) 

ideeën, bijvoorbeeld combinaties van de al genoemde ideeën. 

Voeg die eventueel op nieuwe flipovers toe en werk ook daarvoor 

weer voor- en nadelen uit (herhaal stap 2). 

Stap 5 

Peil wat teamleden vinden van de voorgestelde oplossingen:  
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• Elk teamlid zet een blauwe stip bij de aanpak die hij/zij het beste 

vindt.  

• Elk teamlid zet een rode stip bij de aanpak(ken) waar hij/zij echt 

niet aan mee kan en wil werken. (teamleden mogen dus meerdere 

of 0 rode stippen zetten). 

Stap 6 

Maak een keuze.  

• Kies voor de aanpak met de meeste blauwe stippen en de 

minste, liefst helemaal geen, rode stippen.  

• Als er wel rode stippen bij die aanpak staan, bespreek dan 

samen welke wijzigingen nodig zijn, zodat alsnog alle teamleden 

bij kunnen en willen dragen aan de betreffende oplossing. 

Stap 7 

Rond af met duidelijke afspraken.  

• Wie gaat nu wat doen, op welke manier, wanneer?  

• Wanneer evalueer je?  

• Gebruik voor de evaluatie bijvoorbeeld het werkblad ‘Geef een 

cijfer’.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Deelnemers gaan in gesprek met elkaar over meningen die er en 

denken na over de juiste oplossing.  

Verder lezen Meer weten over communicatie en meningsverschillen? 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

Fotostrips-Sandra-en-Siona.html 
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Titel Tijd voor een praatje (5 tot 10 minuten tijdens de zorg) 

Competentie Tijdbewaking  

Prioriteiten stellen 

Wat is het doel? De deelnemer weet welke invloed het eigen gedrag heeft op het 

gedrag van de cliënt. 

Wat ga je doen? Hoe maak je binnen de tijd die je hebt voor zorg ook tijd voor de 

mensen? Tijd voor een praatje tijdens de zorg is belangrijk omdat 

het contact met cliënten verbetert en mensen laten zien hoe ze 

zich voelen. Vaak vertellen ze iets zeggen over wat ze gaan doen, 

die dag of wat voor hen belangrijk is. Dat kost geen tijd, maar 

geeft juist veel meer houvast in het werk, omdat je dit beter kan 

afstemmen op de cliënt. In deze opdracht ga je een praatje maken 

met iemand het liefst met een cliënt. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Tijdens de zorg op het werk. 

In de klas met andere deelnemers. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 

Maak oogcontact, kom wat dichterbij staan. Wat zie je bij je cliënt 

en in de omgeving? Hoe is de sfeer of de stemming? Wat valt op? 

Stap 2 

Begin klein, met een open vraag. Dit mag over van alles gaan, 

maar niet direct over zorg. Bijvoorbeeld: ‘hoe is het vandaag?’ 

Stap 3 

Geef aandacht, blijf wat oogcontact houden tussendoor. 

Laat merken dat je actief luistert. Reageer op het 

verhaal van de ander, zonder oordeel. 

Stap 4 

Rond rustig af 

Vertrek niet plotseling. Vertel op tijd dat je zal 

weggaan, bijvoorbeeld naar je volgende cliënt. 

Stap 5 

Neem positief afscheid 

Waardeer wat de ander heeft verteld. Maak nog 

even goed oogcontact voor je vertrekt. 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Het contact kan verbeteren als je tijd voor iemand neemt. 

Verder lezen Uit: Tijdwijzer zorg van Gabriëlle Verbeek 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Tijd-in-de-Zorg-Leren-

Materialen.html 

 

Video’s goed in gesprek. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

Videos-Goed-in-Gesprek.html 

 

Filmpjes over contact maken. 

http://www.goedgebruik.nl/algemeen/stop-contact- 
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Titel Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

Competentie Professioneel omgaan met emoties  

Hoe anderen benaderen. 

Wat is het doel? De deelnemer weet welke invloed het eigen gedrag heeft op het 

gedrag van de cliënt. 

Wat ga je doen? Een visualisatie maken van je gevoel over je werk in bepaalde 

situaties. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Wanneer er lastige cliëntsituaties zijn geweest en de deelnemers 

er met elkaar over in gesprek willen.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 

Zorg voor voldoende tijdschriften stukjes stof, verf, lijm schaar en 

andere knutselmaterialen.  

Stap 2 

Vraag medewerkers op papier (A3) met stukken kleur uit 

tijdschriften, plaatjes en teksten aan te geven wat hen raakte in 

het werk. 

Stap 3  

Medewerkers laten hun werk aan elkaar zien en vertellen erover. 

Stap 4 

Luister goed naar elkaar zonder een oordeel, advies of mening te 

geven (OMA) 

Stap 5 

Ieder geeft tot slot één woord wat je van deze opdracht vond? 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Studenten/medewerkers worden zicht bewust van hun gevoel 

over hun werk. Ze gaan hierover met elkaar in gesprek.   

Verder lezen Meer weten over goed communiceren? 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

Materialen-voor-medewerkers.html 
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4. Geven en ontvangen van feedback 
 

Feedback 

Vaak moet er in een beperkte tijd veel werk verzet worden. Dan maak je al snel 

een opmerking over iets dat een collega, in jouw ogen, niet goed heeft gedaan. 

Soms heb je later spijt dat je zo kort door de bocht bent geweest. Feedback is een 

manier van communiceren waarbij je open en respectvol elkaars gedrag 

bespreekbaar maakt. Feedback ontvangen is stilstaan bij het commentaar dat je 

krijgt. Hierdoor leer je jezelf beter kennen en kun je ervoor kiezen je gedrag te 

veranderen. 

Feedback werkt het beste als je er zelf om vraagt. Je maakt het minder spannend 

door te vragen naar een ‘tip’ en een ‘top’. Zo zorg je dat je feedback krijgt over 

wat goed ging en wat beter kan. Hoe specifieker jij het maakt, hoe gemakkelijker 

het voor je collega is om feedback te geven. Bijvoorbeeld: ‘Kun je mij een tip en 

een top teruggeven over hoe ik het gesprek met mevrouw Jansen heb gevoerd? 

Bekijk ook het recept van feedback geven en ontvangen in de bijlage. 
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Titel Barometer 

Competentie Reflecteren op je situatie 

Wat is het doel? De deelnemer geeft feedback volgens de STARR methode aan een 

cliënt of collega. 

Wat ga je doen? Je deelt stroken uit met daarop een indeling (bijv.0-100%, cijfer 1-

10. Iedereen geeft op deze barometer aan hoe hij terugkijkt op 

een bepaalde ervaring of periode. Deze score vormt het 

uitgangspunt voor de gedachtenwisseling. 

 

Door naar een score te vragen schep je een kader. Eén cijfer 

percentage etc. vormt een concrete vertrekpunt voor het gesprek. 

Vanuit hier kun je verdere vragen stellen ter verdieping. Deze 

werkvorm is ook geschikt voor functioneringsgesprekken.  

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings- 

mogelijkheden 

In kaart brengen van en spreken over, 

• Functioneren in de afgelopen weken 

• Ontwikkeling wat betreft een afgesproken thema 

• Gevoel in de afgelopen periode/dag/dienst 

• Gevoel over een bepaalde verandering  

• Ervaring van deze dag/ bijeenkomst 

• Terugblik op de samenwerking in het team 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Barometer uitdelen 

Geef iedereen een exemplaar van de barometer. En een pen en 

stift. Zorg dat het materiaal er verzorgd uitziet. Leg uit waar je op 

wilt terugblikken bijvoorbeeld het functioneren, een activiteit of 

ervaring. Vraag de student hiervoor een cijfer te geven (van 1 t/m 

10). 

Stap 2 Opdracht geven 

Vraag iedereen op de barometer aan te geven hoe hij terugblikt op 

een ervaring of periode. 

Stap 3 (optioneel) Gedachtewisseling. Vraag in tweetallen van 

gedachten te wisselen over de ingevulde barometer. 

Stap 4 Stopteken geven. Zeg: ‘Oké, graag vraag ik een aantal van 

jullie om toelichting op de scores’. Geef zo’n drie á vier personen 

het woord en vraag daarna of iemand er nog iets anders van wil 

zeggen. Zo niet, rond de werkvorm af. 

Stap 5 Kort samenvatten. Tot slot, vat de belangrijkste 

opmerkingen samen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Kernachtige inventarisatie ervaring van deelnemers op een item. 

Voorbeeldvragen 

voor in de 

barometer 

Na de les 

Hoe waardevol vind je vandaag? 

Hoe groot is de kans dat je dit gaat toepassen in je werk? 

Wat voor score geef je je eigen inbreng vandaag? 

In een dag evaluatie of teamoverleg op je werk 
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Hoe hoog scoor je je werkplezier vandaag/deze week? 

Hoe hoog scoor je de werkdruk, de samenwerking etc. 

Wat voor score geeft je de kwaliteit van je werk vandaag? 

Verder lezen Uit: Het Grote Werkvormenboek, Sasja Dirkse-Hulscher en Angela 

Talen. 
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Titel Eigenschappen en valkuilen 

Competentie Omgaan met feedback  

Wat is het doel? De deelnemer geeft feedback volgens de STARR methode aan 

een cliënt of collega. 

Wat ga je doen? Als je jezelf en je klas of team wilt ontwikkelen heb je feedback 

nodig. Je moet weten wanneer iets goed en wanneer iets 

minder goed is gegaan. Daar leer je van. Door de oefeningen 

met kaartjes te doen leer je met feedback omgaan.  

Voor wie is het? Studenten, medewerkers 

Toepassings moge- 

lijkheden 

In situaties waarin besproken wordt wat er goed gaat en wat er 

minder goed gaat bijvoorbeeld in het functioneren van een 

team.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

Maak kaartjes met eigenschappen en valkuilen. Eigenschappen 

zoals; belangstellend, bescheiden, behulpzaam, communicatief, 

eerlijk, doortastend, dapper. Valkuilen kunnen zijn chaotisch, 

star, bot, hardnekkig etc. Eigenschappen zijn de dingen die je 

goed kunt en valkuilen zijn als je je goede eigenschap overdrijft 

en wat er dan kan gebeuren.  

Stap 2 

Laat de deelnemers een kaart kiezen voor een ander uit de 

groep. Geef de kaart aan de ander en vertel waarom je iemand 

dat kaartje geeft. Oefen met de feedbackregels (het recept 

voor feedback). Laat de deelnemers daar zelf de valkuil bij 

kiezen. Als dat niet lukt kun je ook de kwaliteit en valkuil los 

kiezen van elkaar. 

 

Voorbeelden van kwaliteiten en valkuilen 

• betrokken te = veeleisend 

• behulpzaam te = bemoeizuchtig 

• zorgvuldig te = pietluttig, zeurderig 

• daadkrachtig te = drammerig 

• voorzichtig te = geremd, onzeker, onzichtbaar 

• flexibel te = wispelturig, met alle winden meewaaiend 

 

Wat is het doel? Bewustwording van het belang van waarde van goede feedback 

geven. 

Wat kan het effect 

of resultaat zijn? 

Dat er vanuit deze bewustwording een verbetering komt in dit 

onderdeel van gespreksvoering. 

Verder lezen Hier kun je kwaliteiten en valkuilen vinden. 

http://www.voorelkementor.nl/documenten/50-kwaliteiten-

valkuilen.pdf 
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Titel Ik vind je Super want… 

Competentie Omgaan met feedback  

Wat is het doel? De deelnemer geeft feedback volgens de STARR methode aan een 

cliënt of collega. 

Wat ga je doen? Als je jezelf en je klas of team wilt ontwikkelen heb je feedback 

nodig. Je moet weten wanneer iets goed en wanneer iets minder 

goed is gegaan. Daar leer je van. Door oefeningen te doen leer je 

met feedback om te gaan.  

Voor wie is het? Studenten, medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Wanneer er teruggeblikt wordt op het gevoel wat je hebt bij de 

samenwerking met een collega of met het team.  

Hoe doe je het? 

 
 

Stap 1  

Maak kaartjes (met plaatje van roos of bonbon) met daarop de 

tekst ; ik vind je super want…. 

Stap 2 

Schrijf op dat kaartje concreet gedrag van de ander.  

Stap 3  

Elk student /medewerker krijgt 5 kaarten om deze week uit te 

delen.  

Wat kan het effect 

of resultaat zijn? 

Bewust worden van medewerkers van het belang om elkaar te 

waarderen.  

Verder lezen Wil je meer weten over het onderwerp feedback? 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

feedback.html 
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Titel Oordelen, meningen en adviezen (OMA) 

Competentie Omgaan met verschil in waarden 

Wat is het doel? De deelnemer geeft feedback volgens de STARR methode aan een 

cliënt of collega. 

Wat ga je doen? Voor je werk als helpende is het belangrijk dat je ondanks 

verschillen in normen en waarden je werk goed kunt blijven doen. 

Met respect en aandacht voor de cliënt en voor jezelf maar ook 

voor anderen in je omgeving. Je gaat aan de hand van een aantal 

voorbeelden ervaren hoe het is om oordelen uit te spreken en te 

bespreken of jouw oordeel wel klopt?  

Voor wie is het? Studenten, medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

In situaties wanneer men elkaar beter zou kunnen begrijpen en 

verplaatsen in een ander.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 

Geef een veelgehoord oordeel of mening over het onderstaande 

rijtje groepen mensen: 

 

- Mensen met een lichamelijk handicap zijn… 

- Jongeren zijn.. 

- Moslima’s met een hoofdoek zijn.. 

- Oudere mensen zijn.. 

- Ouders zijn… 

- Amerikanen zijn… 

- Nederlanders zijn.. 

- Dikke mensen zijn… 

- Dunne mensen zijn.. 

- Het koninklijk huis is… 

- Helpende zorg en welzijn zijn… 

Stap 2 

Vergelijk wat jij hebt opgeschreven met dat van degene die naast 

je zit. Hebben jullie hetzelfde of verschillende antwoorden? 

 

Stap 3 

Beantwoord nu de volgende vragen: 

Klopt het wel wat je hebt gezegd over bovenstaande mensen? 

Bekijk je antwoord ook eens vanuit een andere rol. 

 

Uit de rol van een kind 

Uit de rol van een dokter  

Uit de rol van de paus 

Uit de rol van Enzo Knol. 

 

Bedenk bij twee groepen mensen uit het bovenstaande rijtje een 

situatie waarin jouw oordeel of mening niet klopte.  

 

Stap 4 

Schrijf voor jezelf op wat je hebt geleerd van deze oefening. 
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Wat is het doel? Bewustwording van het belang van normen en waarden en dat 

deze van elkaar kunnen verschillen.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Het respecteren van elkaars normen en waarden. 

Verder lezen Meer weten over minder snel oordelen? 

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-goed-

gesprek-voeren.html#oordelen 
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5. Leren reflecteren 

 

Reflecteren  

Wie reflecteert houdt zichzelf een spiegel voor. Je staat stil bij hoe je je werk 

uitvoert en hoe je met anderen communiceert en werkt. Je richt de blik naar 

binnen en stelt jezelf de vragen: Waarom reageer ik zoals ik reageer? Waarom 

handelde ik zoals ik deed? Wat wilde ik ermee bereiken? Reflectie is een soort 

van feedback, maar dan voor jezelf. 

Reflecteren kun je doen in tweetallen, in kleine groepjes en in teamverband. 

Samen stilstaan hoe de zorg bij een cliënt verloopt en de vragen die iemand 

hierbij heeft, maar ook over de samenwerking en communicatie in het team. 

Reflectie kost tijd. Het ‘werkt’ als je er bewust met je collega’s mee bezig kunt 

zijn. Die tijd moet je maken. Je kunt ook in je eentje reflecteren: dan doe je aan 

zelfreflectie.  

De hieronder geselecteerde werkvormen kunnen je gebruiken om meer structuur 

en diepgang te geven aan verschillende reflectie momenten die mogelijk zijn op 

school of op je werk.  
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Titel Reflecteren met de STARR methode 

Competentie Correct en veilig werken, riscico’s inschatten. 

Wat is het doel? De deelnemer hanteert onverwachte en crisissituaties op een 

professionele manier en reflecteert hierop (middels de STARR) 

Wat ga je doen? Soms kom je ingewikkelde situaties tegen in je werk. Het is 

belangrijk dat je terugkijkt op de situatie en jezelf afvraagt wat je 

anders had kunnen doen. Aan de hand van de opdracht ga je 

reflecteren.  

Voor wie is het? Studenten, medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Situaties waarop je terug wilt kijken om ervan te leren. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 STARR op de flap zetten. Het is voor jezelf en de 

deelnemers overzichtelijk om de vragen bij de hand te hebben op 

flap of uitdeelkaarten. 

Stap 2 Methode introduceren. Licht kort de essentie van de 

methode toe en geef ook aan dat men zoveel mogelijk moet 

doorvragen. Geef eventueel een voorbeeld hoe je moet 

doorvragen (LSD).  

Stap 3 Situatie inbrengen en toelichting vragen. De inbrenger 

vertelt kort om welke situatie het gaat. Zorg dat de inbrenger 

alleen vertelt wat relevant is voor de anderen om te weten. 

Bewaak de tijd goed. 

Stap 4 STARR stellen. Stel de vragen en kom tot de laatste R. Geef 

zelf een voorbeeld als het gaat om doorvragen en stimuleer de 

groep dit ook te doen.  

Stap 5 Samenvatten opbrengst. Vat belangrijkste inzichten samen 

of vraag de inbrenger dit te doen. Eventueel kun je een rondje in 

de groep maken. 

Wat kan het effect 

of resultaat zijn? 

Nieuwe inzichten, nieuwe gezichtspunten en oplossingen.  

Verder lezen Meer werkvormen voor reflectie en intervisie 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

Werkvormen.html 

Kernvragen 

 

 

Situatie 

• Wat was de beginsituatie? 

• Wie waren erbij betrokken? 

• Met wie heb je overlegd? 

Taak 

• Wat was de taakverdeling? 

• Wat was het doel? 

• Voor wie was deze activiteit belangrijk? 

• Welke plaats hebben de betrokkenen in het proces in 

genomen? 

Actie  

• Wat heb je precies gedaan? Wat deed je eerst, wat 

daarna? 
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• Waarop pakte je het op die manier aan? 

• Hoe heb je je aanpak ervaren? 

Resultaat 

• Wat was het resultaat van je aanpak 

• Hoe reageerde(n) de cliënt(en)? En de anderen? 

• Welke vervolgacties zijn eraan vastgeknoopt? 

• Wordt hier gebruik van gemaakt? Waarom wel/niet? 

Reflectie 

• Waarover ben je tevreden? Waarom? 

• Waarover ben je minder tevreden? Waarom? 

• Wat wil je de volgende keer anders doen? 

• Hoe ga je dat aanpakken? 
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Titel Drie situaties uit de praktijk (e-learnings) 

Competentie Reflecteren op je situatie 

Omgaan met feedback 

Omgaan met verschil van waarden 

Correct en veilig werken, risico’s inschatten 

Efficiënt problemen oplossen en besluiten nemen 

Je werksituatie evalueren 

Wat is het doel? De deelnemer geeft feedback volgen de STARR methode aan een 

cliënt. 

De deelnemer hanteert onverwachte en crisissituaties op een 

professionele manier en reflecteert hierop.  

Wat ga je doen? Op de computer ga je aan de slag met drie e-learnings. Dit zijn drie 

praktijk situaties waarin een aantal vragen worden gesteld aan jou. 

Hoe zou jij het doen? 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Situaties waarop je terug wilt kijken om ervan te leren. 

Hoe doe je het? 

 

 

Bekijk de e-learings en volg de instructies.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Nieuwe inzichten, nieuwe gezichtspunten en oplossingen. 

Verder lezen  

E-learning Vol aanrecht 

E-learning Vieze handen 

E-learning Geen emmer, dweil en sop 
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Titel Reflecteren met de roddel-methode 

Competentie Efficiënt problemen oplossen en besluiten nemen  

Wat is het doel? De deelnemer hanteert onverwachte en crisissituaties op een 

professionele manier en reflecteert hierop. 

Wat ga je doen? Soms kom je ingewikkelde situaties tegen in je werk. Het is 

belangrijk dat je terugkijkt op de situatie en jezelf afvraagt wat je 

anders had kunnen doen. Aan de hand van de opdracht ga je 

reflecteren. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Situaties waarop je terug wilt kijken om ervan te leren. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1 Vraag introduceren 

De inbrenger vertelt zijn verhaal/probleem over een onverwachte 

(crisis) situatie. 

Stap 2 Probleemverkenning 

De overige groepsleden stellen drie open vragen 

Schrijf deze vragen op een flap-over 

De inbrenger beantwoordt de vragen die hem stimuleren 

Stap 3 Roddelen 

De inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zicht op geen 

enkele manier met het gesprek 

De groepsleden “roddelen” met elkaar over de vraag van de 

inbrenger en over de mogelijke achtergronden, oorzaken en 

oplossingen. 

De inbrenger luistert aandachtig en maakt notities over de zaken 

die hem opvallen of raken. 

De groepsleden komen tot een gezamenlijk advies.  

Stap 4 Reactie van de inbrenger 

De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn ervaring als 

waarnemer van de roddelfase. Wat heeft hem geraakt? Wat is 

opgevallen? Wat vind je van het advies? 

Stap 5 Evaluatie 

Inbrenger en groep kijken terug op een verloop van dit gesprek: 

Wat heeft het de inbrenger opgeleverd?  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Nieuwe gezichtspunten hoe je een probleem efficiënter kunt 

aanpakken en hoe je besluiten kunt nemen. 

Verder lezen Wil je meer weten over reflecteren? 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-

Reflectie-stimuleren.html 
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Titel Geef een rapportcijfer 

Competentie Je werksituatie evalueren 

Wat is het doel? De deelnemer hanteert onverwachte en crisissituaties op een 

professionele manier en reflecteert hierop 

Wat ga je doen? Je vraagt deelnemers een rapportcijfer te geven voor een 

bepaalde activiteit of ervaring. Dit cijfer vormt het uitgangspunt 

voor het gesprek of bijeenkomst. Door uit te gaan van een cijfer 

krijg je een korte evaluatie.  

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Bij een terugblik op functioneren, een activiteit of ervaring.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

Leg uit waar je op wilt terugblikken. Vraag de deelnemers hiervoor 

een rapportcijfer te geven (van 1t/m 10) 

Stap 2  

Nodig de deelnemer uit het cijfer toe te lichten. Vraag door 

bijvoorbeeld. Je hebt een 8 gegeven wat had er moeten gebeuren 

voor een 10?  

Stap 3  

Geef zelf ook een cijfer (indien aan de orde) 

Variaties  

• Laat de deelnemers op volgorde staan van cijfer van hoog 

naar laag of andersom.  

               Geef steekproefsgewijs een aantal mensen het woord. 

• Je kunt ook een aantal mensen vragen naar een cijfer voor 

hun eigen inbreng in de dag. 

• Je kunt ook de cijfers op afroep noemen en vragen of de 

mensen gaan staan als je hun cijfer noemt. Je kunt dan van 

een aantal mensen vragen hun cijfer toe te lichten.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Kort maar krachtige inventarisatie van meningen van deelnemers. 

Verder lezen  
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6. Leren en ontwikkelen in en met een team 

 

Teamontwikkeling 

Wordt een voetbalteam met sterspelers automatisch wereldkampioen? Nee! Zij 

moeten daar keihard voor trainen. Ze moeten elkaar goed kennen, precies weten 

waar elk teamlid goed en minder goed in is, elkaar waarderen en vertrouwen en 

helpen als het moeilijk wordt. Door te oefenen op hun samenwerking kunnen ze 

samen veel meer dan alleen, en ook meer dan de beste speler uit het team 

alleen zou kunnen. Dit is voor teams in de zorg, die optimale zorg aan hun 

cliënten willen verlenen, precies hetzelfde. 

 

Team-ontwikkelruimte maken is niet iets wat er extra bijkomt. Je maakt het in je 

samenwerking. Je bent daar de ene keer als team succesvoller in dan de andere 

keer. Hoe beter je dit doet als team, hoe beter jullie teamresultaat zal zijn. Dat 

vraagt wel om de samenwerking regelmatig met elkaar een paar minuten te 

evalueren. Denk aan het voetbalteam, hoeveel zij moeten trainen om succesvol 

te zijn. Die worden ook niet alleen maar door veel oefenen met voetballen 

vanzelf kampioen. Daar is team-ontwikkelruimte voor nodig 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – The Netherlands.  

 

1. SUPPORT PACKAGE (Unit 4): “Lesmateriaal 

Persoonlijke ontwikkeling voor de Helpende Zorg en 

Welzijn” 

 

 

 

34 

 

Titel De complimentenstoel 

Competentie Samenwerken met de andere leden van het team. 

Wat is het doel? De deelnemer weet dat complimenten geven bijdraagt aan 

teamontwikkeling. 

Wat ga je doen? Elkaar complimenten geven. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Wanneer er een negatieve sfeer hangt van klagen en mopperen.  

Wanneer na een intensieve periode iedereen een ‘pluim’ heeft 

verdient en je de sfeer en de onderlinge verhoudingen op een 

positieve manier wilt waarderen. 

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

Ga met iedereen bij elkaar zitten en zet een stoel voor de groep, 

‘de complimentenstoel’. Een deelnemer gaat op de 

complimentenstoel zitten. 

Stap 2 

Bepaal hoeveel tijd jullie willen nemen en hoeveel complimenten 

je aan de ander geeft. Kies dus of elke deelnemer per ronde en 

compliment geeft of 2 of 3 deelnemers. 

Stap 3  

De deelnemer op de stoel ontvang complimenten.  

Bedank voor de complimenten die je krijgt. Ga er niet op in. 

Je ontdekt over welk gedrag en handelingen je complimenten 

krijgt. Tegelijkertijd worden de deelnemers zich meer bewust van 

wat ze in jou waarderen. 

Stap 4 

Complimenten kunnen veel teweeg brengen. Bespreek dit daarom 

kort na aan de hand van de volgende vragen; 

Hoe voelt het om een compliment te krijgen? 

Vind je het moeilijk om een compliment te ontvangen daar alleen 

maar dankjewel op te zeggen? 

Stap 5 

Herhaal de stappen met een andere collega op de 

complimentenstoel. 

Stap 6 

Stel jezelf twee vragen na deze oefening; 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vaker een compliment krijg? 

Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vaker een compliment aan mijn 

collega’s geef? 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Een positieve sfeer. Positief zelfbeeld.  

Verder lezen Een goed compliment is ABC: 

Accuraat, de feiten kloppen 

Betrouwbaar, het is oprecht wat je zegt 

Constructief, de ander heeft er wat aan. 
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Titel Klachtenbox met oplossingen 

Competentie Samenwerken met de andere leden van het team 

Wat is het doel? De deelnemer weet dat evalueren en reflecteren bijdraagt aan 

teamontwikkeling. 

Wat ga je doen? Iedere deelnemer wordt uitgenodigd een klacht met oplossing in 

een klachtenbox te doen. Met de uitkomsten ga je aan de slag. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Deelnemers krijgen ruimte hun klacht te uiten en na te denken 

over een oplossing.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

Zet een doos in de teamkamer en nodig mensen uit hierin hun 

klachten met betrekking tot de samenwerking te stoppen. Vraag 

hen ook een oplossing te bedenken. Je kunt ook vragen de 

deelnemers antwoord te laten geven op de volgende vraag stel dat 

alles mogelijk is om jouw klacht op te lossen… 

Stap 2  

Kies een moment bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg om een 

klacht met oplossing uit de doos te halen. 

Stap 3  

Bespreek met elkaar de klacht en de oplossing en bepaal met 

elkaar of de oplossing haalbaar is.  

Stap 4  

Voer de oplossing uit.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Medewerkers zijn zich bewust wat hun werk belemmert en 

denken mee over de oplossing. 

Verder lezen? http://www.teamontwikkelruimte.nl/wp/teamsucces/ 

Meer over teamontwikkeling. 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – The Netherlands.  

 

1. SUPPORT PACKAGE (Unit 4): “Lesmateriaal 

Persoonlijke ontwikkeling voor de Helpende Zorg en 

Welzijn” 

 

 

 

36 

Titel Veel en weinig praters 

Competentie Samenwerken met de andere leden van het team 

Wat is het doel? De deelnemer weet dat evalueren en reflecteren bijdraagt aan 

teamontwikkeling. 

Wat ga je doen? Ruimte maken voor een ander gesprek waarin mensen die weinig 

spreken meer ruimte krijgen. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Tijdens een teamoverleg.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

De deelnemers die weinig aan het woord zijn gaan samen aan een 

ronde tafel zitten. 

Stap 2  

De deelnemers die veel aan het woord zijn gaan in een buitenring 

zitten (dus op de 2
e
 rij achter de mensen aan de tafel) 

Stap 3  

Wijs een voorzitter aan en voer je overleg. 

Stap 4  

Evalueer hoe dit werkt. 

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Beter luisteren naar elkaar.  

Verder lezen? Meer over teamontwikkeling. 

http://www.invoorzorg.nl/ivz/tool-werkboek-

teamontwikkeling.html 
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Titel Kwaliteitenmuur 

Competentie Samenwerken met de andere leden van het team 

Wat is het doel? De deelnemer weet dat evalueren en reflecteren bijdraagt aan 

teamontwikkeling. 

Wat ga je doen? Ruimte maken voor een ander gesprek waarin mensen die weinig 

spreken meer ruimte krijgen. 

Voor wie is het? Studenten en medewerkers 

Toepassings 

mogelijkheden 

Tijdens een teamoverleg.  

Hoe doe je het? 

 

 

Stap 1  

Zet op één of meerdere flapovers de namen van alle teamleden. 

Verspreid de namen over het papier en trek om elke naam een 

flinke cirkel, zodat de kwaliteiten daarin kunnen worden geplaatst. 

Stap 2  

Iedereen bedenkt 1 kwaliteit van elke deelnemer en schrijft die op 

de flap-over. De vraag is: wat waardeer jij altijd zo enorm in deze 

persoon? 

Stap 3  

Elke deelnemer mag over de kwaliteiten die bij zijn/haar naam zijn 

opgeschreven, verduidelijkingsvragen stellen en ervoor bedanken, 

verder mag hij/zij niet reageren.  

Stap 4  

Bedenk bij elke deelnemer een valkuil. De vraag is dus; waar stoor 

je je wel eens aan bij deze deelnemer? Zet dat op een post-it en 

zoek naar de achterliggende kwaliteit en zet die ook op een post-it 

en zoek naar de achterliggende kwaliteit en zet die ook op een 

post-it. Plak de post-its op de flap-over bij de juiste naam. 

Stap 5 

Opnieuw mag iedereen verduidelijkingsvragen stellen en 

bedanken. 

Stap 6 

Laat iedereen voor zichzelf beantwoorden wat je je voorneemt op 

basis van de kwaliteiten en de valkuilen die je hebt gekregen. Wat 

ga je meer en wat ga je minder doen? 

Stap 7 

Maak een foto van de kwaliteitenmuur en bewaar die.  

Laat flapovers eventueel nog een tijdje hangen zodat hij kan 

worden aangevuld.  

Wat kan het 

effect of 

resultaat zijn? 

Bewustwording van elkaars kwaliteiten.  

Verder lezen? Meer over het kwaliteitenspel; 

 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/ 
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BIJLAGEN 
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Persoonlijk ontwikkel plan van :  

 

Wat ga ik 
ontwikkelen 

Wie kan me 
helpen 

Wanneer heb 
ik een stap 
gezet 

Wat heb ik 
nodig 
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Persoonlijk ontwikkelplan Helpende zorg en welzijn 

Naam: 

Opgesteld d.d.: 

 

1. Beeld huidige situatie 

Geef kort een overzicht van je huidige functioneren en je mogelijke 

ontwikkelpunten.  

 

Welke competenties beheers ik goed? Welke competenties beheers 

ik minder goed? 

1.     1.  

2.     2.  

3.     3.  

4.     4.  

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – The Netherlands.  

 

1. SUPPORT PACKAGE (Unit 4): “Lesmateriaal 

Persoonlijke ontwikkeling voor de Helpende Zorg en 

Welzijn” 

 

 

 

43 

 

2. Te ontwikkelen competenties 

Maak voor jezelf duidelijk waarin je wilt investeren: typische sterkte of 

minder sterke punten. Geef aan waarom dat belangrijk voor je is. 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

  

  

3. Wat wil ik bereiken? 

Beschrijf dit zo concreet mogelijk, en zodanig dat je denkt dat het 

haalbaar is. 

 

1.  

2.  

3.  

4. 
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4. Hoe wil ik dat bereiken? 

 

Wat moet ik doen om de door mij gestelde resultaten te kunnen 

behalen? Bekijk daarbij welke activiteit het beste past bij de door jou te 

ontwikkelen competenties. Hierbij kunnen verschillende activiteiten 

ingezet worden, zoals: vergroten van kennis op een specifiek aspect, 

vergroten van specifieke vaardigheden, volgen van een specifieke 

cursus, workshop of training, lopen van een stage, uitwisselen van 

ervaring met collega’s, observeren van het dagelijks werk door derden, 

reflecteren op een casus uit je werk volgens de STAR-methode, 

schriftelijk of mondeling feedback vragen aan anderen.  Geef aan 

wanneer het klaar moet zijn en wanneer duidelijk moet zijn dat je bereikt 

hebt wat je wilt bereiken. 

 

Te ondernemen activiteiten     Uiterlijk 

gereed 

 

1. 

  

2. 

  

3. 

   

4. 
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5. Wat of wie heb ik daarbij nodig? 

 

Om de door mij gekozen activiteiten te kunnen uitvoeren heb ik de 

volgende mensen of middelen nodig:     

       Uiterlijk gereed 

 

1. 

2.   

3.   

4.   

 

6. Welke hindernissen staan in de weg? 

Ondanks alle goede bedoelingen kan het zijn dat je toch nog iets anders 

nodig hebt om daadwerkelijk te kunnen starten met je ontwikkelplan. 

Soms zijn er belemmeringen in persoonlijke of organisatorische zin of in 

de omgeving. Geef hieronder aan wat je belemmert om aan de slag te 

gaan, en hoe je die hindernissen kunt verwijderen. 

 

Hindernissen       Hoe weg te 

halen 

 

Persoonlijk 

 

Organisatorisch 
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Omgeving 

 

Andere 

 

   

 

7. Ik evalueer dit plan op   , met 

 

 

 


