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Voorwoord

Er zijn als het nodig is. Oprechte aandacht en waardering 
geven. Laten merken dat je je cliënt écht kent. Zo maken 
we bij Proteion elke dag gewoon bijzonder. Dat bijzondere 
gevoel willen we onze leerlingen en collega’s ook geven. 
We vinden het belangrijk dat er bij Proteion een prettig en 
gunstig leerklimaat in de teams heerst en dat leerlingen 
optimale begeleiding krijgen. Met het oog op de arbeids-
marktproblematiek, die ook bij ons merkbaar is, willen we 
bouwen aan Proteion als een plek waar iedereen graag komt 
en blijft werken! Een plek waar je de kans krijgt om te leren 
en waar je je kunt blijven ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig 
naar hoe het leerklimaat er nu uitziet. Hoe verloopt de bege-
leiding van onze collega’s in opleiding? Waar dromen ze van? 
En waarmee kunnen we ons leerklimaat versterken?

Op onderzoek uit
Om hier achter te komen deden we een actie-onderzoek. We interviewden 
39 mensen uit allerlei teams en locaties. We spraken met praktijkoplei-
ders, werkbegeleiders, leerlingen, tactisch managers en met collega’s van 
HR. 
Ook organiseerden we met een ‘dreamteam’ van zo’n 15 collega’s een 
aantal werkbijeenkomsten. Daarin onderzochten we hoe de optimale 
begeleiding van een leerling eruitziet. Wanneer doen we het goed? Wat 
kunnen we verbeteren?

Mooie verhalen én concrete handvatten
Die interviews leverden heel veel mooie verhalen, wensen en dromen van 
jouw collega’s, stagiaires, teamleden en leidinggevenden op. Die zijn meer 
dan de moeite waard om te delen. We hebben ze voor jou verzameld in 
dit magazine. Deze verhalen vertellen ons veel over het leerklimaat bij 
Proteion. Ze geven ook concrete handvatten waarmee jij als lezer (in je 
team) aan de slag kunt.
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De reis van de leerling
De ‘reis van de leerling’ is de rode draad in dit magazine; van de eerste dag 
waarop je als leerling binnenstapt tot je aanstelling als nieuwe collega. 
We hebben al die verhalen verwerkt in een variatie aan artikelen: van een 
week uit het leven van een collega in opleiding, tot dromen, dilemma’s en 
succesvolle voorbeelden waar we van kunnen leren. Ook feedback geven 
en krijgen – en dat is dus zeg maar wel een dingetje – komt aan bod. 

In gesprek
Dit magazine is geen eindstation. Wij zien het juist als een begin. We 
verwachten dat dit magazine je helpt om op een leuke manier met jouw 
collega’s in gesprek te gaan over ons leerklimaat. Wat herken je? Wat vind 
je inspirerend? Zo kunnen we samen verder bouwen aan een optimaal en 
gewoon bijzonder leerklimaat.

Begin bij een artikel dat je aanspreekt en laat je meenemen in de boeiende 
verhalen van je collega’s. 

We wensen je veel inspiratie en mooie gesprekken toe!

Namens het actie-onderzoekteam

Anette Beurskens
René Seuren
Manuela Mulders

Samen met Derk van der Pol en Suzanne Verdonschot
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juli 2020 
Vanuit Proteion hebben Anette Beurskens, René Seuren en Manuela Mulders 
gewerkt aan het actie-onderzoek. Zij deden dat samen met Derk van der Pol en 
Suzanne Verdonschot (van extern bureau Kessels & Smit, The Learning Company). 
De werksessies met het ‘dreamteam’ vonden plaats onder begeleiding van Anette 
Beurskens en Joke van Alten (van extern bureau vanAlten, leren in bedrijf). 

Het magazine is gemaakt door Anette Beurskens, Derk van der Pol en Suzanne 
Verdonschot op basis van alle interviews in de teams. Het artikel “De komst van 
nieuwe collega’s-in-opleiding: doe er je voordeel mee” is geschreven door Joke van 
Alten. Hanneke Queens heeft de vormgeving van het magazine op zich genomen. 

Als je contact op wilt nemen kan dat het best via Anette Beurskens 
(anettebeurskens@proteion.nl / 06-52669278).
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Deze tekening laat de 
reis van de leerling 
zien. Het bovenste 
gedeelte geeft de reis 
en het proces weer van 
de collega in opleiding 
zodra hij of zij bij 
Proteion binnenkomt. 

Aan de onderkant van 
het beeld zie je wat wij 
vanuit Proteion doen in 
het ondersteunen en 
begeleiden van deze 
collega’s in opleiding 
tijdens hun reis.  
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Welkom!

10

Leerlingen worden warm en 
hartelijk ontvangen in het 
team en door cliënten.”

De ontvangst in het team is ook wel 
goed geregeld. Ik merk dat de werk-
begeleider zich verantwoordelijk 
voelt dat iemand zich op zijn gemak 
voelt. Zo ontstaat al snel een link 
tussen de leerling en het team.

”

Wij moeten als team ervoor zorgen 
dat iemand zich welkom voelt. Op mijn 
vorige werk hadden we een memo-bord 
hangen. Als er iemand nieuws kwam 
stond daar dan ‘Welkom collega …’ 
Alleen dat al is fijn.

”
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Een kennismakingsgesprek zou goed zijn. Dan kun je inzich-
telijk krijgen wat er nodig is aan dingen zoals werkdagen en 
aanwezigheid van begeleiding. Vorig jaar hadden we een 
nieuwe leerling maar was er geen kennismaking vooraf. Het 
bleek dat de leerling stage moest lopen op momenten dat 
ik helemaal geen begeleiding kon bieden. Dit hadden we 
kunnen voorkómen met een kennismaking vooraf.

”

Is het mogelijk om een betere 
match te maken tussen werkbe-
geleider en leerling? Het is voor 
een leerling fijn als hij of zij een 
werkbegeleider heeft waar hij of 
zij zich goed bij voelt.

”

De ontvangst in ons team verloopt 
prima! Daar is volop aan gewerkt met 
het ‘’warme welkom’’. Ook in de teams 
zorgen we ervoor dat iedereen een 
stukje schrijft over zichzelf, zodat een 
nieuwe collega ons leert kennen.

”
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Ha Irene! Ik hoorde dat je vanuit het dreamteam aan 
de slag bent gegaan met een warm welkom voor 
collega’s in opleiding. Ik ben daar nieuwsgierig naar! 
Mag ik je wat vragen stellen hierover?

Hey! Leuk dat je er nieuwsgierig naar bent, natuurlijk 
mag je er wat over vragen! Graag zelfs. 

Cool! 

Nou als eerste ben ik nieuwsgierig naar wat jij je 
herinnert van jouw (hopelijk) warme welkom.. 

Ik had binnen mijn team een heel erg warm welkom. 
Ik kwam vanuit een werkgever waar ik op een 
vervelende manier weg ben moeten gaan, dus dit 
welkom was heel erg fijn en ik voelde me meteen op 
de juiste plek daardoor. Mensen waren enthousiast 
dat er een nieuwe collega kwam waardoor ik me 
meteen gewaardeerd voelde en onderdeel van dit 
nieuwe team.

Ze accepteerden mij en waren erg open en vriendelijk. 
Ik kon daardoor ook al snel op een veilige en 
vertrouwde manier mezelf zijn en mij ook open stellen 
naar het team en de bewoners natuurlijk.

Wat fijn dan dat je je zo welkom voelde na zo’n 
eerdere ervaring!

Waarom is een warm welkom belangrijk volgens jou?

Het is de eerste stap. De eerste indruk die je van 
elkaar krijgt. Vanuit jou naar het team en andersom. 
Dat legt de basis... De basis voor een sterk team 
met een open cultuur. Maar ook de basis om jezelf 
te durven ontwikkelen in je werk. Wanneer jij je op 
je gemak voelt, kun je en durf je meer dan wanneer 
dat niet zo voelt. Je kan jezelf zijn, je mág jezelf zijn. 
Op die manier kun je dan ook gebruik maken van 
ieders individuele kwaliteiten binnen een team wat de 
bewoners weer ten goede komt. Dat is waar we dit 
werk uiteindelijk allemaal voor willen doen, toch? 

Zonder basis is het moeilijk samen iets op te bouwen.

Ja precies! Dan helpt het sowieso als je je snel fijn op 
je gemaakt voelt! :)

ls je dat zo zegt wat voor ontvangst wens je (nieuwe) 
collega’s in opleiding toe?

Eigenlijk hetzelfde als hoe ik mijn ontvangst heb 
beleefd. Warm, open, vriendelijk. Het gevoel geven dat 
ze welkom zijn binnen het team. Collega’s in opleiding 
zijn de (hopelijk) toekomstige vaste collega’s. 
Daarin moeten we met z’n allen investeren. Er is 
een personeelstekort momenteel in de zorg en dat 
merken we heel goed. Collega’s in opleiding kunnen 
die gaten die we nu hebben op gaan vullen in de 
toekomst. Maar dan moeten ze ook willen blijven! Dat 
welkome gevoel zorgt mede voor een leuke werkplek 
waar mensen willen blijven werken en er ook hun best 
voor zullen doen.

Sorry, ik was even aan het vliegen om mijn trein te 
halen 

Maar helder, mooi! :)

Whatsappgesprek met Irene Camp:
een warm welkom bij Proteion

Derk van der Pol

Irene Camp proteion
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nieuwe introductie-app hierbij een rol kan spelen 
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Zou jammer zijn als je de trein mist inderdaad 

Made it! Haha zweet op mijn voorhoofd, maar dat 
terzijde..

Mooi in lijn met wat je zegt, want ik hoorde dus dat 
je met het dreamteam aan de slag bent geweest met 
een voorstel voor het warme welkom!

Wat hebben jullie bedacht? 

Klopt inderdaad! We hebben met het dreamteam 
heel veel besproken! O.a. het profiel dat een goede 
werkbegeleider moet hebben volgens ons, wat een 
leerling belangrijk vindt binnen de leeromgeving, maar 
ook het begin van dat alles... De introductie!

Ik heb daarvoor een nieuwe, moderne versie bedacht 
van de huidige introductie.

De introductie app 

Oké gaaf! Die app maakt me heel nieuwsgierig, tell me 
more! 

Buiten die app blijf het persoonlijke welkom natuurlijk 
nummer 1! Maar de app helpt op een leuke manier 
toch het noodzakelijke te doen. Breekt meteen het ijs 

Ja uiteraard, een goed begin is het halve werk, 
zo herinner ik me een liedje van de Jeugd van 
Tegenwoordig. In die zin is zo’n warm welkom een 
vorm van een goed begin!

Precies! En de daadwerkelijke jeugd van tegenwoordig 
gaat in alles digitaal, dat is de toekomst. De meeste 
mensen, zeker die nu opleidingen gaan starten, 
hebben een smartphone. Ideaal om daar gebruik van 
te maken om ook dit aspect te digitaliseren.

En kun je eens een voorbeeld geven van hoe de 
introductie app het ijs al kan breken?

Ja precies, sluit zeker helemaal aan op nu! Eigenlijk is 
zo’n app onmisbaar bedenk ik me

Inderdaad! 

We willen op een speelse manier de noodzakelijke 
dingen laten doen. Dat combineren met een chat 
zoals whattsapp om laagdrempelig contact te 
maken met je werkbegeleider. Uiteraard hoeft de 
werkbegeleider deze niet 24/7 te beantwoorden 

Het moet makkelijk, leuk en tegelijkertijd leerzaam 
zijn.

Zal ik je anders een voorbeeld sturen?

Ja ik ben heel benieuwd naar een kleine sneak 
preview!

Maar nog aan niemand verklappen dan he. Top 
secret... 

Nee ik zal niks zeggen...

Komt verder ook niet in een magazine ofzo...�

  ......

Bingo!!

Yes!

Heel tof! Enneh wat als je dan bingo hebt...

Of laat ik zo zeggen wanneer is het bingo?

Dan heb je je introductieperiode afgesloten...

Elk onderdeel van de bingo kaart is een onderdeel uit 
de introductieperiode.

Dingen die wij over de collega in opleiding moeten 
weten, maar ook wat diegene over het team, de 
afdeling en de organisatie moet weten.

De werkbegeleider kan ook inloggen in de app en zo 
de scores bijhouden en de vorderingen zien.

  ......
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Klinkt heel leuk, en ook compleet. En: zeker het 
spelelement daagt uit!

Een collega in opleiding moet het toch doen... Dan 
maar beter op een leuke manier!

Hoe ga je nu verder met deze app?

Het eerste concept en de presentatie van de app 
zijn al klaar. Er zal overleg gaan plaats vinden met 
de betrokken partijen en dan gaan we samen verder 
kijken wat er voor nodig is om dit te gaan realiseren.

Lekker bezig, volgens mij ga je hiermee als een 
speer! 

Zeker! Ik ben ook heel enthousiast over de app 

Wanneer zou je nou echt helemaal blij zijn?

Wanneer de app proteion breed geïntroduceerd is en 
een positieve bijdrage levert aan het welkom voor een 
nieuwe collega (in opleiding) waardoor zij met een 
goed gevoel binnen proteion starten en ook zullen 
blijven!

Lijkt me heel mooi! 

Mag ik nog een slotvraag stellen?

Natuurlijk, vraag maar raak

Wat voor naam zou de app krijgen? Of hou je die nog 
geheim...

Haha tot nu toe heet het simpelweg de proteion 
introductie app. Maar een leuker voorstel is welkom 

Wie weet komen er nog ideeën binnen naar aanleiding 
van dit whatsappgesprek 

Wie weet....

We houden het in de gaten!  

Heb je tot slot nog iets wat je nou zou willen delen? 
#magvanalleszijn

Nou=nog*

Ook al is er nog geen app of nieuwe leerlijn zoals we 
aan het ontwikkelen zijn met het dreamteam, een 
warm welkom en goed gevoel kun je nu ook al aan 
iemand geven. Nieuwe collega’s, collega’s in opleiding, 
maar ook het al werkend personeel! We moeten het 
allemaal samen doen  zoals Proteion zelf ook zegt, 
elke dag gewoon bijzonder. Als we dat nu al allemaal 
gaan doen, weet ik zeker dat we een mooie toekomst 
tegemoet kunnen gaan met z’n allen!

Mooi! 

Dankjewel voor het gesprek! En heel veel lol en plezier 
vooral met het verder ontwikkelen van de app!

Dank je wel! Gaat helemaal goed komen! 

Fijne dag nog, Enneh als je een update hebt, app me 
graag! Ik blijf namelijk graag op de hoogte 

Zal ik doen!

Oh en stel: ik of iemand anders heeft een idee, kan ik 
je dan ook mailen?

Dat mag natuurlijk altijd! Ideeën zijn welkom    
Mailen kan naar irenecamp@proteion.nl

Thanks! Ik ga weer uit het raam staren en mijmeren 
over de introductie app!

 Top! Ik ga er verder mee aan de slag!
Je hoort van me als er ontwikkelingen zijn 

Top! 
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Van leerling naar collega in opleiding: 
hoe je kijkt doet ertoe
In gesprek met Ilse 
Greefkens die uitlegt 
waarom het leren 
in de teams gebaat 
is bij gelijkwaardig-
heid en vertrouwen.

“Zo, laat jij nu maar eens zien hoe het 
moet…”
Misschien herken je het wel, een nare ervaring 
met een stagebegeleider, waar je met weinig 
plezier op terugkijkt. Die vergeet je niet snel 
meer, zo ook Ilse: “Ik moet meteen denken aan 

iemand die mij begeleidde. Nog hoor ik haar 
zeggen, terwijl ze op de stoel zit: ‘Zo, laat jij nu maar 

eens zien hoe het moet…’ Dat vond ik zo verschrik-
kelijk. Ik wist toen al dat ik dat later nooit zo zou 
doen. Wanneer een leerling een verpleegtechnische 
handeling doet nu, doen we dat gelijkwaardig. Dan 
vraag ik bijvoorbeeld of zij alles klaarzet en dan lees ik 
het protocol door. Dat geeft ook rust.” 

Gelijkwaardig
Belangrijk volgens Ilse is een gelijkwaardige benade-
ring van leerlingen of stagiaires. Daar herinnert haar 
negatieve ervaring haar in ieder geval aan. Tegelij-
kertijd ziet Ilse om haar heen nog traditionele opvat-
tingen over leerling versus medewerker. “Soms vraag 
ik me weleens af waarom we zouden benadrukken 
dat een leerling een leerling is. Iedereen is een 
leerling bij wijze van spreken.” Vanuit deze gedachte 
zou je kunnen stellen dat de keuze voor de woorden 
‘leerling’ en ‘stagiaires’ het hiërarchische verschil 
benadrukt en in sommige gevallen belemmerend 
werkt voor het leerproces. Het zet de verhoudingen 
vast op: ‘de leerling komt om te leren en wij vertellen 
hoe het moet.’ 

Als je bezig bent met een onderzoek 
naar het leerklimaat, ben je snel 
geneigd om te praten in termen van 
‘leerlingen’ en ‘stagiaires’. Wat ons 
verraste tijdens interviews is dat 
deze woordkeuze iets teweegbrengt. 
Wat doen deze woorden met iemand 
die stageloopt of leerling is? En wat 
zegt het over de manier waarop we 
kijken naar leren? Hierover gaan we 
in gesprek met Ilse Greefkens, team-
leider op St. Magdalena. En we komen 
erachter: hoe je kijkt, doet ertoe. erachter: hoe je kijkt, doet ertoe. 
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Een luchtige en soepele benadering
Een belangrijk aspect waar je een collega in opleiding 
bij kunt helpen volgens Ilse, is het luchtiger maken 
van het leren. Zij ervaart om haar heen dat leren 
soms als ‘zwaar’ wordt gezien. Terwijl kleine dingen 
uit de dagelijkse praktijk al vormen van leren zijn. Ilse: 
“Het leren begint al als je binnenkomt. Vaak bekijken 
leerlingen de opdracht erg theoretisch en wordt het 
al snel zwaar. Ik probeer er lucht in te brengen. Dan 
vraag ik: ‘Kun je met een kop koffie erbij opschrijven 
wat je gedaan hebt? Vaak heb je dan je opdracht al 
gemaakt.’ Misschien zou het helpen voor leerlingen in 
de zorg om gewoon te zeggen: ‘Ga aan het werk, stel 
veel vragen. Dan ga je kennisdelen. En schrijf dan aan 
het einde voor jezelf op wat er is gebeurd vandaag.’ 
Als je vraagt: ‘wat heb je geleerd vandaag’ wordt 
het moeilijk, maar als je vraagt ‘wat heb je gedaan 
vandaag’, dan gaan ze vanuit zichzelf schrijven.” Zo’n 
zetje kan een collega in opleiding dan net helpen. 

In eigen woorden
Ilse geeft er een voorbeeld van. “Ik moet denken 
aan een collega in opleiding die zo prachtig kon 
vertellen wat ze leerde en meemaakte. Ze kreeg het 
alleen maar niet op papier. De opleiding kijkt naar de 
verslagen. Op een dag zeiden we dat ze alles los moet 
laten en in eigen woorden moest vertellen wat ze 
meemaakte. We gaven dan vragen mee als: Wat was 
een bijzonder moment? Wat had je nog niet eerder 
meegemaakt? Toen ze vanuit daar ging schrijven had 
ze de opdracht gemaakt en haalde ze het ook. Als 
we het leren wat luchtiger en soepeler benaderen en 
leerlingen het gevoel geven dat ze collega zijn, gaat 
het leren beter.”

Vertrouwen
Volgens Ilse is het geven van vertrouwen essentieel 
om iemand in opleiding te stimuleren. “Ik benadruk 
altijd dat we het hele traject samenwerken en samen 
beoordelen. Iemand komt binnen met een titel 
BBL-leerling niveau drie, eerste jaar. Maar daarna 
is het voor ons ‘Bente’ die samen met ons de zorg 
voor de cliënten waarmaakt. En dat is prettig voor de 
leerling/collega. We hadden bijvoorbeeld een meneer 
met een halfzijdige verlamming. Hij had een hulpvraag 
die richtte hij tot mij. Verderop zag ik een leerling en 
toen dacht ik: zij kan meneer vast helpen. Ik gaf aan 
dat hij bij haar terecht kon. Ze schrok ervan, ‘kan ik 
hem wel helpen?’. Ik had er alle vertrouwen in. Ze ging 
met meneer aan de gang en achteraf kwam ze naar 
me toe. Ze zei: ‘Je gaf me zoveel vertrouwen, daardoor 
ging het eigenlijk vanzelf!’.”

Een effectiever leerproces
Wat dus als we leerlingen en stagiaires benaderen 
als collega’s, die toevallig een opleiding doen? 
Door collega’s in opleiding vanuit wederzijdsheid 
te benaderen, ontstaat er meer gelijkwaardigheid 
en durven collega’s in opleiding boven zichzelf uit 
te stijgen. Leren over en van elkaar wordt daarmee 
gestimuleerd. En het leidt tot een effectiever leer-
proces. 
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Voor meer verdieping in deze manier van kijken hebben we de volgende luistertip:
Een podcast waarin Tjip de Jong in gesprek is met Prof. Joseph Kessels. Het gaat over
 ‘Leren en opleiden aantrekkelijk maken’: https://tjipcast.nl/tjipcast/001-joseph-kessels/

INFO

Ook in de interviews kwam de gelijkwaardigheid 
terug. Hier lees je enkele ervaringen:

“Het voelt hier heel prettig en veilig. Ik word 
hier als gelijkwaardige gezien, mede doordat ze 
vertrouwen geven. Bovendien sta je als stagiair 
boventallig dus het is fijn dat ik mee kan draaien als 
volwaardig medewerker. Ik denk dat het voor mij als 
stagiaire heel belangrijk is om eerlijk te zijn naar het 
team en de instelling. Daar moet ik ook feedback aan 
geven, zodat zij ook weten wat beter of anders kan. 
Want ik ben hier om te leren, maar zij kunnen ook 
leren van een stagiaire.” – EEN COLLEGA IN OPLEIDING

“Gisteren nog, er was een medewerker die is 
begonnen als helpende en doet nu een opleiding. Zij 
zei: ’nu ik stagiaire ben...’ Maar dan denk ik: ‘houd op!’ 
Je bent een medewerker en je doet er een opleiding 
bij. Stagiair staat ervoor omdat je nog in opleiding 
bent. Ik denk juist: iemand die een opleiding doet, die 
komt met allemaal nieuwe ideeën. Die durft buiten 
de kaders te denken.”  - EEN TEAMLEIDER

“Stagiaires wens ik een begeleider die 
aandacht heeft voor het leerproces en de eisen die 
door de opleiding worden gesteld. In de loop der 
jaren is men op de opleiding anders naar zaken 
gaan kijken en worden er andere eisen gesteld aan 
de kennis van een Verzorgende IG dan vroeger.  
Mijn ervaring is dat daardoor weleens onduidelijk-
heid ontstaat tussen werknemers en stagiaires. (…) 
Het is ook fijn als collega’s luisteren naar leer-
lingen, want wij werken volgens nieuwe inzichten 
en regelgeving.”  -  EEN COLLEGA IN OPLEIDING

“We moeten mensen geen leerlingen of 
stagiaire noemen. Het zijn collega’s. Als we ze ook 
zo zien, zie ik dat ze groeien.” – EEN TEAMLEIDER
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Het stellingenspel kun je spelen met je team. Het helpt je om 
erachter te komen hoe jullie kijken en wat je belangrijk vindt. 

Maak twee teams: De ene helft is VOOR. De andere helft is TEGEN
Door je bewust in een groep te zetten, dagen we je uit om je in te leven in een 
bepaald standpunt. Verkennen in plaats van op voorhand inkleuren.

Kies een stelling 
Knip de stellingen uit de lijst hieronder uit. De oudste persoon in het team mag het 
eerste kaartje kiezen. 

Bedenk met je groep argumenten voor de stelling
Wanneer je ‘voor’ bent, bedenk je dus argumenten waarom je het eens bent met de 
stelling. Wanneer je ‘tegen’ bent, bedenk je dus stellingen waarom je het niet eens 
bent met de stelling. Neem hiervoor 15 minuten en schrijf de argumenten op post-
its. 

Pak een flipover vel
Schrijf de stelling bovenaan op. Maak een streep in het midden. En verdeel het vel in 
‘VOOR’ en ‘TEGEN’. Verzamel vervolgens alle geeltjes op de flipover.  

Erover in gesprek
Kies een gespreksleider. Neem 15 minuten om de argumenten aan beide kanten te 
horen. Ga in gesprek over de interessantste inzichten.

Actie
Wat zeggen deze argumenten nu over leren in ons team? Laat iedereen een inzicht 
formuleren en spreek deze naar elkaar uit. Misschien leidt het gesprek tot een verdie-
pend inzicht. Maar misschien ook wel tot een actie. 

Kom erachter hoe 
je kijkt als team

1

2

3

4

5

6

erachter te komen hoe jullie kijken en wat je belangrijk vindt. 

Speel het 
stellingen-

spel
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STELLING 1
Een leerling leert net zo veel van 
het team als wij van de leerling.

STELLING 2
Het is niet leuk om leerling 
genoemd te worden.

STELLING 3
Wij hebben een sterk leerklimaat. 

STELLING 4
Een collega in opleiding is 
verfrissend. 

STELLING 5
Je moet eerst iets leren voordat je 
goed kunt begeleiden.

STELLING 6 
Een leerling of stagiaire is een 
collega.

STELLING 7
Iedere collega in opleiding begint 
bij ‘nul’ en leert van het team.

STELLING 8
Wij zorgen er als team voor dat de 
verwachtingen naar de collega in 
opleiding helder zijn.

STELLING 9 STELLING 10

 Zet hier je eigen stelling neer.  Zet hier je eigen stelling neer.

STELLING 1
Een leerling leert net zo veel van 
het team als wij van de leerling.

STELLING 2
Het is niet leuk om leerling 
genoemd te worden.

STELLING 3
Wij hebben een sterk leerklimaat. 

STELLING 4
Een collega in opleiding is 
verfrissend. 

STELLING 5
Je moet eerst iets leren voordat je 
goed kunt begeleiden.

STELLING 6 
Een leerling of stagiaire is een 
collega.

STELLING 7
Iedere collega in opleiding begint 
bij ‘nul’ en leert van het team.

STELLING 8
Wij zorgen er als team voor dat de 
verwachtingen naar de collega in 
opleiding helder zijn.

STELLING 9 STELLING 10

 Zet hier je eigen stelling neer.  Zet hier je eigen stelling neer.
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Maatjes: José Peeters en Joy Franssen
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De eerste week 
bij Proteion... 
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” Eén van de leerlingen had een schriftje. Daarin 
schreef ze leerdoelen voor de dag op. Ik keek daar dan 
naar en schreef erbij hoe ze het deed. Zo kon zij het 
heel makkelijk terughalen. En daar hadden we het dan 
weer over.

Zelf heb ik ook stagiaires en ‘0-uurders’ begeleid tijdens hun 
eerste dagen. Ik neem ze mee op route. Op de eerste dag laat 
ik ze vooral de zorgplannen lezen van de cliënten. Ook laat 
ik ze het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) zien. Daarmee 
leest iemand zich in de geschiedenis van een cliënt en zo krijgt 
de stagiair of ‘0-uurder’ een beeld van wat je moet doen, wat 
belangrijk is en waarom desbetreffende cliënt zorg krijgt. Op 
de eerste dag laat ik hen al kennismaken met de cliënt. Op de 
tweede dag laat ik ze zich met de zorg bemoeien. Ik probeer dat 
opbouwend te doen, zodat de cliënt en de stagiair aan elkaar 
kunnen wennen.

”

De kracht zit hem voor mij in de inwerkperiode. We hebben ook een inwerk-
schema, waarin we bijhouden wat er besproken kan worden op welke dag. 
Zo hoef je niet alles te onthouden, maar kun je makkelijk dingen vertellen en 
navragen. Bijvoorbeeld waar de sleutels liggen, of waar de ijsjes liggen. Ook zijn 
er twee vaste mensen op wie je kunt terugvallen en er zijn evaluatiemomenten. 
Dat wil overigens niet zeggen dat een leerling alleen met mij meeloopt, want de 
kracht zit hem voor mij juist in het meelopen met anderen. Iedereen is verschil-
lend en werkt op zijn eigen manier. Bijvoorbeeld in hoe je cliënten benadert en 
aanspreekt. Het is heel leerzaam dat te bekijken

”

 

TIPS en 
ERVARINGEN 

die gaan over het 
leren tijdens de 

eerste week
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Wij hebben een schema waarin leerlingen kunnen 
terugzien wat er geregeld moet worden. Zoals: 
waar kun je handschoenen bestellen? In deze 
handleiding staan ook bijvoorbeeld inloggegevens 
op een rij zodat je die kunt terugzoeken. Als dit op 1 
A4 staat is dat overzichtelijk voor de leerling. Dan 
kan de stagiaire zich richten op de zorg en de cliënt.

”

Ik hoor collega’s weleens vragen: ‘wat moet ik met de 
leerling?’ Misschien is het een stuk onwetendheid van 
collega’s. Mijn advies zou zijn om hen te vragen naar hun 
leerdoel en ze daarmee te helpen gedurende de dag. Dit 
geeft de leerling vertrouwen.

”
Ik moest eraan wennen dat ik in het begin zo bij het 
handje werd genomen en moest meekijken. Zeker 
omdat ik actief bezig wil zijn. Daarnaast werd er 
boventallig gepland in de eerste maanden. Dat was ook 
wel prettig want ik moest de weg nog zoeken. Maar na 
een maandje had ik zoiets van: laat me maar los! Dus 
toen hebben we met elkaar afgesproken dat ik al wat 
eerder een stap kon zetten. Ik denk ook dat het komt 
door mijn leeftijd en mijn eerdere ervaring.

”

Het leren begint al als je binnenkomt. Vaak bekijken collega’s 
in opleiding de opdracht ook heel erg theoretisch en wordt het 
zwaar. Ik probeer ze te helpen om er luchtiger naar te kijken. Dan 
vraag ik: ‘Kun je met een kop koffie opschrijven wat je gedaan 
hebt?’ Vaak hebben ze dan hun opdracht al gemaakt.

”
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Mieke Pouls is als BBL-leerling 
aangenomen. Ze heeft inmiddels 
een jaar van leren en werken 
achter de rug bij Roncalli. Haar 
tweede jaar begint ze op een 
nieuwe plek. Dat geeft een dubbel 
gevoel, vindt Mieke: “Na een jaar 
Roncalli had ik mijn draai wel 
gevonden. Ik kende mijn collega’s 
en cliënten goed: eigenlijk draaide 
ik mee als gewone collega. Nu ga 
ik aan de slag op de PG (demen-
tie)-afdeling op het RCG. Ik weet 
nog niet of dat ‘mijn’ doelgroep is. 
Maar aan de andere kant heb ik er 
heel veel zin in! Ik kijk ernaar uit 
om me te verbreden, om nieuwe 
collega’s te leren kennen en met 
deze doelgroep aan de slag te 
gaan.” Mieke houdt haar beleve-
nissen tijdens haar eerste week 
bij in een dagboek.

DAG 1: Mi jn ee rs te  indr uk

Tja wat zal ik zeggen… Ik word warm begroet door 
collega’s. Er zijn ook heel veel collega’s, lastig wel om 
iedereen te onthouden. Op de afdeling is het vreemd, het 
zijn andere bewoners, met dementie. Ik vind het zielig om 
te zien hoe deze mensen zoveel vergeten zijn: zelfs hun 
partner en kinderen. Moeilijk om contact te leggen met de 
bewoners, maar dat komt nog wel. 

DAG 2: Wat  ik sp annend vo nd

Eigenlijk alles: Veel bewoners zijn wantrouwig en contact 
leggen is lastig. Het is overduidelijk dat het heel rustig 
aan gaat op PG. Rustig benaderen en rustig je tijd nemen. 
Dat is zo anders dan op somatiek, waar alles sneller en 
ongeduldiger is. Dat is echt omschakelen en een leer-
proces voor mij. Mijn collega’s vertellen dat het went en 
dat ook de herkenning van sommige bewoners er echt 
wel komt. Ik vertel ze ook dat ik het lastig vind omdat ik 
gewend ben om meteen een band op te bouwen. Gelukkig 
begrijpen mijn collega’s mij wel. Ze stellen me gerust dat 
dit allemaal goed komt. 

Kijk eens door de ogen

va
n een nieuwe collega

Dagboek van Mieke Pouls 

Mijn eerste week 
op de PG-afdeling

24
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va
n een nieuwe collega

DAG 3: Wat  mij po si ti ef ver ras te 

Wat me verraste is dat ik al snel een positieve 
reactie krijg van een collega, ze wil me nu al niet 
meer kwijt! Ze zei dat ze het vooral fijn vindt dat 
ik zelf het initiatief neem, en dat ik dingen zie 
die er moeten gebeuren. Dat zien ze niet zoveel 
bij leerlingen, soms zijn ze afwachtend maar ik 
hou meer van meteen aanpakken. Mijn collega’s 
vinden het fijn dat ik al snel zelfstandig werk, 
heel veel vraag en interesse heb.

DAG 4: Waa r ik het me es t te genop  zag

Ik zag op tegen de bewoners… je kunt niet 
samen een gezellig gesprek voeren, ze vallen 
helemaal terug in vroeger en zoeken hun ouders. 
Er is veel onrust en ze schelden, ik vind het 
echt zielig.              Ik mis mijn oude cliënten 
en vergelijk het werk met elkaar. Maar dit is 
zo anders. Het lichtpuntje was dat er in de 
middag tijd was om lekker even met een cliënt 
te gaan wandelen. Deze meneer geniet van ons 
uitje en ik vind het mooi om te zien dat ik daar 
onderdeel van ben!

DAG 5: Wat  ik th uis  en aa n mijn 
vrie nde n ver te l over  mijn ee rs te  we ek

Ik voel me welkom op de afdeling. Er zijn veel 
leuke collega’s die er alles aan doen om mij op 
mijn gemak te laten voelen. Ik heb het ook wel 
moeilijk op sommige momenten omdat ik de 
leuke band met mijn eerdere bewoners mis. Ook 
heb ik het moeilijk met de dementie, het zet me 
echt aan het denken, maar ja dat hoort erbij. 
Maar ik ben geen opgever, dus ik ga ervoor! 
Over een tijdje zal het vast beter gaan. Vol frisse 
moed sta ik klaar om aan week 2 te beginnen. 

Er is veel onrust en ze schelden, ik vind het Er is veel onrust en ze schelden, ik vind het 
echt zielig.              Ik mis mijn oude cliënten echt zielig.              Ik mis mijn oude cliënten 
en vergelijk het werk met elkaar. Maar dit is 
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Van zakken door het ijs 
naar de rots in de branding

Interview met Roel Caris 
met handige tips voor 

de begeleiding van 
medewerkers 

met handige tips voor 
de begeleiding van 

een 
handig
model
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Roel Caris begon als verpleegkundige en kwam via allerlei 
(management)functies in het Laurentius Ziekenhuis terecht 
bij Proteion, waar hij nu werkt als tactisch manager. Als 
we voor dit magazine spreken met Roel, komt hij met een 
model dat voor hem duidelijk weergeeft hoe een collega (in 

opleiding) zich ontwikkelt. Roel: “Ik wil het model niet heilig 
verklaren, maar ik denk dat het je wel kan helpen. Omdat het 
laat zien waar je zit en wat je nodig hebt.” In dit artikel vertelt 
hij ons over dit model en over wat belangrijk is in elk van de 
vier fasen. 

Gebruiksaanwijzing bij het model:
• Het model is een bril om door te kijken 
• De X-as staat voor tijd en de Y-as staat voor 

taakvolwassenheid 
• Zodra je binnenkomt start je bij t=0, uiteraard 

ben je in het echte leven al wat ervaringen rijker
• Iedereen is anders: de één doorloopt de curve 

sneller dan een ander
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Fase 1.
Alles is nieuw, ondanks al je opgedane ervaringen
 “Je komt ergens ‘nieuw’ binnen. Uiteraard heb je dan al ervaring opgedaan. Dus 
helemaal starten bij 0 doe je niet, maar de meeste dingen zijn nieuw. Je kent de 
systemen niet; je collega’s niet; sterker nog: je moet zoeken naar het toilet! Alles 
kost veel tijd en energie, ondanks alle ervaringen en kennis die je hebt opgedaan 
tijdens de opleiding of vorige functies. Zelf vond ik dat ook spannend. Op mijn 
allereerste dag bij Proteion wist ik alleen waar ik naar toe moest rijden. Ik had 
de e-learningsmodule ‘Welkom bij Proteion’ gedaan maar vond het desondanks 
heel spannend. Achter de voordeur van Proteion stond mijn leidinggevende (onze 
bestuurder) gelukkig klaar om me op te vangen. 

TIPS voor de begeleiding in deze fase
• In zo’n eerste fase is het heel belangrijk dat 

iemand je bij de hand neemt.  Zeker in de eerste 
week. Je hebt iemand nodig die er voor je is. 
Zowel vakinhoudelijk als voor de praktische 
zaken. 

• Zorg ervoor dat nieuwkomers een vaste stek 
en een vaste begeleider hebben. Bij mijn vorige 
werkgever werden nieuwe collega’s, die net 
gediplomeerd waren, in een soort flexpool 
ingedeeld. De praktijk en onderzoek laat echter 
zien dat leerlingen en nieuwe medewerkers 
sterke behoefte hebben aan een vaste werkplek 
en ondersteuning. 

nie 
uw
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Fase 2. 
Je bent een ster (in wording)
 “Nu begint het klimmen. Je begint te begrijpen hoe er gewerkt wordt, wat je 
moet doen en hoe de lijntjes lopen. Je merkt al dat je actiever mee gaat doen aan 
bijvoorbeeld werkoverleggen en je functie. Je hebt al bepaalde inbreng in team-
bijeenkomsten, neemt je eerste beslissingen. Je krijgt vertrouwen en er komt een 
omgeving tot stand, waarin jij je werk goed kunt doen. Vanaf hier ga je waarde 
toevoegen in het bedrijf, vanuit je rol en functie. Daarin heb je je eigen kennis en 
persoonlijkheid die je meeneemt. Je bent een ster! Dat is een hele andere ziens-
wijze dan het gewoonlijke, waarbij wij als ervaren krachten iemand in opleiding 
lang als leerling blijven zien.”

TIPS voor de begeleiding in deze fase
• Iemand in opleiding neemt veel nieuwe inzichten en ervaringen mee en is per 

definitie meer dan een leerling. Het is een collega; iemand die nieuwe energie 
brengt. Dit geldt ook voor gediplomeerde nieuwkomers. Probeer gebruik te 
maken van hun kennis, ervaring, frisse kijk en energie.

• De nieuwe collega (in opleiding) hoeft in deze fase niet zo zeer bij de hand te 
worden genomen als in fase 1. Het belangrijkste nu is dat iemand zich gezien, 
gewaardeerd en gehoord voelt. Een ster heeft ruimte en vertrouwen nodig. Het 
team kan helpen door vragen te stellen die helpen om verhalen te vertellen, te 
leren of kennis te delen in het team. 

• Geef iemand het podium door bijvoorbeeld inzichten te delen, want de nieuwe 
collega (in opleiding) heeft de meest recente inzichten bij de hand. Als iemand 
het moeilijk vindt om dat aan de collega’s te presenteren, kijk dan naar andere 
vormen om kennis te delen.

• Het is ook aan de nieuwkomer om ruimte te nemen. Vertel wat je weet, neem 
positie, spreek je uit. 
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Fase 3. 
Jij bent de drager, de rots in de branding
“Als je dit punt bereikt, ben je een drager. Je bent volledig vakbe-
kwaam. Waar het team eerst voor jou zorgde en jou ruimte gaf om te 
groeien, gaat het team nu de vruchten plukken. Jij bent degene aan 
wie de vragen worden gesteld, die problemen oplost. Je bent taak-
volwassen. Je hebt alle kennis in huis en bent in feite de rots in de 
branding. Ook hiervoor geldt overigens dat de één een half jaar  nodig 
heeft om dit punt te bereiken, terwijl een ander misschien wel tien 
jaar nodig heeft.” 

TIPS voor de begeleiding in deze fase
• In de overgang van fase 2 naar fase 3 is het belangrijk 

om jezelf een spiegel voor te houden: Zit ik goed in mijn 
vel? Ben ik klaar om de komende periode mijn functie in 
volle omgang uit te voeren? Of wil ik meer, of iets anders? 
Valt het mee of tegen? Kortom, investeer in jezelf. Ga het 
gesprek aan met je leidinggevende. 

• De drager heeft een spiegel nodig. Bijvoorbeeld een leiding-
gevende die je faciliteert en coacht. En je hebt collega’s 
nodig die jou de ruimte geven als drager, die jou serieus 
nemen. Er wordt in deze fase ook wel van je verwacht dat 
je projecten trekt, dat je probleemoplossend bezig bent, dat 
je met andere dragers de afdeling runt. Dus er is ook een 
verantwoordelijkheid om die taak ook te durven pakken.

• Als begeleider of leidinggevende  probeer je een drager te 
faciliteren om de positie binnen het team te pakken. Daarbij 
helpt het om als leidinggevende verantwoordelijkheden te 
geven aan zo iemand om dingen te doen die hij of zij nog 
niet eerder gedaan heeft. 
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Fase 4. 
De cyclus opnieuw beleven: ‘Actie of Taxi?’
 “De fase van drager is een mooie fase. Je voelt je als een vis in het water, bent zeker van jezelf, 
je voelt de uitdaging, bent bezig met begeleiding, je kunt het werk makkelijk aan en hebt het 
gevoel dat je dit de rest van je werkende leven kunt blijven doen. Sommige mensen kunnen 
deze fase zelfs hun hele werkzame leven in één organisatie volhouden. Deze fase kent echter 
ook een risico. Het werk kan te vanzelfsprekend worden. De uitdagingen nemen af, je doet je 
taken uit automatisme. Soms kan het zijn dat je cynisch wordt en geen zin meer hebt om mee 
te gaan met vernieuwingen. Je gaat met tegenzin naar je werk en soms is zelfs de kleinste 
tegenslag of verandering voldoende om je uit het veld te slaan. Als dat zo is, noemen ze dat 
“mentaal gepensioneerd”. Mijn uitnodiging is om te voorkómen dat je daarin terechtkomt. 
Blijf jezelf continu ontwikkelen en uitdagen en begin regelmatig opnieuw met de cyclus door 
andere uitdagingen, rollen, functies, opleidingen en taken aan te gaan. Ik spreek ook wel over 
‘actie of taxi’. Óf je onderneemt actie binnen je eigen organisatie (actie) óf je maakt een sprong 
naar een andere organisatie (taxi). Daar kun je weer opnieuw aan de curve beginnen. 

TIPS voor de begeleiding in deze fase
• Er zit verantwoordelijkheid aan twee kanten. Een leiding-

gevende moet het in zich hebben om tijdig te zien dat 
iemand drager wordt en de vraag stellen of hij of zij goed 
zit. En dat is ook een spannende, want als je als leiding-
gevende heel erg blij bent met deze drager, wil je hem of 
haar ook liever niet kwijt. De medewerker zelf heeft daar 
ook een rol in.  Het helpt dan in ieder geval om geregeld 
het gesprek aan te gaan of iemand goed zit en voldoende 
uitgedaagd wordt. 

• Als jij op zondagmorgen opstaat en je bent klaar voor de 
dag, kijk dan in de spiegel en stel jezelf de vraag of je op 
de juiste plek zit. Als je die niet met een grote ‘ja’ kunt 
beantwoorden, heb je huiswerk te doen.
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Tot besluit: een optimaal leerklimaat bouw 
je in de praktijk
“Als je spreekt over een optimaal leerklimaat is het 
belangrijk dat de teamsfeer goed is. Als dat niet is, 
kan een leerling of nieuwkomer ook niet bloeien. 
Daarnaast is goede begeleiding cruciaal. Hierbij kan 
dit model wellicht enige houvast bieden. En natuurlijk, 
het is een model: de praktijk is altijd anders. Soms 
kom je bijvoorbeeld als ‘ster’ in een situatie dat je 
bijvoorbeeld vanwege verzuim meer ingezet wordt 
om te werken, waardoor er minder ruimte is om aan 
leerdoelen te werken. Zorg er dan voor dat je ruimte 
organiseert, zodat je dit later kan inhalen. Ga daar met 
elkaar het gesprek over aan. Ook kan het zijn dat je 
wel iets anders wilt, maar het niet durft om verschil-
lenden redenen. Ga ook dan het gesprek aan met je 
leidinggevende. Wellicht is er (met ondersteuning van 
HR en/of Opleidingen) wel iets mogelijk.”
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De komst van nieuwe 
collega’s-in-opleiding: 
doe er je voordeel mee

6 tips
om  het le ren te  

ver snel le n in jou w 
ei gen te am
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Bedenk samen waar je nieuwsgierig naar bent
Leren begint het makkelijkst vanuit een vraag die je hebt. Bespreek de volgende 
vragen eens met je team. Zo kom je er samen achter met welke leervraag jullie aan 
de slag willen. 
• Wat is een situatie uit de praktijk waarin jullie beter willen worden?
• Bij welke cliënt merk je dat je nieuwsgierig bent naar achtergronden, zoals 

bijvoorbeeld van het ziekteverloop? 
• Wat zijn handelingen die je zou willen oefenen?
• Wat zijn situaties in het werk die je lastig vindt?
• Wanneer lukt het jullie goed om samen kennis te delen en van elkaar te leren? 
• Op welke momenten zou je willen dat jullie dit nog meer doen? 

Tip 
1

Er komt een nieuwe collega-in-opleiding bij een team werken. 
Enkele teamleden denken: ‘Hé, leuk, zij brengt nieuwe 
inzichten mee waar we van kunnen leren!’ Maar hoewel 
de wens er is om van haar te leren, lukt het in de praktijk 
niet altijd. Je bent namelijk tegelijkertijd ook bezig met het 
inwerken van deze nieuwe collega in het team, het is immers 
ook de bedoeling dat zij leert te werken zoals jullie dat doen. 
Wat kun je doen om als team te leren samen met en van 
de collega’s-in-opleiding? In dit artikel staan zes tips die je 
meteen kunt toepassen in jouw eigen team.
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Spreek als team af dat je samen wilt leren
Maak een vast agendapunt van teamleren op jullie werkoverleg. Je kunt elke maand 
een thema of onderwerp kiezen. Denk aan dementie, samenwerken met familie 
of een voorbehouden of risicovolle handeling. Kies iets waar jullie beter in willen 
worden en waar je nieuwsgierig naar bent. Of vraag de collega-in-opleiding wat voor 
haar of hem een onderwerp is waar jullie samen iets over kunnen leren. Formuleer 
bij dit onderwerp een vraag. Dit is de vraag waar je samen over wilt leren. Bijvoor-
beeld: hoe kunnen we de communicatie met de mantelzorg verbeteren? Elk werk-
overleg kunnen twee mensen iets voorbereiden in antwoord op deze vraag. Zij delen 
dit met het team en jullie kunnen er samen over in gesprek. 

Tip 
2

Doe een ‘kennisronde’ met het team 
Eens in de zoveel weken kun je wat langer met elkaar werken aan een leervraag. Dit 
kan met het hele team of met een kleiner groepje. Dit zijn de stappen: 
1. Neem een thema en bespreek met elkaar wat lastige situaties zijn die jullie 

tegenkomen in je werk, waar je nieuwsgierig naar bent en waar je beter in wilt 
worden. Schrijf deze vragen op een flipover. 

2. Onderzoek welke informatie, e-learnings en kennisbundels er allemaal zijn 
die passen bij jullie vraag. Verdeel het team in tweetallen. Ieder duo gaat met 
bepaalde informatie aan de slag, bijvoorbeeld het ene duo gaat de e-learning 
doen, een ander gaat met de kennisbundel aan het werk. Ieder tweetal kiest iets 
uit.

3. Elk duo schrijft op de flipover wat voor hen een nieuw inzicht is dat ze hebben 
opgedaan uit de informatie waar zij mee aan de slag zijn geweest. Neem 
hiervoor twee weken. De flipover wordt elke dag voller, want iedereen schrijft er 
telkens wat bij.

4. Neem een moment samen en bespreek met elkaar wat op de flap staat: wat 
inspireert jullie en wat zou je met elkaar willen aanpakken? Wat wil je gaan 
uitproberen? Met welk resultaat? Spreek af waar je bijhoudt wat werkt en niet 
werkt en evalueer regelmatig welk resultaat je al gehaald hebt.

Tip 
3
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Leg kaartjes neer
Maak voor het thema dat aan de orde is kaartjes met vragen over zaken waarvan 
je wilt dat iedereen daar over nadenkt (meningen, ervaringen, aanpakken). Zorg dat 
er om de dag of paar dagen een nieuw kaartje op een plek ligt waar iedereen regel-
matig komt. Breng iedereen op de hoogte van je idee en vraag of collega's van die 
dag tussen het werk door samen een vraag willen bespreken. Je vraagt je teamleden 
ook om hun reflecties, gedachten en antwoorden op lege kaartjes schrijven. Hang 
deze op en bespreek die in een volgend teamoverleg. Voorbeelden van vragen zijn: 
Wat zouden jullie vaker willen doen tijdens contact met cliënten? Waar loop jij tegen 
aan in contact met jouw cliënten? Wat willen jij en je collega's meer weten over 
dementie?

Tip 
5

Organiseer leren tijdens het werk
Kies bij de start van een dienst samen een vaardigheid, aanpak of leerdoel uit. Iets 
wat jullie willen uitproberen en waar je meer over wilt leren en waar iedereen tijdens 
de dienst aan kan werken. Bespreek kort na afloop van de dienst ieders ervaringen: 
wat viel je op, wat deed je anders dan je gewend bent, wat was het effect op de 
cliënten? Schrijf op wat belangrijk is om te delen in een volgend teamoverleg.
Werk je extramuraal, dan kun je met een collega afspreken waar je een bepaalde 
werkdag mee aan de slag wilt. Bevindingen kun je online delen en terugkoppelen in 
een volgend teamoverleg.

Tip 
4
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#PROTEIONLEERT

Moeilijke situaties

Ik wil leren.....

Nieuwsgierig naar....

Kunnen wij goed

Uitdaging voor ons

team

Nieuwe inzichten

Thema:

Maak het visueel
Zorg dat het leren zichtbaar is en dat je van elkaar weet wat je wilt leren. 
Hang in de teamruimte een poster of een flipover op en vul deze samen aan. 
Een andere tip is om een collega-in-opleiding een poster met haar of zijn 
leerdoel in het midden op te laten hangen. Iedereen in het 
team weet dan waar zij of hij aan wil 
werken en kan tips geven of bijvoorbeeld 
vragen om een keer mee te lopen bij 
een bepaalde cliënt. Zo kunnen jullie hier 
samen als team in optrekken. 

Voor meer informatie en inspiratie hebben we enkele websites verzameld: 
www.zorgvoorbeter.nl
Elk thema bevat e-learning, quizzen, video’s, tips, testen en kennis.
https://free-learning.nl
Veel e-learningmodules gericht op zorg en welzijn. Voor sommige modules kun je tegen 
betaling ook accreditatiepunten krijgen.
https://www.venvn.nl/Academie/Test-je-kennis
Hier, bij V&VN vind je ook enkele kennistesten.
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/onderwijs-alert
Abonneer je op de onderwijsnieuwsbrief van ‘zorg voor beter’ voor updates over nieuwe 
kennisbundels. 

INFO

Tip 
6
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Begeleiding in de 
teams - tijdens het 
leren en werken 

38

” Als ik een dienst heb, dan betrek 
ik iemand erbij. Ik vraag wat de 
leerling zou willen leren vandaag.

Elke keer als ik dan een dienst had 
legde ze alles supernetjes uit, en ik 
schreef zo één keer in de week op 
wat ik had gedaan en geleerd. Mijn 
werkbegeleider vraagt ook altijd door 
of ik het snap en of ze me ergens 
bij kan helpen. Ik vind bijvoorbeeld 
verslagen schrijven erg lastig en daar 
helpt zij mijn dan bij. Dan schrijft 
ze een paar vragen op die ik kan 
beantwoorden, zodat ik een goed 
beginnetje heb waarmee ik aan de 
slag kan.

”

We moeten de werkbe-
geleiders tijd geven en 
gunnen om de leerling 
goed te begeleiden. 
Begeleiden rap rap 
tussendoor werkt niet.

”

We hebben één praktijkbe-
geleider voor deze etages. 
Die hebben uren per week 
zodat ze zich kunnen 
bezighouden met de 
leerlingen. Ze staan dichtbij 
de processen op de afdeling 
en ze hebben tijd hiervoor.

”

Soms is iemand in opleiding al 
maanden bezig en kom je er dan pas 
achter hoe het ís met haar. Ik probeer 
altijd toegang te krijgen. Daarvoor 
zoek ik naar haakjes.

”
Er komen natuurlijk soms ook leerlingen mee. 
Dat vind ik ook heel leuk, die vragen weer 
mooie dingen, wat mij scherp houdt.”

Een leerling die theoretisch minder 
goed onderlegd is, koppelen we 
aan de praktijk. Ze kan veel kennis 
uit de praktijk halen en even goed 
presteren.

”

 

TIPS en 
ERVARINGEN 

die gaan over het be-
geleiden van nieuwe 

collega’s
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Ik hoorde van leerlingen dat ze 
handelingen maar één keer op 
school krijgen en nog meer zouden 
willen oefenen. Ik heb mijn idee 
voor een eigen praktijklokaal 
besproken met mijn teamleider en 
we konden aan de slag. En als je 
ziet hoeveel er nu van het prak-
tijklokaal gebruik wordt gemaakt, 
geweldig!

Ja ik vond het wel spannend toen 
ik die handeling mocht verrichten, 
maar ik werd goed begeleid, want 
mijn collega bleef erbij. Als ik dan 
een vraag had kon ik hem stellen 
en keek ze mee.

Er zijn dit jaar zoveel veranderingen (ECD, zelfroos-
teren, wisseling artsen, nieuwe manier van rapporteren) 
dat het lastig is stabiliteit te creëren. Als wij geen rust 
hebben, kunnen we ook geen rust geven aan leerlingen.

We stellen te weinig de vraag: Hoe voel je je? Dat doen 
we wel naar collega’s, maar te weinig naar leerlingen.

Ik vind het fijn dat mijn stagebege-
leider en collega’s begrip hebben 
voor het feit dat ik nog veel dingen 
moet leren. Men betrekt mij in alle 
werkprocessen en zien mij echt als 
collega. Mijn zelfvertrouwen kreeg 
een enorme boost toen ik voor het 
eerst een woning alleen mocht 
draaien.

Ik bespreek alles met een leerling in 
de vorm van een klinische les. Zo kan 
ik meteen toetsen of de leerling de 
kennis ook naar de praktijk weet te 
vertalen.

Ik zou graag mee willen denken 
over hoe we toch die werkbege-
leider en die leerling een meer 
bijzondere rol geven, en ook hoe we 
ervoor zorgen dat collega’s meer 
tijd krijgen om dat te doen.

Het is mijn wens voor de toekomst 
dat tijdens de stageperiode periodiek 
overleg is waarbij de stagiaire, de prak-
tijkopleider en de stagebegeleider(s) 
gezamenlijk aanwezig zijn. Op deze 
wijze is er bij alle partijen duidelijkheid 
over het leerproces én kan er, indien 
nodig, adequaat worden bijgestuurd.

”

”

”

”

”

”
”

”
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He t id ea le  te am... 
dat leren en ontwikkelen van 
nieuwe collega’s in opleiding 
mogelijk maakt: hoe ziet dat eruit?

Lees hoe 
je collega’s dit 

aanpakken en doe 
zelf nieuwe 
ideeën op

In het actie-onderzoek hoorden 
we van allerlei teamleden hoe zij 
omgaan met collega’s in opleiding. 
Dit zijn mooie verhalen en goede 
voorbeelden. We besloten al die 
puzzelstukjes samen te brengen. 
Hieronder lees je hoe collega’s in 
het ‘ideale team’ handelen en wat 
de ‘ideale collega in opleiding’ zelf 
doet. We illustreren die met citaten 
uit de interviews. 
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In het ideale team doen collega’s in het team 
volgens jullie de volgende dingen: 

 Begeleiden op maat
“Ik vind het belangrijk dat ik mijn begeleidings-
stijl aanpas aan de behoefte van de leerling.” 
- een teamlid

 Begeleiden vanuit je hart 
“Ik vind het leuk als iemand binnenkomt en je 
ziet diegene groeien, tot zo iemand zelfstandig 
kan werken.” - een teamlid

 Vertrouwen geven (om taken zelf 
te doen) maar iemand niet alleen 
laten 
“Ja ik vond het wel spannend toen ik die 
handeling mocht verrichten, maar ik werd goed 
begeleid, want mijn collega bleef erbij. Als ik 
dan een vraag had kon ik hem stellen en ze 
keek mee.” – een collega in opleiding

 Een paar stappen vooruitdenken
“Uiteindelijk wordt het wel je collega. Dus denk 
na over de vraag: als dit mijn collega wordt, 
gaat het dan goed?” - een teamlid

TIP
Denk eens terug aan de tijd dat je zelf in opleiding was. 
Wat vond je toen prettig en belangrijk?
“Zelf ben ik ook stagiaire geweest en voelde ik me tijdens 
pauzes klein in zo’n grote ruimte. Dan dacht ik ‘help me 
dan toch…’ Als er nu iemand bij me komt, dan betrek ik 
diegene overal bij en laat hem of haar niet alleen zitten. 
Ik zorg ervoor dat ze alle informatie krijgen en ook dat ze 
de ruimte krijgen (niet dat ze alles hoeven te weten en te 
leren.” - een teamlid

TIP
Bespreek eens met elkaar wat een goede manier is om 
genoeg veiligheid te maken zodat een collega in opleiding 
iets nieuws kan en durft te doen. Welke ‘hulplijnen’ geef je 
de collega in opleiding?
“Het belangrijkste is dat zowel leerlingen als medewerkers 
het vertrouwen krijgen dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat je 
je als leerling of medewerker veilig genoeg voelt om iets 
nieuws uit te proberen en durft om op je bek te gaan. Als 
dat er is, dan heb je een veilig klimaat om te groeien. Zo 
niet, dan is het lastig je te ontwikkelen en verleg je nooit je 
grenzen.” - een praktijkopleider
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 De collega in opleiding meenemen in 
jouw eigen vakmanschap
“Je hebt veel te maken met gedrag. En de kracht zit 
hem in het begrijpen van het gedrag. Waarom doet 
iemand zoals hij of zij doet? Daar zit een reden achter, 
zoals bij de loopdrang van iemand met dementie, dat 
hoort bij het ziektebeeld. Ik vind het zo belangrijk dat 
we leerlingen daarin ondersteunen en meenemen.” - 
een teamlid

 Positieve aandacht en opbouwende 
input geven 
“Ik benadruk de positieve dingen die ik zie, zodat 
iemand snel het vertrouwen krijgt. En ik probeer tijd te 
maken om altijd even de dag door te nemen met een 
leerling.” - een teamlid

 Oog hebben voor het spanningsveld 
tussen stageplek en opleiding
“De beginperiode was niet altijd gemakkelijk voor mij. 
Na enkele maanden waren er enkele personele wisse-
lingen en kreeg ik een jonge, enthousiaste stagebe-
geleider die ook het spanningsveld tussen enerzijds 
de stageplek en anderzijds de opleiding (Gilde oplei-
dingen) begrijpt. Hierdoor kon ik de opdrachten die 
ik voor school moest maken veel beter toepassen in 
mijn stage en dat gaf mij veel rust.” - een collega in 
opleiding

 Eerlijk zijn, ook als dat pijnlijk kan zijn
“Uiteindelijk hadden we ook zoiets dat we eerlijk 
naar haar toe moesten zijn: nee zeggen en een 
onvoldoende geven is daarin ook een antwoord. De 
werkbegeleider vond dat wel heel moeilijk en stelde 
zichzelf de vraag wat ze had kunnen doen om haar 
beter te begeleiden.”  - een teamleider

 Kritisch-reflectief zijn op je eigen 
aanpak 
“Soms helpt een stagiaire of leerling mij. Dan leren we 
van elkaar en is het wederzijds. Dat is ook wel leuk. 
Laatst zei een leerling: [Naam collega] doet het zo, en 
jij doet het zo. Dan ga ik bij mezelf na waarom ik het 
eigenlijk zo doe. Daarmee blijf ik ook bij in mijn eigen 
handelingen.” – een teamlid

 Helpen om iets aan te kaarten 
“Ik hoor een leerling weleens zeggen over een collega: 
ik heb het gevoel dat zij mij dingen oplegt. Dan vraag 
ik wat zij er zelf van vindt. De leerling geeft aan het 
aan te kaarten. Dan vind ik het belangrijk om te 
checken of dat haar ook gaat lukken. Of ze er nog 
iets in nodig heeft zodat wij haar kunnen helpen het 
gesprek met de betreffende collega aan te gaan.” - 
een teamlid

 Duidelijk en ook kritisch durven zijn
“Duidelijkheid naar elkaar, vind ik het belangrijkste. 
Als ik me ergens niet goed bij voel, geef ik het aan. 
Als zij ergens iets van vinden dan moeten ze dat ook 
duidelijk aangeven. Ik denk altijd: zolang ik niks hoor, 
gaat het goed.” – een collega in opleiding

 Uitdagen 
“Ik daagde haar uit om actief feedback te vragen aan 
cliënten en collega’s. Dat vond ze wel lastig in het 
begin. De eerste keren kreeg ze terug dat ze het prima 
deed, waarop ik terugkoppelde: ‘zie je nou dat het 
hartstikke goed gaat’.” - een teamlid
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 Kan eerlijk zijn over wat hij of zij nodig 
heeft
“Zelf ben ik nog lerende om meer feedback te geven. 
Mijn collega’s doen dit wel, maar iedereen op zijn/
haar eigen manier. Welke begeleiding ik krijg, ligt ook 
aan mijzelf. Ik moet wel van mij laten horen. Dit hoort 
ook bij de functie van Verpleegkundige.” – collega in 
opleiding 

 Durft zelf dingen terug te geven
“Als wij iets vergeten zegt zij het ook, dat vind ik 
goed.” - een teamlid

 Bespreekt de planning
“Ik had eens een leerling die op het allerlaatst allerlei 
opdrachten moest maken. Ik denk dat ze de opdracht 
onderschatte. Uiteindelijk haalde ze haar opdrachten 
met de hakken over de sloot.” - een teamlid

 Zoekt actief het gesprek op.
“Ik heb daar spijt aan overgehouden en ik voelde 
me schuldig omdat ik ‘nee’ zei. Dat ik een handeling 
afketste terwijl ik hem zo aangeboden kreeg. Ik ben er 
met mijn stagebegeleidster over in gesprek gegaan.” – 
een collega in opleiding

 Neemt initiatief.
“Ik probeer ook initiatief in te nemen. Zo merkte ik dat 
een bewoner last had van de ruwe handschoenen, 
dus daar bedachten we iets op. Of een bewoner die 
het veel fijner vindt om aan de arm te lopen in plaats 
van los. Deze bewoner heeft nu een rollator.”  - een 
collega in opleiding

“Ik wil in gesprek met mijn teamleider over mijn 
toekomstmogelijkheden.” – een collega in opleiding

 Is nieuwsgierig.
“Ik vind het het meest interessant waarom iemand 
doet wat ie doet. Dat je gaat begrijpen waarom de 
bewoner zo doet. We kunnen hier ook een gedrags-
kundige mailen. En zeker is het belangrijk om vragen 
te stellen. Dat helpt om iets niet zielig te vinden. Ik 
had ook eens een cliënt die de hele tijd alleen in haar 
woning zat. Toen ik haar vroeg of ze mee wilde naar 
wat meer mensen, zei ze: ‘Nu moet je ophouden. Dat 
wil ik niet. Ik vind het prettig om hier alleen te zitten.’ 
Dan geeft iemand duidelijk aan wat zij wil. En daar 
kom je achter door nieuwsgierig te zijn en in gesprek 
te gaan.” – een collega in opleiding

 Ziet feedback als iets om van groeien.
“Ik heb het gevoel dat ze me willen helpen met 
feedback, maar het lijkt of er angst zit om het ook te 
geven. Het wordt misschien snel gezien als iets wat 
niet goed is, terwijl ik het zie dat ik ervan kan leren en 
dat het helpt.”  - een collega in opleiding

 Ontwikkelt een eigen visie.
“Ik werk graag volgens de richtlijnen en de proto-
collen, maar ik wil ook mijn eigen visie en inzichten 
geven.”  - een collega in opleiding

En de ideale collega in 
opleiding, die...
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Handige tool voor reflectie 
op jullie zelf als team

1.
Als je de lijst met punten bekijkt die gelden voor 
jou als teamlid of voor jou als collega in opleiding, 
welke punten herken jij dan meteen bij jezelf? Kruis 
hieronder drie punten aan waarbij je meteen moet 
denken aan een bepaalde situatie waarin je dat hebt 
gedaan en ook effect merkte. 

Als teamlid, welke punten herken jij heel duidelijk? 
Kruis er (maximaal) drie aan:
StopStop   Begeleiden op maat
StopStop   Begeleiden vanuit je hart 
StopStop   Vertrouwen geven (om taken zelf te doen) maar 

iemand niet alleen laten 
StopStop   Een paar stappen vooruitdenken
StopStop   Kritisch-reflectief zijn op je eigen aanpak 
StopStop   Helpen om iets aan te kaarten 
StopStop   Duidelijk durven zijn en ook kritisch durven zijn
StopStop   Uitdagen 
StopStop   De collega in opleiding meenemen in jouw eigen 

vakmanschap
StopStop   Positieve aandacht en opbouwende input geven 
StopStop   Oog hebben voor het spanningsveld tussen 

stage en opleiding
StopStop   Eerlijk zijn, ook als dat pijnlijk kan zijn 

Als collega in opleiding, welke punten herken jij heel 
duidelijk bij jezelf? Kruis er (maximaal) drie aan:
StopStop   Ik ben eerlijk over wat ik nodig heb
StopStop   Ik durf zelf dingen terug te geven
StopStop   Ik bespreek de planning
StopStop   Ik zoek actief het gesprek op
StopStop   Ik neem initiatief
StopStop   Ik ben nieuwsgierig
StopStop   Ik zie feedback als iets om van groeien
StopStop   Ik ontwikkel een eigen visie

2.
Bespreek in drietallen wat ieder aangekruist heeft. 
Ieder vertelt bij één kruisje het verhaal: Wanneer 
was dat? Wat deed je? Wat was het resultaat? Wat 
leer je hieruit? Wissel in drietallen jullie verhalen 
uit. 

3.
Na het uitwisselen kiest elk drietal één verhaal uit 
om te delen met de groep. In de groep vertellen 
jullie elkaar die ‘beste verhalen’. 

4.
Samen ga je na: Wat kunnen we hiervan leren? Is 
er iets dat we willen oppakken om nog verder te 
groeien als team?

1.
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Begeleiden van leerlingen 
in de thuiszorg: ervaringen
uit de eerste hand 

Een 
interview 

met Eva van 
Meijel en Carla 

Linders 
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Je kunt iemand wel begeleiden zoals je dat 
zelf zou willen, maar dat wil niet zeggen 
dat dat voor de ander prettig is. Het bege-
leiden van collega’s in opleiding is een kunst 
op zichzelf. Daarnaast is het begeleiden 
van stagiaires in de thuiszorg (extramuraal) 
anders dan het begeleiden van leerlingen op 
de afdeling (intramuraal). In gesprek met 
Eva van Meijel en Carla Linders, beide 
werkbegeleiders binnen Proteion 
thuiszorg, leren we hoe zij de bege-
leiding zien en wat je kunt doen om 
het goed te laten verlopen. 
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Hoe vinden jullie het om te begeleiden?
EVA: Ik vind het heel leuk om te zien als iemand na 

binnenkomst uitgroeit tot iemand die zelfstandig kan 
werken. Meteen moet ik denken aan een stagiaire 
die we recent begeleidden. Ze was heel enthousiast 
over Proteion, het team en de begeleiding. 

CARLA: Ik vond het goed dat deze leerling zelf ook 
dingen teruggaf. Als wij iets vergaten, dan zei ze er 
iets van. Volgens mij hielp de samenwerking binnen 
het team daar ook in mee. Want als je die hebt, kan 
een leerling daar makkelijker in mee. Ze gaf ook 
aan dat ze zich prettig voelde in het team en dat er 
vertrouwelijk omgegaan werd met de dingen die ze 
vertelde.  

EVA: In de thuiszorg werken we veel 1-op-1, iedereen 
werkt op een eigen route en op zijn of haar eigen 
manier. Dat betekent ook iets voor het leren. Al die 
verschillende manieren van werken ziet een leerling 
of stagiaire. Op basis daarvan vindt iemand zijn of 
haar eigen manier. Het is dan heel prettig als iemand 
zich vrij voelt om dingen aan te geven. Mooi is 
bijvoorbeeld dat de leerling in kwestie aan durfde te 
geven dat ik het heel anders doe dan Carla. 

CARLA: Ja dat klopt. Leuk om te zien ook. Want in het 
begin had ze nog geen idee wat het werken in de 
thuiszorg inhield. Ik herinner me nog dat ze de eerste 
keer mee ging en dacht: “o jee, wat kan ik nog veel 
leren”, haha. En nu ziet ze die verschillen. 

Wat is belangrijk in het begeleiden van 
leerlingen en hoe pakken jullie dat, als 
enthousiaste werkbegeleiders, aan?
CARLA: Het begint bij de leerdoelen van de leerling en 

een goed gesprek daarover. Sommige dingen kunnen 
leerlingen al en soms heb je te maken met een 
leerling die net van school komt. Wat kunnen wij de 
leerling bieden? En waarin kunnen wij helpen? 

EVA: Het belangrijkste voor mij is dat een leerling zich 
vrij voelt om te leren.  

CARLA: Ja. Een leerling mág leerling zijn. Dat betekent 
ook dat je niet kunt verlangen dat iemand in 
opleiding al iets kan wat veel hoger gegrepen is. 

EVA: Precies! Er zijn verschillen. Sommige leerlingen 
hebben meer tijd nodig dan andere. 

CARLA: Sommigen voelen zich ook vrijer in de omgang 
met collega’s en cliënten dan anderen. 

EVA: Overigens is het in het werk ook belangrijk dat we 
ons ervan bewust zijn dat we een leerling de ruimte 
geven met cliënten. We hebben veel 1-op-1-contact 
in de thuiszorg, waardoor cliënten zich snel op ons 
richten in plaats van op de leerling. Het is dan soms 
moeilijk voor een leerling om contact te krijgen met 
een cliënt. 

CARLA: Daarom laten we de leerling zelf naar binnen 
gaan om het werk te doen. Daardoor raken de cliënt 
en de leerling met elkaar vertrouwd.

EVA: Dat kan trouwens wel beangstigend zijn in het 
begin. Waar je op een afdeling op iemand terug kunt 
vallen, is er in de thuiszorg niet direct iemand bij je. 
Stel je voor dat er dan iets gebeurt… Er was laatst 
een leerling die zelf een route ging werken. Dat was 
spannend. Ik appte haar: het goed komt. Ze zag er 
tegenop, meldde ze. Maar ze zei ook dat het goed 
ging komen. 

CARLA: Achteraf was de cliënt heel tevreden! 

EVA: Ze zei ook: ‘Nu moet ik ook echt alles zelf lezen 
et cetera, terwijl ik normaal back-up had.’ Ze moest 
echt goed nadenken: wat moet ik doen, waarom doe 
ik dat en heb ik ook alles gedaan?  

CARLA: Ze wist ook dat ze altijd kon bellen als er iets is. 
Daar vroeg ze ook specifiek om. Dat gaf haar rust. 
Dus ze regelde haar support.
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EVA: Het is ook belangrijk om de begeleiding op maat 
te maken. Je kunt iemand wel begeleiden zoals je dat 
zelf zou willen, maar dat wil niet zeggen dat dat voor 
de ander prettig is. Daar moet je het met elkaar over 
hebben.

Wat zijn uitdagingen waar je voor staat in 
het begeleiden? 
CARLA: Het is soms lastig om te sturen op planning en 

verwachtingen. 

EVA: Klopt. Ik moet denken aan een leerling die op het 
allerlaatste moment nog opdrachten moest maken. 
Uiteindelijk haalde ze het met de hakken over de 
sloot… Maar ik zeg altijd dat een planning belang-
rijk is: Wanneer moet je alles afhebben? En ook op 
zo’n termijn dat wij het nog na kunnen kijken. Die 
verwachtingen moeten ook duidelijk zijn. Verder 
deed ze het ook heel goed. Maar ik denk dat ze de 
opdracht onderschatte. 

CARLA: Ik moet denken aan een gesprek dat een 
leerling niet had voorbereid. Dat ging over wat 
haar leerdoelen waren. Zo’n gesprek loopt dan heel 
moeizaam, omdat de leerling dat niet voorbereidt. 
Dat vind ik wel moeilijk. 

EVA: Terwijl er van iedere opleiding een reader met 
richtlijnen is. Dus alles staat letterlijk op papier. Wat 
gaat er dan mis waarom dat niet lukt, vraag ik me 
weleens af.  Overigens laat ik leerlingen ook wel 
eens heel duidelijk leerdoelen opschrijven voor een 
dag. Dat helpt om erover in gesprek te gaan. 

CARLA: Wat ook uitdagend is, is het plannen van 
een gesprek. We spreken elkaar vaak via mail of 
telefoon… 

EVA: Dat is anders dan werken op een afdeling, daar 
kun je elkaar makkelijker opzoeken. 

Er zitten soms ook verschillen tussen de 
opleidingen. Hoe gaan jullie daar mee om?
CARLA: Ik ben blij met Eva, want zij is goed thuis in alle 

verschillende opleidingen. Ik merk soms dat een 
leerling het zelf niet begrijpt. Gelukkig vinden Eva en 
ik elkaar makkelijk en ook de praktijkopleider, is erbij 
betrokken. 

EVA: Eigenlijk verwacht ik dat wel van een leerling dat 
hij of zij weet hoe de opleiding in elkaar zit. Daar 
ga ik niet achteraan, want het is haar leerproces. Ik 
begeleid haar, maar ze moet het zelf doen. 

CARLA: Daar kan ik wel in mee gaan. Ik denk ook dat 
we op tijd aan de bel moeten trekken. Dat we een 
leerling niet tot het laatste toe laten doorgaan. En 
een belangrijke vraag is: voelt een leerling zich veilig 
bij ons? Als dat niet het geval is, kun je ook niet leren. 

EVA: Soms is het ook goed om even een stapje terug 
te doen. 

CARLA: Ja, laatst ook. Ik ben nogal geneigd iemand 
te helpen, maar daar help je een leerling ook niet 
altijd mee. Dus toen zei een leerling: ‘Je mag nu niks 
zeggen’. Zo stonden we bij een cliënt, haha.

CARLA: Overigens wil ik wel benadrukken dat ik ook 
leer van de leerling. Neem bijvoorbeeld met alle 
digitale veranderingen zoals het ECD (elektronisch 
cliëntendossier) of Boomerweb, dan zoek ik wel 
iemand op om mij te helpen, zodat ik het ook snap. 
Een leerling of stagiaire helpt me daar dan bij, zodat 
we van elkaar leren. Dat is ook wel leuk. Laatst zei 
een leerling: Eva doet het zo, en jij doet het zo. Dan 
ga ik bij mezelf na waarom ik dat eigenlijk zo doe. 
Daarmee blijf ik ook bij in mijn handelen. 



50

Er� r�  en � n � n � ak� j� � � � r  

over shinen, 
steun en 
screening

Jordi Stammen is eerste wijk-
verpleegkundige en praktijkop-
leider binnen Proteion. Vanuit 
zijn rol is hij nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van onze 
collega’s in opleiding. Hij 
deed een aantal belangrijke 
inzichten op die helpen bij het 
creëren van een optimaal leer-
klimaat. 

Medewerkers in staat stellen om te shinen
“Ik wil elke dag gewoon bijzonder maken door 
mensen in staat te stellen om te shinen. Dat vind ik 
het allermooiste. Wanneer mensen groeien in hun 
rol. Dat medewerkers het vertrouwen hebben dat ze 
het kunnen: ga maar doen, ga maar proberen. En als 
het niet lukt, dan kun je altijd bij me aankloppen. Het 
belangrijkste is dat zowel leerlingen als medewerkers 
het vertrouwen krijgen dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat 
je je als leerling of medewerker veilig genoeg voelt om 
iets nieuws uit te proberen en durft om op je bek te 
gaan. Als dat er is, dan heb je een veilig klimaat om te 
groeien. Zo niet, dan is het lastig je te ontwikkelen en 
verleg je nooit je grenzen.”

Een 
interview 
met Jordi
Stammen

50



51

Mijn rol als praktijkopleider
“Als praktijkopleider zie ik het als mijn rol om zowel 
werkbegeleiders als leerlingen en stagiaires de juiste 
kant op te sturen en de weg te wijzen. Daarin probeer 
ik de werkbegeleider ook zo zelfstandig mogelijk de 
werkbegeleiding te laten doen bij de leerlingen. Ik 
ben er voor hen door te sturen op het proces in hoe 
bepaalde dingen werken. En ik ben er als ze vragen 
hebben over het bepalen van kaders (hoeveel afge-
bakende uren je als werkbegeleider hebt bijvoor-
beeld) of voor specifieke opleidingsvragen. Daarin 
ben ik goed thuis, waardoor ik een verbindende rol 
kan spelen voor de werkbegeleider en de leerling. Als 
eerste wijkverpleegkundige sta ik ook met leerlingen 
en stagiaires aan het bed. Zo kan ik richting geven en 
heb ik een goed beeld van de betreffende leerling of 
stagiaire tijdens werkbegeleidingsgesprekken.”

Ze durfde de rol van student weer aan te 
nemen
“Een tijdje terug, kwam er iemand stage bij ons lopen. 
Ze kwam binnen met een verbetertraject als gevolg 
van haar vorige stage. Daarin stonden veel persoon-
lijke leerdoelen. Dat had haar erg geraakt. Ze kwam 
timide binnen bij ons. Ik had in eerste instantie zoiets 
van: mm… Maar we durfden het aan te gaan. En met 
succes: gedurende haar stage groeide ze. Het hielp 
om goede voorwaarden te maken. En de werkbege-
leiders begeleidden haar met veel energie en enthou-
siasme. Ze kwam binnen als een klein spinnetje in 
het grote web en nu begint ze het te snappen. Wat ik 
vooral zo mooi vond is dat ze de rol van student weer 
durfde aan te nemen en zich weer kwetsbaar durfde 
op te stellen. Ze groeide niet alleen als professional, 
maar ook als persoon.” 

#durftevragen
“We hebben haar een baan aangeboden. Het leuke 
is dat ze zelf de vrijheid heeft gevoeld om het te 
vragen. Ze legde het voor aan de werkbegeleiders, die 
allebei enthousiast waren. Daarnaast had ook ik het 
gevoel dat het leuk zou zijn haar definitief aan ons te 
verbinden. Zo hadden we gedrieën dezelfde gedachte. 
Bij haar opleiding was de reactie (in positieve zin): 
hoe heb je dit nu weer geflikt? Dat je bij een stage 
als onderdeel van het verbetertraject een vaste baan 
weet te regelen.”

De consequenties overzien
“Soms heb ik het idee dat collega’s die zich verder 
willen ontwikkelen, niet altijd de consequenties 
overzien. Als je aan een opleiding begint, betekent 
het dat er twaalf uur aan zelfstudie naast het werk 
en privé komt. Gedurende het opleidingstraject 
ontstaat vaak een disbalans in ‘werk’, ‘opleiding’ en 
‘privé’. Ik maakte, zeker in het begin, wel eens mee dat 
iemand de opleiding niet haalt. Daar heb ik wel van 
geleerd. Nu ga ik met medewerkers die een opleiding 
willen doen in gesprek over vragen zoals: Wat zijn je 
verwachtingen? Hoe is de thuissituatie? Hoe ga je 
ermee om als het pittig wordt? Het is belangrijk om te 
weten wat er bij die persoon speelt. We moeten wat 
mij betreft meer screenen om mensen te helpen bij 
het kiezen voor een opleiding. Bovenstaande vragen 
kunnen daarbij helpen.” 

Noot van de redactie: Op dit moment experimenteert Proteion 
met extra testen op deze balans. Als deze screening positief 
werkt, gaan we die bij elke leerling / collega die een opleiding 
wil doen, inzetten. Als je hier meer over wilt weten, neem dan 
contact op met René Seuren, opleidingsadviseur - reneseuren@
proteion.nl.

Jordi Stammen maakte in juli 2020 een volgende stap in zijn carrière als zorgondernemer van Zorgkwartier in Venray.
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MAANDAG 
De dag beginnen we goed. Een kop koffie, 
even bijkletsen over het weekend en dan…
aan de slag! De aanvragen zijn namelijk 
weer binnengestroomd. We lopen samen 
de mailbox door en stemmen af wie wat 
doet. Valerie gaat aan de slag met een 
aantal binnengekomen plaatsingsadviezen 
vanuit Gilde Opleidingen. Erg leuk, want dan 
kunnen we de collega en teamleider laten 
weten welke opleidingsmogelijkheden er 
zijn. Verder kunnen we een collega het goede 
nieuws brengen dat hij kan starten aan een 
verkort opleidingstraject tot Verpleegkunde, 
omdat hij in het bezit is van zijn diploma tot 
Verzorgende IG.

De telefoon gaat en een sollicitant infor-
meert enthousiast naar onze opleidingsmo-
gelijkheden. Een leuk gesprek, waarbij we 
nieuwsgierig raken waar de kandidaat naar 
op zoek is. We zien een match voor ons met 
een eerste wijkverpleegkundige en brengen 
deze kandidaat ermee in contact. Waar-
schijnlijk kunnen we binnenkort deze nieuwe 
collega verwelkomen!
 

DINSDAG 
Voor René begint de dag met een overleg bij Gilde 
Opleidingen. Een werkveldoverleg met de VVT orga-
nisaties. Met een voldaan gevoel en verrijkt met 
ideeën komt hij terug naar het dienstencentrum 
in Horn. In de tussentijd hebben we weer nieuwe 
vragen in de mailbox: lesmateriaal bestellen, 
licenties regelen en nieuwe stage-aanvragen. We 
stemmen kort af wat prioriteit heeft en wie van 
ons dit gaat oppakken. Onze collega’s van het 
leerhuis helpen ons hierbij graag een handje. René 
sluit de dag af met een overleg met de account-
manager van Gilde Opleidingen. Samen met de HR 
Business Partner bespreekt hij de opbouw van een 
op maat gemaakt opleidingstraject.

De week van: 

Een kijkje achter de 
schermen bij Opleidingen

52

Valerie Hermkens, trajectcoördinator beroepspraktijkvorming (BPV)
René Seuren, opleidingsadviseur

De ochtend vliegt voorbij… Vragen over specifieke 
casussen van praktijkopleiders; een leerling die 
verlenging aanvraagt; en het afhandelen van 
een aanmelding. Voor we er erg in hebben is het 
middag. Er staat een overleg met eerste wijkver-
pleegkundigen op de planning over een nieuw 
doorstroomtraject. Ook Gilde Opleidingen sluit 
hierbij aan. Mooi, dan kunnen we meteen concrete 
afspraken maken over onder andere de kosten en 
maximale klasgrootte.
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Kijk eens door de ogen

va
n een andere collega

WOENSDAG
We starten samen op vandaag: Welke vragen 
liggen er nog? Wie doet daarin wat? Valerie 
verwerkt nieuwe opleidingsaanvragen voor 
verzorgende IG bij Gilde en HBO-V bij Fontys 
Hogescholen en stemt dit verder af met de 
leerling en de teamleider. Daarna beoordeelt 
ze de uitslag van een persoonlijkheids- en 
capaciteitentest. De beoordeling wordt 
gedeeld met de leerling en de teamleider 
om samen tot concrete leerdoelen en een 
passende begeleidingsstijl te komen. Snel 
tussendoor nog een gesprek met Gilde 
Opleidingen over de stand van zaken bij een 
aantal scholingsaanvragen. De telefoon staat 
roodgloeiend vandaag! Dat is een goed teken: 
er is veel vraag naar opleiden.

DONDERDAG 
Vandaag een belangrijk overleg op de 
Wachtpost. Een paar weken terug hebben 
we met elkaar een opleidingsvraag concreet 
gemaakt. Het gaat erom de zorghulpen meer 
zorgkennis en deskundigheid te bieden. 
Vandaag bespreken we met de opleidings-
partner erbij het opleidingsvoorstel. Dat sluit 
aan, we kunnen dus aan de slag.

VRIJDAG
René gaat in de ochtend aan de slag met 
de beschrijving van het proces rondom de 
plaatsing van leerlingen na diplomering. 
Dit doen we samen met de HR Busines-
spartner. Direct een formulier erbij gemaakt 
waarop de leerling zijn/haar voorkeuren kan 
aangeven wat betreft zorgsetting en locatie. 
Fijn dat dit nog voor het weekend is gelukt. 
Het processtuk is klaar om voorgelegd te 
worden aan het management. Nu tijd voor 
weekend!.
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Valerie Hermkens, trajectcoördinator beroepspraktijkvorming (BPV)
René Seuren, opleidingsadviseur
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Droombeelden 
leren en werken bij Proteion
Bekijk wie er mee deed aan de interviews en lees wat zij wensen

Op deze bladzijdes zie je de mensen bij Proteion die 
we hebben gesproken tijdens het actie-onderzoek. Zij 
kozen elk een beeld dat staat voor hun droom: dat wat 
zij idealiter voor zich zien bij Proteion rondom samen 
leren en werken in de toekomst... 

Imke Janssen - teamleider Hornerheide
Ik zie op dit beeld het samen. Heb je een nieuw idee, kom er 
dan mee. Elkaars kwaliteiten gebruiken. De teamleden en de 
leerlingen, die staan voor mij allemaal bij elkaar. De verschil-
lende landen staan voor het ontdekken en ontwikkelen.

Annette Verheijen – teamleider St. Jozef en Sterrebosch
De zee is woest. Het kan onrustig zijn op een afdeling. Ik vind 
het mijn doel om onrust in kalmte om te buigen. Daar streef ik 
naar en dat wil ik behouden.  

René Seuren – recruiter HR
Voor Proteion wens ik dat iedereen zijn eigen pad kan kiezen. 
Zijwaarts, omhoog, vanuit je eigen keuzes. Niet alleen als individu, 
maar ook als team.
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Anja Verstegen – verzorgende IG Thuiszorg
Wat ik zou willen is dat we continu samen onderzoeken wat 
we willen. Met je hele team en met de hele organisatie.

Rob Mestrom – werkbegeleider Roncalli 
Wij zijn de plek waar leerlingen starten. Zij maken een reis, 
ontmoeten nieuwe mensen en slaan hun vleugels uit. Wij 
helpen ze daarbij.

Rianne Schreurs – verpleegkundige in opleiding 
Hornerheide
Het hartje symboliseert mijn eigen weg die ik kan 
bewandelen. De weg die bij mij past. Achter het hartje zit 
het gaas dat richtlijnen geeft.

Anita Blok – verzorgende IG in opleiding Libermannhof
Je komt als leerling soms in situaties waarin je niet zo goed 
weet hoe het nou moet. In zo’n situatie moet je je terug kunnen 
trekken en collega’s je laten helpen om het op te lossen.”

Claudia van Bergen – verzorgende IG en praktijkopleider  Libermannhof  
“Dit is ons hele team. We zitten in een boot en we moeten echt samen-
werken om de boot de kant op te krijgen waar we naar toe moeten. We 
gaan voor het goed verzorgen van bewoners en cliënten en we gaan ervoor 
dat een stagiaire/leerling zich opgenomen voelt in het team. 
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Ruben Smets – verpleegkundige in opleiding en werkbege-
leider  Thuiszorg 
Het is de bedoeling dat ik als stagiair samen met stagebege-
leiders dezelfde weg insla. Het helpt als je duidelijk bent naar 
elkaar en elkaar de weg wijst: hoe sta ik ervoor en hoe staan 
wij er samen voor? Feedback geven is daarin heel belangrijk, 
vooral ook positieve feedback.

Jordi Stammen – 1ste wijkverpleegkundige en praktijkopleider 
Thuiszorg
Ik denk dat het mijn rol als praktijkopleider is om zowel de werk-
begeleiders als de leerlingen en de stagiaires de juiste kant op te 
sturen en de weg te wijzen. De werkbegeleider is op zijn of haar 
beurt ook wegwijzer van de leerling.

Daisy Hendriks - werkbegeleider St. Magdalena
Eigenlijk wil ik zien dat ik elke dag met een leerling zou kunnen 
evalueren. Even rustig een half uur zitten met elkaar. Ik zou 
willen vragen wat de leerling heeft meegemaakt die dag, hoe 
het ging, hoe het met haar opdrachten gaat.

Peter Heijmans – teamleider Roncalli
In mijn droombeeld hebben leerlingen en begeleiders samen een 
gesprek. De een probeert de ander mee te nemen in wat er goed 
gaat en wat niet. Van elkaar leren. Leerlingen leren van begeleiders 
en andersom. En begeleiders leren van elkaar.

Brian van Dijke - werkbegeleider GRZ De Kreppel
We moeten het samen doen, samen dragen, positief 
blijven en zijn.
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Janou Salimans - verzorgende IG Hornerheide
De communicatie is belangrijk. Er wordt geluisterd, beide partijen 
worden op deze afbeelding gehoord, ook de leerling. We laten 
zichtbaar merken dat de stagiair erbij hoort. 

Samantha Dierx  - verzorgende IG Hornerheide
Vertrouwen is voor mij belangrijk. Stagiaires die 
onzeker zijn het vertrouwen geven. Dat doen we 
samen. 

Eveline Bloot – werkbegeleider Sterrebosch 
Ik vind het belangrijk dat we elkaar gelijk behandelen en dat we 
geen stempels zetten op de rollen die we hebben. Vanuit ieders 
functie doen we het werk tenslotte allemaal samen.

Eva van Meijel -  werkbegeleider Thuiszorg
Mijn droom is dat je samenwerkt en zorgt dat cliënten 
tevreden zijn en dat een leerling zich vrij voelt om te 
kunnen leren.

Carla Linders – werkbegeleider Thuiszorg
Samenwerken met de neuzen dezelfde kant op. Ik vind het belang-
rijk dat een leerling leerling mág zijn. Dat je niet verlangt dat een 
leerling iets kan wat veel hoger gegrepen is.  

57



58

Bente Verheggen – collega in opleiding St. Magdalena 
Ik denk dat als je een goed teamwork hebt dat je heel ver kunt 
komen en veel kunt bereiken. Dan kun je kwaliteit bieden en een 
veilig klimaat waarin je kunt samenwerken. 

Ilse Greefkens – teamleider St. Magdalena 
De wolken zeggen iets over ruimte. Als we het hebben over goed 
opleiden van leerlingen zou ik willen dat er meer ruimte komt voor het 
begeleiden. Dan kunnen we beter resultaat leveren.

Anouk Linssen - praktijkopleider RCG 
Ik zie ons werk als langzaam stappen maken. Op het eind ben 
je bij je doel of je droom. Het gaat met vallen en opstaan en 
natuurlijk mag iedereen dat op zijn of haar eigen manier doen.

Ivo Coesmans - werkbegeleider Thuiszorg 
Een goede fundering is onontbeerlijk als je goed geworteld en stabiel 
wilt kunnen groeien als persoon. Als organisatie moeten wij ervoor 
zorgen dat medewerkers, leerlingen en stagiaires de juiste voedings-
stoffen krijgen die hiervoor nodig zijn. 

Shirley Lommen – verpleegkundige in opleiding 
De Wachtpost 
We moeten alle handen in elkaar slaan om in de toekomst alle 
leerlingen goed op te kunnen leiden.
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Sandra Wennekers – werkbegeleider Thuiszorg
Ying Yang staan voor evenwicht. Dat je als begeleider weet wat 
nodig is en dit kan bieden. Dat je je als leerling prettig voelt en 
eerlijk kan zijn in wat je nodig hebt. 

Merel Heymann – verpleegkundige  Thuiszorg
Ik was een kartrekker, ik zorgde ervoor dat medewerkers zich 
prettig en welkom voelden in het team. Wat ik zou willen is nog 
meer samenwerken met verzorging.

Mourad Salhi – werkbegeleider Thuiszorg
We zouden nog meer kunnen sparren. Meer momenten om bij 
elkaar te komen – dan kunnen de wederzijdse verwachtingen 
beter uitgesproken worden. 

Renée Wijnands – 1ste wijkverpleegkundige en 
praktijkopleider Thuiszorg
Samen zorgen we ervoor dat teamontwikkeling ontstaat. 
Idealiter is de leerling regisseur van zijn of haar eigen leer-
proces. De begeleider begeleidt, staat dichtbij de leerling en 
weet wat een leerling nodig heeft. 

Lisa van Hulzen - collega in opleiding Sterrebosch 
Iedereen heeft een ander beeld van wat hij of zij wil meegeven 
aan leerlingen. Het is belangrijk om als leerling die verschillende 
meningen en beelden te horen. Daardoor ontwikkel ik mijn eigen 
sleutel over hoe ik het kan doen of aanpakken.  
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Amber Tromp – verzorgende IG in opleiding Hornerheide
Mijn ideaalbeeld is dat wij als collega’s met elkaar een dusdanig prettige 
werksfeer kunnen hebben dat niet alleen wij, maar ook de zorgvragers 
daar voordeel van hebben. 

Fiet Fermont - praktijkopleider Hornerheide, St Jozef, Sterre-
bosch en St. Magdalena
Alle handen zijn nodig: die van een werkbegeleider, van een 
praktijkbegeleider en die van de leerling. Om de weg van de 
leerling tot een goed einde te kunnen volbrengen. 

Kim Gubbels –  verzorgende IG in opleiding Roncalli
Belangrijk is dat je de weg loopt die voor jou het beste past en het 
meest haalbaar is. De teamleden staan aan de zijkant om mij erbij te 
begeleiden.

Michelle van Eijndhoven – werkbegeleider Roncalli
Ik wil nog meer vrijheid voor het team. 
Zodat we echt ons eigen ding kunnen doen. In mijn ideaalbeeld 
doen we het als team nog veel meer samen.

Ingrid Beeks – helpende Hornerheide
We zijn een team. We moeten het samen doen. Samen zijn we één 
team naar de leerling, naar collega’s en naar jezelf. 
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Emily Daniëls - verpleegkundige Hornerheide
We doen het als team samen. We ondersteunen elkaar. Je 
mag leren - je mag en moet fouten maken. Hier krijg je meer 
vertrouwen van!

Nancy Relouw,  verzorgende IG in opleiding Libermannhof 
Voor mij is het belangrijk dat je op elkaar kunt bouwen en dat 
je altijd wel ergens terechtkan of iets kwijt kunt. Voor mij gaat 
het er ook over dat het goed gaat met de cliënt en dat we daar 
samen aan bouwen.

Manuela Mulders – opleidingsadviseur  
We hebben veel kennis in huis. Dat zetten we nog niet altijd 
goed neer. Ik denk dat we met elkaar koers kunnen zetten en 
kunnen bouwen aan een hoge toren. 

Ine Geurts - praktijkopleider De Kreppel
We moeten de krachten bundelen om leerlingen te motiveren en te 
behouden. Het is belangrijk dat een leerling zich thuisvoelt.

Marieke Rijnierse – teamleider GRZ De Kreppel
Alles staat in verbinding. Mijn verlangen is dat de verbinding 
meer gezien wordt. Je kunt pas aan de slag als de basis goed is. 
Alle poppetjes moeten in elkaar vallen om een goed compleet 
beeld te krijgen, om een goed leerklimaat te kunnen bewerk-
stelligen.
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Op deze bladzijdes lees je de droombeelden van het management. Tijdens een bijeen-
komst in augustus bespraken we met de tactisch managers hun dromen over een 
gunstig leerklimaat binnen Proteion. Het volgend verlangen werd omarmd: We bouwen 
aan teams waarin medewerkers betrokken zijn bij elkaar en het werk en samen werken 
aan de resultaten. Teams, waarin medewerkers elkaar feedback geven, waarin zij 
zich uitspreken over wat zij belangrijk vinden en waar ruimte is om nieuwe ideeën tot 
ontwikkeling te brengen. Teams waarin leerlingen zich welkom voelen en goede bege-
leiding krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. We willen bouwen aan een werkom-
geving die voor teamleden en leerlingen een plezierige plek is, waar iedereen graag wil 
blijven werken.

Anneke Wolters – tactisch manager Thuiszorg
Samen werken en samen leren is essentieel. Je moet het uit je 
hoofd halen en het samen doen. Samen weet je meer.

Frenk Niesten – tactisch manager Hornerheide, De Kreppel en St. 
Magdalena
Wat ik voor me zie zijn teams waarin mensen luisteren naar elkaar, 
elkaar ruimte geven om dingen te ontwikkelen en er met zijn allen 
voor gaan. Zo kun je een team effort nastreven en zichtbaar goede 
zorg leveren voor de cliënten. 

Bart Rutten – tactisch manager Sterrebosch en St. Jozef
Ik zou willen dat we één team zijn dat een gezamenlijk doel 
wil bereiken. En dat we iedereen meenemen. 

Droo mbe el de n va n het manageme nt
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Roel Caris – tactisch manager Libermannhof, De 
Wachtpost en De Merwijck
Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Ik zou willen dat we 
de gezamenlijke visie uitdragen. Ik ben bij Proteion komen 
werken omdat ik me heel erg herkende in de visie en de 
kernwaarden. 

Ellen Otte, directeur Service Centrum  
De droom van mij voor het leerklimaat van Proteion 
is lol. Je moet het leuk vinden om te leren. En het 
moet maatwerk zijn. Uiteindelijk willen we het leven 
van de cliënt leuker maken. 

Helen Aarts, tactisch manager RCG en Roncalli 
Ik vind het belangrijk bij een leerklimaat dat je je eigen kleur 
mag houden én dat het binnen een straatje past. Mensen 
moeten ruimte krijgen om dingen te doen die bijdragen aan 
Proteion. Ook buiten het gebaande pad. 

Paul Bremmer, tactisch manager Thuiszorg
Iets ontwikkelen, organiseren en neerzetten is 
één maar het effect daarvan komt pas als je als 
medewerker je eigen individuele verantwoorde-
lijkheid daarin pakt. Het begint bij jezelf; jij en ik 
zijn nu aan zet!
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Op deze bladzijde lees je de droom van 
het ‘dreamteam’. Naast het actie-onder-
zoek kwamen we in het voorjaar bijeen 
met een groepje van zo’n 15 collega’s 
met verschillende achtergronden (werk-
begeleiders, praktijkopleiders, leerlingen, 
HR): het ‘dreamteam’. Samen gingen we 
aan de slag met vragen als: hoe komen 
we tot een passende en eenduidige 
structuur van begeleiden en beoor-
delen van leerlingen? Hoe voorkomen 
we onnodige uitval van leerlingen? Hoe 
professionaliseren we onze werkbege-
leiders en wat zijn benodigde randvoor-
waarden om goed te kunnen begeleiden?

Het dreamteam formuleerde de volgende droom:
Leren en opleiden van alle medewerkers vanuit een 
krachtig en stimulerend leerklimaat binnen Proteion 
staat hoog op de agenda. Dat betekent dat alle mede-
werkers een lerende houding hebben en van elkaar 
willen leren, ook van leerlingen. Medewerkers werken 
samen en geven elkaar regelmatig complimenten, 
geven elkaar feedback als afspraken niet nagekomen 
worden en zij zijn zich bewust van hun voorbeeldrol 
naar leerlingen en stagiaires. Ze gunnen elkaar ruimte 
om vanuit eigen talenten te werken. 

Leerlingen worden centraal aangenomen, geplaatst 
en ook betaald vanuit een centrale kostenpost. Er is 
een duidelijke selectieprocedure met gespreksstruc-
tuur die uitgevoerd wordt door praktijkopleiders, 
samen met de lijn. Voor leerlingen die starten is een 
uitgebreid inwerkprogramma ontwikkeld, waarin ze 
eerst kunnen kennismaken met bewoners/cliënten 
en collega’s. In de kennismakingsperiode zijn ze 
boventallig ingeroosterd. Om leerlingen te onder-
steunen in hun leerproces, worden ze uitgenodigd 
om deel te nemen aan gemengde intervisiegroepen, 
begeleid door praktijkopleiders, waar eigen casuïstiek 
besproken wordt. Ook is er op een centrale plaats 
binnen Proteion een skills lab waar leerlingen en 

Droo mbe el de n va n het ‘dr ea mte am’
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medewerkers hun verpleegtechnische handelingen 
kunnen oefenen en aftoetsen. Er is ook een duide-
lijke afbakening van rollen en verantwoordelijkheden 
tussen werkbegeleider, praktijkopleider en leidingge-
vende van de leerling.

Het begeleiden van leerlingen gebeurt op locatie door 
professionele werkbegeleiders. Werkbegeleiders 
zijn enthousiaste, gemotiveerde voorbeeldcollega’s 
die willen investeren in hun ontwikkeling als werk-
begeleider en professional. Naast de vaste werkbe-
geleiders zijn er in de teams ook collega’s die als 2e 
werkbegeleider kunnen fungeren. Alle werkbegelei-
ders zijn Proteion-breed opgeleid door middel van een 
blended leerlijn met een duidelijke visie op leren en 
begeleiden van leerlingen. Voor werkbegeleiding zijn 
uren vrijgemaakt vanuit een centraal budget. Als een 
werkbegeleider ingeroosterd staat om een leerling 
te begeleiden, wordt dat gezien als werk en is daar 
ruimte voor.

Een krachtig leerklimaat is een van de pijlers 
waardoor Proteion aantrekkelijk is voor zittende en 
toekomstige professionele medewerkers.

Een mooie droom die als een belangrijke stip op de 
horizon werkt; daar willen we naar toe. Vanuit deze 
droom zijn al verschillende zaken opgepakt, zoals het 
werken aan een eenduidig profiel voor werkbegelei-
ders, een uitwerking van kaders en benodigde rand-
voorwaarden, een voorstel voor een introductie-app 
voor leerlingen en de ontwikkeling van een blended 
leertraject voor werkbegeleiders. Samen werken we 
aan een zo optimale begeleiding van onze leerlingen 
en toekomstige collega’s!
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Feedback vragen, 
ontvangen en geven

66

De teamleider heeft mij onlangs 
gevraagd of ik een vakantieme-
dewerker wil inwerken. Terwijl ik 
zelf in opleiding ben. Dit vind ik een 
compliment. Ik voel me dan helemaal 
in mijn element.

Mijn begeleider koppelde terug dat 
ik dat op een andere manier had 
moeten doen voor de volgende 
keer. Ze bracht het positief gefor-
muleerd, niet aanvallend. En nu 
weet ik ook dat ik losse stukjes 
huid altijd weer terug moet leggen. 
Voor mij is dit een voorbeeld van 
feedback geven: duidelijk zijn; 
doorgeven wat je verwacht van 
elkaar. Als tip kreeg ik ook mee: ‘als 
je niet precies weet wat je moet 
doen bij een bepaalde situatie: bel 
je collega’s en overleg met hen’’.

Vaak wordt op formulieren 
positieve feedback gegeven, 
maar ontbreekt het aan onder-
bouwing waarom. Het direct 
geven van feedback lijken 
mensen spannend te vinden. 
Soms merk ik wel dat er achter 
de rug om feedback gegeven 
wordt.

”
”

”
 

TIPS en 
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Als ik een opdracht heb uitgewerkt, 
stuur ik het de werkbegeleider op 
en vraag of ze het na wil kijken. 
Dan ontvang ik feedback met op- 
en of aanmerkingen die ik verwerk 
om het vervolgens weer terug te 
sturen.

Ik werd ingewerkt, eerst in de 
huiskamer en daarna in de zorg. Ik 
vond het fijn dat ze mij mijn gang 
lieten gaan. Niet mij de hele tijd 
controleerden. Ik vraag dan zelf bij een 
mevrouw met een stoma: ‘wil je eens 
meekijken?’. Dan krijg ik er feedback op, 
zo van dat is goed of dat kan beter

Toevallig was ik net op kantoor aan 
het wachten voor dit gesprek. Daar 
stonden een paar kaartjes van 
stagiaires die hier stage hebben 
gelopen. Daarin bedanken ze 
medewerkers voor de tijd die ze 
hier hebben gehad.

Ik moest laatst van [naam] aan bewoners vragen hoe ze 
vonden dat ik de zorg deed. Wat goed ging en wat beter 
kon. Ze vonden het overigens allemaal goed. Maar ik vind 
dat toch lastig om te vragen. Ik weet niet zo goed waarom. 
Eén op één gaat dan nog wel, maar in een heel team 
feedback geven of vragen, vind ik wel lastig. Soms ervaar 
ik wel dat ik persoonlijk dingen anders zou willen doen, 
maar dan doe ik er toch niks mee…

”

”

”

”
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Feedback is dus 
zeg maar wel 

een  dingetje

Zo. Dan zullen we in dit artikel eens vertellen hoe je feedback geeft en 
ontvangt… Stap 1… Nee, we geloven niet dat dat werkt. We kwamen 
er in ons onderzoek achter dat feedback geven en ontvangen niet altijd 
even makkelijk is. Dat is zeg maar wel een dingetje. Het geldt voor 
zowel vaste medewerkers als collega’s in opleiding. Daarom willen 
we in dit artikel afstappen van ‘de zwaarte van feedback’. We willen 
je inzichten geven in hoe je dat op een leuke manier kan doen, zodat 
we met elkaar het begrip wat kunnen oprekken. We deden mooie 
voorbeelden op over wat wel werkt (en soms ook wat niet werkt). We 
geven ook een handige tool om mee aan de slag te gaan in je team. 
Dan hoeft het zeg maar niet zo’n dingetje te zijn. 
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Wat volgens jullie wél werkt (en wat ook niet)

Laat de collega zelf feedback geven 

“Soms merk ik wel dat een collega feedback 
voor een leerling heeft. Dan probeert iemand dat 
via mij te doen als werkbegeleider. Ik leg het dan 
altijd terug bij de collega: “Heb je het al met de 
persoon zelf besproken?”

Wat zou een leerling nodig hebben?

“Ik hoor medewerkers weleens zeggen 
tijdens pauzes: ‘de leerling schiet niet op’. Ik zie dat 
als negatief praten over een leerling. Dat vind ik 
zonde. In plaats daarvan moeten we kijken naar 
wat een leerling nodig heeft.”

Het helpt om duidelijk te zijn

“Mijn begeleider koppelde terug dat ik dat 
op een andere manier had moeten doen voor de 
volgende keer. Ze bracht het positief geformu-
leerd, niet aanvallend. Voor mij is dit een voorbeeld 
van feedback geven; duidelijk zijn; doorgeven wat 
je verwacht van elkaar.”

Feedback geven kan spontaan 

“Gisteren was er in de middag wat ruimte.
Toen pakte ik een spontaan feedbackmomentje
met een stagiaire. Dat was iets van tien 
minuutjes.”

TIP 
Kom erachter waarom je 
feedback soms niet kunt horen
__________________

Als je feedback krijgt, wil je je soms 
gaan verdedigen, je voelt je verontwaardigd of 
gekwetst. Daardoor kun je de feedback niet goed 
horen. Laat staan er iets mee doen. We kunnen hier 
eigenlijk niet zo veel aan doen, het is een automati-
sche reactie van ons brein. Het helpt om te begrijpen 
waarom jijzelf of anderen zo reageren. Als je weet 
hoe de triggers werken, kun je er alert op zijn bij het 
geven van feedback aan anderen. En andersom, als 
je beter snapt wanneer je eigen ‘trigger afgaat’ kun je 
effectiever om feedback vragen. Er zijn drie triggers: 
• De waarheidstrigger: je kunt de feedback niet 

goed horen omdat je het er niet mee eens bent. 
Iemand zegt iets over jou waarvan je vindt dat 
het niet klopt. Dan kun je er niets mee. 

• De relatietrigger: feedback komt niet bij jou 
aan omdat juist déze persoon die aan jou geeft. 
Bijvoorbeeld iemand die veel jonger is dan jij; veel 
korter in het team werkt; een bepaalde positie 
heeft. Dan is het moeilijk te accepteren en ga je 
erover in discussie. 

• De identiteitstrigger: de feedback komt niet aan 
omdat het raakt aan de kern van wie je bent. Als 
je het belangrijk vindt samen zorg te dragen voor 
een opgeruimde omgeving en altijd je koffiekop 
in de afwasmachine zet, kun je feedback hierop 
gewoon niet verdragen. Als iemand dan die ene 
keer dat jij je kop vergeet op te ruimen, daar wat 
over zegt, kun je er gewoon kwaad van worden.

Bron is het boek door Douglas Stone en Sheila Heen (2014) ‘Feedback is een 

cadeautje’.
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TIP 
Als je negatieve feedback 
hebt voor iemand... 
__________________

Positieve feedback is prettiger om 
te krijgen dan negatieve. Als je dan toch negatieve 
feedback moet of wilt geven, zijn hier enkele tips: 
1. Geef concrete tips over wat iemand anders 

zou kunnen doen. 
2. Verwijs in je feedback naar de afspraken die 

er zijn. 
3. Geef de feedback persoonlijk in een 

één-op-één setting. 

Bron is een artikel door Martijn Leenknecht (nov ‘19) over feedback 

resilience.

TIP 
Koppel feedback aan 
afspraken
__________________

Het helpt als je feedback koppelt 
aan afspraken die jullie hebben. Hoe beter en 
concreter je met elkaar hebt afgesproken wat 
je onder goede zorg verstaat, wat je onder goed 
begeleiden verstaat, wat jullie goede teamsa-
menwerking vinden, wat een collega-in-oplei-
ding komt leren en hoe de beoordeling is, hoe 
makkelijk het is om elkaar aan te spreken. Je kunt 
samen een poster maken met daarop jullie geza-
menlijke opdracht en de punten die jullie belang-
rijk vinden. Je maakt zo samen een ‘meetlat’ voor 
je eigen kwaliteit. Daar kun je naar verwijzen als 
je positieve of negatieve feedback hebt. Feedback 
is dan in feite het in gesprek gaan met elkaar over 
de gemaakte afspraken.

TIP 
 Vraag geen feedback maar 
vraag om advies
__________________

Als je een collega vraagt om 
feedback heb je veel kans om erg algemene en 
vage punten terug te krijgen. Je kunt beter vragen 
om advies. Dan krijg je vaak heel concrete tips. 

Bron is een artikel door Jaewon Yoon en anderen (sept ‘19) in Harvard 

Business Review over feedback vragen.

TIP 
Ontvang positieve feedback 
(durf jij het?)
__________________

Als je een compliment krijgt, of 
positieve feedback, is het soms moeilijk dat te 
ontvangen. Experimenteer eens met deze drie 
niveaus van ontvangen. Durf jij het derde level ook 
eens uit te proberen?
Level 1 van ontvangen: "Dankjewel"
Level 2 van ontvangen: "Dankjewel, ik vind het fijn 
om dat te horen."
Level 3 van ontvangen: "Dankjewel, ik vind het fijn 
om te horen. Vertel me eens wat meer."

Bron is Chene Swart, auteur van het boek van Chene Swart (2013) 

‘Re-authoring the world’
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Stap 1. 
Vraag aan iedereen: 
“Denk eens terug aan 
de afgelopen weken. 
Zoek een voorbeeld 
waarin je feedback 
kreeg waarin het echt 
werkte voor jou, en je 
er iets aan had en mee 
kon doen. Wat maakte 
dat het werkte?”

Stap 2. 
In tweetallen bespreekt 
ieder het voorbeeld en 
wat maakte dat het 
werkte. 

Stap 3. 
Met het hele team 
formuleer je ‘regels’ 
die dus werken om 
feedback te geven. Dat 
doe je door op een flap 
te zetten: ‘Feedback 
werkt als....’ En samen 
maak je die zin af, met 
behulp van de bevin-
dingen uit stap 1 en 2.

Als je wilt werken aan een feedback-cultuur loont het om te 
investeren in de ontvangers van feedback. Dit is een krachtige 
oefening die je kunt doen samen met je team. 

Handige tool om te werken aan de 
feedbackcultuur in jouw team

werkt als....’ En samen 
maak je die zin af, met 
behulp van de bevin-
dingen uit stap 1 en 2.Fee dback 

we rkt a
ls ......
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Aan het werk bij 
Proteion

72

” Er was een student die hier al eerder stage 
heeft gelopen. Zij stuurde mij onlangs een mail. 
Daarin staat dat ze opnieuw bij ons stage mag 
komen lopen. Ik mail haar terug en vraag meteen: 
‘Wanneer ben je klaar?’. Zij antwoordt: ‘In juni’. Ik 
laat haar weten dat wij dan in oktober alvast eens 
gaan praten over hier komen werken. Daar begin 
ik dan heel vroeg mee.

Met plezier kan ik vertellen dat we haar een baan hebben 
aangeboden: ze gaat starten als leerling bij Proteion en wij 
betalen het laatste jaar van haar opleiding. Het leuke was dat ze 
zelf de vrijheid heeft gevoeld om het te vragen. Ze had het met 
haar werkbegeleider besproken. Die stond er positief in, net als 
de andere werkbegeleider. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel 
dat het leuk zou zijn om te kunnen regelen dat ze leerling bij ons 
werd. Dus we hadden met zijn drieën dezelfde gedachte op dat 
moment. Ze was ergens wel verbaasd dat wij het allemaal zo 
zagen zitten en dat het haar gelukt is. Bij haar opleiding was de 
reactie -in positieve zin: hoe heb je dit nu weer geflikt? Dat je bij 
een stage als onderdeel van het verbetertraject een vaste baan 
voor elkaar krijgt..

”

 

TIPS en 
ERVARINGEN 

die gaan die gaan 
over het komen 
werken bij Pro-

teion
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Waar ik een beetje bang voor ben is het tekort in de 
zorg. Tegelijkertijd zien we in de media dat het vak heel 
erg gestimuleerd wordt en ze proberen het beroep van 
zorg aantrekkelijk te maken. We zien echter dat mensen 
vaak vroegtijdig afhaken en onvoldoende op de hoogte 
zijn van wat dit vak van je vraagt. Vooral in de jongere 
generatie; het is een 24-uurs vak, met veel onregelma-
tigheid. Er wordt veel flexibiliteit gevraagd en een flink 
beroep op je gedaan. Ik zie daar mensen mee worstelen.

Als we onze ouders goede zorg 
willen bieden, dan zullen we nu 
iets moeten. Dan moeten we 
leerlingen motiveren om in de 
zorg te komen en dan moeten 
we ze binnen zien te houden.

Het personeelstekort is echt 
een landelijk probleem. Dat 
zal alleen nog maar forser 
blijven groeien. Hoe gaan we 
dat probleem overstijgend 
oplossen? Hoe gaat Proteion 
een vuist maken en zijn stem 
laten horen richting de regering?

Als teamleider wil ik er echt 
zijn voor mijn medewerkers; 
voor de medewerker te zorgen, 
dat ze zich gehoord, gezien en 
begrepen voelen. We moeten 
koesteren wat  we hebben. 
De medewerker is ons goud; 
de leerling is ons goud van de 
toekomst!

”

”
”

”
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Even lachen naa r de  came ra
van collega in opleiding tot 
collega bij Proteion

Het magazine beschrijft de 
reis van de leerling... dit is 
het laatste hoofdstuk. Het 
is tijd om aan het werk te 
gaan! Deze mensen gingen 
je voor. Op de foto’s zie 
je collega’s die eerst in 
opleiding waren en nu bij 
Proteion aan het werk zijn. 
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Maud Geurts (Hornerheide)

Ingrid Kessels en Patricia Wouters (De Kreppel)

Sanne Vousten en Kim Jacobs (thuiszorg)
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Mi ss chie n ko mt 

hie r ee n fo to  

va n jou w nie uwe  

col le ga te  

hangen? 
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Jill Beckers (St. Jozef)

Merve Koç (thuiszorg)

Yvonne Schatorjé (Hornerheide)
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