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Met de methode Ervaringen Centraal zet je een doorlopend 
proces in gang; een cyclus. Deze cyclus bestaat uit vier fases 
die je zelf en als team kunt doorlopen: 
•  Ervaren: bewust zijn van wat je meemaakt.
•  Delen: anderen deelgenoot maken.
• Reflecteren: wat vinden we en leren we hiervan?
•  Handelen: de geleerde lessen uitproberen.
 
 Van Handelen weer naar Ervaren: door tijdens het handelen 
bewust te zijn van wat je meemaakt, begint de cyclus weer 
opnieuw. 

Het doorlopen van de ervaringencyclus kan je helpen om 
het goede te doen voor de ander: bewoners, hun naasten en 
collega’s. Zo draagt werken met ervaringen bij aan leefplezier 
én werkplezier. 

Wat en waarom?  

Wat is een ervaring?
Een ervaring is een beschrijving in woorden en/of een foto van 
een specifieke situatie, waarin het gaat om de gedachten en 
gevoelens van degenen die erbij betrokken zijn. 
 
Door dit boek heen staan verschillende voorbeelden van 
ervaringen, die medewerkers tijdens ons project gedeeld 
hebben.

Ieder zijn eigen ervaring
In ervaringen kunnen verschillende belevingen aan bod komen. 
Er gebeurt iets of jij zorgt ervoor dat er iets gebeurt, daar vind 
je wat van en voel je iets bij. Dit bij elkaar is jouw ervaring van 
de situatie en heeft veel te maken met wie je als persoon bent. 

De meeste dingen maak je samen met anderen mee, 
bijvoorbeeld met collega’s, bewoners of naasten van bewoners. 
Ook zij kunnen er wat van vinden, er iets bij voelen of op een 
bepaalde manier reageren. Dit komt voort uit hun ervaring van 
de situatie en heeft weer te maken met wie zij als persoon zijn. 

Iedereen heeft dus zijn eigen ervaring van een situatie.

__________________________________________________________

Denk eens aan een situatie waarin jij merkte dat jij 

anders dacht dan de ander. Wat was jouw beleving en 

wat was die van je collega?
__________________________________________________________

1. Inleiding

 “ Echt luisteren naar de mensen die hier wonen, geeft 

werkplezier. Luisteren naar de verlangens en wensen 

van de bewoner, dat is goede zorg. Het vastleggen 

en delen van ervaringen draagt voor mij bij aan die 

goede zorg. Door dit te doen kun je van elkaar leren 

wat goede zorg is voor een bewoner.” – Medewerker

Ervaren
Bewust zijn van

wat je meemaakt

Delen
Anderen

deelgenoot maken

Handelen
De geleerde 

lessen uitproberen

Reflecteren
Wat vinden we 

en leren we hiervan?
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Ervaringen Centraal: 
een beter en rijker beeld
De momenten die van betekenis zijn voor een goed leven 
voor de bewoner spelen zich niet alleen af tijdens de 
zorgmomenten. Toch gaat de rapportage vaak wél alleen over 
deze zorgmomenten. Bovendien zijn de onderwerpen van de 
rapportage al bepaald aan de hand van het zorgplan en is er 
weinig ruimte voor het eigen gevoel bij een gebeurtenis.
 
Met Ervaringen Centraal ben je vrij om iets vast te leggen over 
onderwerpen of momenten die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld 
over de ADL, maar ook over momenten tussendoor, met 
bewoners, collega’s of naasten van bewoners. Op deze manier 
krijgen alle betekenisvolle momenten een plaats en ontstaat 
er een beter en rijker beeld van het wonen en werken op de 
afdeling. 

__________________________________________________________ 

Welke dingen vind jij van betekenis voor een goed 

leven voor bewoners? Waar liggen die vast?  

En wie kan dit bekijken?
__________________________________________________________ 

Ervaringen Centraal: 
meer informatie voor goede zorg
Een beter en rijker beeld van wat er allemaal gebeurt op de 
afdeling biedt ook meer informatie voor goede zorg. Door 
ervaringen met elkaar te delen kun je als collega’s veel van 
elkaar leren over wat goede zorg voor een bewoner betekent. 
Met de methode Ervaringen Centraal gaat het er immers niet 
om dát iemand gegeten heeft of gewassen is, maar vooral hoe 
dit het beste werkt.

Ervaringen Centraal: 
met elkaar in gesprek over goede zorg
Werken met ervaringen draait niet alleen om de ervaringen 
zelf, maar ook om het gesprek wat je er met elkaar over hebt. 
Door samen op de ervaringen te reflecteren kom je vaak tot 
diepere inzichten en komen er nieuwe ideeën of oplossingen 
naar voren. Dit kan helpen om als team te bedenken wat jullie 
‘het goede’ vinden om voor een bewoner te doen. 

 “ Een van onze bewoonsters eet heel moeilijk. Toen is er 

een keer een ervaring gedeeld over wat twee collega’s 

in de avond hebben gedaan. Zij hebben haar samen 

met een andere bewoner aan tafel in de kamer van de 

bewoner gezet om daar te gaan eten. Helemaal netjes 

gemaakt, muziekje erbij, drankje erbij en toen at ze 

wel heel goed. Eigenlijk iets wat heel verrassend is, 

want ze eet heel slecht over het algemeen. Dat zijn 

we toen vaker ook gaan toepassen en dat helpt heel 

goed. Dat is mooi om te zien, dat een ervaring zoiets 

moois kan brengen.” – Medewerker

 “ We hebben een bewoonster die onder dwang 

geholpen mag worden, maar de zorg was heel zwaar. 

Het was heel pittig, ze reageerde heel heftig. Eigenlijk 

was er altijd weerstand voor de zorg. Dus het was best 

wel moeilijk om daar naar binnen te gaan en de zorg 

te leveren. Toen hebben we ervaringen gedeeld over 

wat het makkelijker maakt, welke tips je hebt om de 

zorg toch prettiger te laten verlopen.  

Ook hebben we in gesprek met elkaar bedacht dat we 

vertrouwenspersonen gaan creëren binnen het team 

voor haar. Mensen waar ze één-op-één het vertrouwen 

bij heeft, die haar één-op-één de zorg kunnen leveren. 

Zij gingen die band opbouwen en daarna ook leren 

aan andere collega’s hoe ze dat konden doen.  

Dat heeft heel erg geholpen. Dat is de een reden 

waarom we nu soms één-op-één de zorg kunnen geven. 

Ik kan het nu ook in m’n eentje, iets wat ik eigenlijk in 

het begin niet had verwacht als ik heel eerlijk ben.”  

– Medewerker

 “ Met het vastleggen van ervaringen hoop ik op meer 

erkenning voor ons als zorgmedewerkers vanuit het 

zorgkantoor. Dat we op basis van de ervaringen 

kunnen laten zien wie we zijn en hoe we werken, in 

plaats van dat we beoordeeld worden via lijstjes en 

vinkjes. Het zou mij als familielid niet uitmaken of de 

RAF is ingevuld. Ik zou gewoon willen weten of mijn 

moeder het naar haar zin heeft. Is ze gelukkig? Zit ze 

in een warme omgeving? Ik hoop dat het zorgkantoor 

door onze ervaringen gaat zien dat het daar inderdaad 

eigenlijk om draait.” – Medewerker
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Over dit boek
In dit boek bieden we medewerkers praktische handvatten om 
met de ervaringencyclus aan de slag te gaan. Het boek bevat 
uitleg, inspiratie en oefeningen voor elke fase van de cyclus. 
Ook vind je in dit boek ervaringen die medewerkers tijdens het 
project met ons gedeeld hebben. 

De oefeningen kunnen je op weg helpen met het bewust 
worden van wat je meemaakt, dit met anderen te delen, erop 
te reflecteren en ernaar te handelen. Je kunt zelf of in overleg 
met een coach of collega bepalen met welke oefeningen je aan 
de slag wil. De ervaringen bieden een kijkje in de inhoud. 

Belangrijk: dit boek bevat veel voorbeelden en ideeën voor 
hoe je zelf en als team met ervaringen zou kunnen werken.  
Je kunt deze voorbeelden en ideeën uitproberen, maar je kunt 
ook een eigen aanpak bedenken en deze uitproberen. Er is 
namelijk niet maar één manier om met ervaringen te werken.  
Er zijn juist heel veel manieren mogelijk! Daarom bevat dit 
boek ook ruimte voor eigen notities en ideeën. 

__________________________________________________________ 

Op wat voor manier maak jij het je eigen?
__________________________________________________________ 

Bijpassende video’s
Bij iedere fase van de ervaringencyclus 
hebben we ook een video met korte uitleg 
gemaakt. Scan de QR code of klik op de 
link om de video’s te bekijken. 
www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek 

Met of zonder SenseMaker®
In ons project gebruikten medewerkers, bewoners en naasten 
de SenseMaker®-VPH app om hun ervaringen vast te leggen. 
Om dit doeboek te gebruiken kun je SenseMaker® gebruiken, 
maar het hoeft niet. De uitleg en de oefeningen gaan er 
vanuit dat je ervaringen vastlegt op een centrale plek waar 
ze zichtbaar zijn voor andere betrokkenen. Op welke manier 
je dit precies doet is niet van belang voor het gebruik van dit 
Doeboek.
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Ervaren: bewust zijn van wat je meemaakt
Om ervaringen centraal te stellen, is het belangrijk om je 
bewust te zijn van wat je meemaakt. Dit lijkt heel logisch, maar 
gaat in de praktijk niet vanzelf. 

Alles wat je voor langere tijd doet, wordt voor jou steeds 
normaler. Aan de ene kant is dat handig: je kunt makkelijker 
werken als je er minder over na hoeft te denken. Aan de andere 
kant kunnen de dingen die je meemaakt daardoor ook gewoon 
worden, waardoor betekenisvolle momenten niet meer opvallen. 

Bewust zijn van wat je meemaakt betekent stilstaan bij wat 
er gebeurt en wat jouw gedachten en gevoelens daarbij zijn. 
Wanneer betekenisvolle momenten meer opvallen, kan dit een 
positieve invloed hebben op leefplezier en werkplezier. 

   

__________________________________________________________ 

Vragen die je jezelf of anderen kunt stellen om 

ervaringen te herkennen:

•  Als je vanavond thuis praat over je werkdag, over 

welk moment zou je dan vertellen? 

•  Aan welk moment op deze werkdag zul je later nog 

eens terugdenken? 

•  Waar heb je vandaag om moeten lachen?

•  Welk moment vandaag vond je moeilijk om mee te 

maken?

•  Wat heeft jou vandaag verbaasd? Wat viel op?

•  Hoe heb jij vandaag leefplezier mogelijk gemaakt? 

•  Hoe heb jij vandaag jouw werkplezier ervaren?

•  Wat heb jij vandaag gedaan of meegemaakt waar 

anderen vanaf moeten weten?
__________________________________________________________ 

 Oefeningen om bewust te worden van wat je meemaakt:
   Oefening 1: Wat goed gaat  

Ga eens voor jezelf na: bij welke bewoner lukt jou iets heel 
goed? Beantwoord daarbij de volgende vragen:  
• Wat doe je precies?  
• Waardoor komt het dat het zo goed lukt denk je?  
•  Hoe gaan anderen hiermee om?  

Hoe is dit verschillend van hoe jij dit doet?

   Oefening 2: Beeld van een bewoner 
Maak een foto van een ervaring van of met een bewoner 
die voor jou iets zegt over die bewoner. Bespreek dit met je 
collega. Waarom heb je juist deze foto gemaakt? Wat zegt 
dit volgens jou over de bewoner? Wat doet dit met jou als 
medewerker?

 
   Oefening 3: Vak 1 en vak 2 

Kies aan het begin van je dienst een bewoner uit waarbij je 
tijdens de ADL-zorg bewust gaat opletten wat er allemaal 
gebeurt. Wat maak je mee? Wat doet de bewoner? Wat doe 
jij? Pak daarna een vel papier en verdeel dit in twee vakken. 
Schrijf in vak 1 alles waar je je al bewust van was en in vak 2 
alles wat jou nu voor het eerst opviel bij deze bewoner.  
Wat komt daaruit? Bespreek dit met een collega: Was alles in 
vak 1 ook al bekend bij je collega? En de dingen in vak 2?

 
   Oefening 4: Mindmap  

Kies een bewoner uit en maak over hem of haar een 
mindmap. Schrijf de naam van de bewoner in het midden en 
schrijf daaromheen in steekwoorden op wat je allemaal weet 
over die bewoner. Probeer vervolgens of je tijdens een paar 
diensten extra goed op deze bewoner kunt letten.  
Wat voor ervaringen heb je met deze bewoner meegemaakt? 
Vul de mindmap aan met alles wat je door de nieuwe 
ervaringen te weten bent gekomen. 

2. De Ervaringencyclus

 “ Ik vind het leuk om te merken dat bepaalde dingen 

me nu meer opvallen, bijvoorbeeld de emoties van 

bewoners. Het zorgt bij mij voor meer werkplezier, 

omdat ik me er nu meer bewust van ben. Ik geniet 

meer van de momenten met cliënten en neem het niet 

meer voor lief.” – Medewerker

 “ Door stil te staan bij ervaringen en ze te benoemen 

ben ik er bewuster van geworden. Het vastleggen 

van ervaringen heeft ervoor gezorgd dat ik de mooie 

momenten van onze cliënten beter en scherper heb 

kunnen zien.” – Medewerker

Oefeningen

 Kijk de video over Ervaren via 
www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek 
of scan de QR-code
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Welke soorten ervaringen zijn er?
Om je bewust te worden van wat je meemaakt, kan het helpen 
om meer te weten over de verschillende soorten ervaringen die 
er allemaal zijn. 

Groot of klein
Ervaringen kunnen over grote dingen gaan zoals een feestelijke 
activiteit of het overlijden van een bewoner. Ook kunnen 
ze over grote thema’s gaan zoals vrijheidsbeperking en 
onbegrepen gedrag. Maar ervaringen zitten vaak ook in de 
kleine dingen, zoals een moment van leefplezier, omdat je 
samen een grapje maakt of juist wanneer de ochtendzorg niet 
loopt zoals je graag zou willen. Speciaal of alledaags: het is dus 
allebei waardevol. Het gaat om wat jou bijblijft.

__________________________________________________________

Welke thema’s kom jij allemaal tegen in jouw werk? 

Kun je een groot thema noemen? En een kleiner 

alledaags thema?
__________________________________________________________

Wie is er betrokken?
Er kunnen verschillende mensen bij een ervaring betrokken 
zijn. Je kunt een ervaring hebben met een collega, met een 
bewoner of met de naaste van een bewoner. Ook kunnen zij 
iets met elkaar meemaken, wat jou opvalt en bijblijft. 
 

Toon van de situatie
Een ervaring draait om jouw beleving van de situatie. Daar zit 
dus ook jouw gevoel over de toon van de situatie in. Er zijn 
over het algemeen vier verschillende tonen in ervaringen te 
herkennen. 

Positieve ervaringen
Als medewerker zet je je dagelijks in om goede zorg te bieden 
en momenten van leefplezier mogelijk te maken. Dit levert een 
heleboel positieve ervaringen op, die waardevol zijn voor het 
team én voor de bewoners. 

Negatieve ervaringen
In de zorg maak je ook dingen mee die een negatief gevoel 
achterlaten bij jou en/of andere betrokkenen. Soms loopt 
de zorg voor een bewoner niet zoals je graag zou willen of 
gebeuren er dingen die niet zo leuk zijn om mee te maken. 
Ook dat kunnen waardevolle ervaringen zijn om je bewust van 
te zijn en met elkaar te delen. Je kunt er van leren, maar ook 
steun en herkenning in vinden. 

 

 “ Dhr vindt het fijn dat hij een t-shirt aankrijgt waarvan 

de mouwen open zijn aan de onderkant, omdat hij dan 

meer bewegingsvrijheid heeft. Helaas was dat t-shirt 

in de was. Ik heb een ander t-shirt gepakt en daar de 

mouwen van opengeknipt. Dhr was erg blij en zei: ‘zo, 

nu kan ik mijn spierballen laten zien!’” – Medewerker

 “ U geniet samen met m’n collega van de liedjes uit 

Rusland met de Russische dans. U kijkt hier met veel 

plezier naar en vertaalt het voor ons als we vragen 

wat ze zingen. Ook vertelt u verhalen van vroeger dat 

u niet durfde te dansen, dat u verlegen was. ‘Behalve 

met een borreltje’, lacht u.” – Medewerker

 “ Tijdens de lunch begon de stemming van Mw al om te 

slaan naar het negatieve. Mw kon niet naar verhalen 

van medebewoners luisteren en stond op van tafel. 

Hierna Mw meegenomen naar het toilet, verschoond 

en de jas aan willen trekken om naar buiten te gaan, 

maar Mw begon hard te schreeuwen. Mw wilde echt 

niet mee. Ze ging op ramen en deuren bonken en hard 

roepen. Ik was een beetje teleurgesteld en baalde 

ervan dat ik Mw niet rustig kreeg.”  – Medewerker

 “ Ik kom de huiskamer binnen lopen. Iedereen zit aan 

de feestdagen. Plots zie ik een hand van mijnheer 

uitschieten. Richting een medebewoonster. Hij slaat 

mevrouw uit het niets lijkt het. Ik spreek mijnheer 

duidelijk aan. Later in de rapportage lees ik dat hij 

later ook nog agressief is geweest. Dit raakt mij. Ik 

ken dhr zo eigenlijk niet. Tijdens activiteiten is hij 

zo anders. Ik vraag me af hoe kan ik hem helpen 

zodat hij minder agressief wordt. De beeldvorming 

rond mijnheer wordt steeds meer gekleurd door zijn 

agressie. Ik heb met hem te doen.” – Medewerker
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Dilemma’s
Bij het woord ‘dilemma’ denk je misschien al snel aan grote 
problemen. Maar ook kleine, dagelijkse situaties kun je als een 
dilemma ervaren. Iets is namelijk al een dilemma wanneer je een 
lastige keuze moet maken en allebei de opties nadelen hebben. 
 
Tijdens een dienst maak je als medewerker veel keuzes 
en afwegingen. Sommige keuzes maak je bewust, andere 
onbewust. En wat voor de een een logische keuze is, kan voor 
de ander een moeilijke keuze zijn. Het is maar net wat voor jou 
belangrijk is. Door je bewust te zijn van deze keuzemomenten 
krijg je meer inzicht in jouw kijk op de situatie. Wanneer jij en 
je collega’s dit allemaal doen kunnen jullie het dilemma van 
verschillende kanten bekijken en samen besluiten wat het 
goede is om te doen. mdat ze een natte broek had en om

Ervaringen die je raken
Soms heb je ervaringen die niet duidelijk positief, negatief of 
een dilemma zijn. In de verpleeghuiszorg maak je vaak dingen 
mee die je raken, maar waar je op dat moment verder geen 
invloed op hebt. Vaak gaan deze ervaringen over het verloop 
van een ziekte en het verdriet wat daarbij komt kijken. Tijdens 
ons onderzoek naar het werken met ervaringen hebben we 
geleerd dat ook deze ervaringen een grote rol spelen in het 
wonen en werken in het verpleeghuis. 

 “ Mw zit vaak alleen aan tafel. Nu vroeg mw aan een 

medebewoner of ze bij haar aan tafel wilde komen 

zitten. Normaal zijn de dames geen dikke vriendinnen 

en kunnen ze best lelijk tegen elkaar doen. Zeker als 

er andere bewoners bij zitten, doet mw lelijk tegen 

haar. Nu ze zo alleen zat, kwam het op mij over dat 

mw wel behoefte heeft aan contact. De reden dat mw 

vaak alleen zit is dat mw andere bewoners negatief 

beïnvloed. Toch vind ik het ook niet oké dat mw zo 

geïsoleerd zit. Dat lijkt me ook niet bevorderlijk voor 

haar depressieve buien. Maar ja waar doe je goed aan. 

Ik vind dit echt een dilemma.” – Medewerker

 “ Ik stap uit de lift en bots bijna tegen de vrouw van een 

bewoner aan. Mw. is in tranen, vertelt dat ze het zo 

moeilijk vindt dat haar man opeens zo snel achteruit 

gaat. Ik hoor haar aan en zeg dat ik ook heb gezien 

dat het slechter met hem gaat. Op het laatst zegt ze 

‘wat een rotziekte hè’. Ik kan niet anders dan dat te 

beamen en te zeggen dat we moeten genieten van 

zijn goede momenten. Dit soort confrontaties met 

verdriet zijn best lastig en laten mij niet onberoerd.” 
” – Medewerker

 “ Vanmorgen kom ik bij mevrouw. Zij ligt wakker in 

bed. Meteen klaagt zij over pijn en zegt: ‘Vandaag of 

morgen ga ik dood! Waarom moet ik zoveel lijden?’ 

Ik ben bij haar op de bedrand gaan zitten en toon 

mijn begrip, omdat ik haar dagelijks veel pijn zie 

hebben. Heel rustig heb ik haar uit bed gehaald en 

meegenomen naar de douche, waar ze later toch wel 

van genoot. Ik vind het zielig dat ze zo veel pijn moet 

lijden.” – Medewerker

 Oefening om kleine momenten te zien: 
  Themaweek 

  Bedenk met elkaar een aantal thema’s van alledag, die 
vaak terugkomen in de kleine momenten. Je kunt hierbij 
denken aan eten en drinken, er mooi uitzien, vieren, etc. 
Schrijf deze thema’s op een briefje en stop ze allemaal 
in een pot. Trek elke week een briefje met elkaar. Het 
thema wat je getrokken hebt staat die week centraal. 
Probeer je die week bewust te zijn van welke ervaringen 
je rondom dit thema allemaal meemaakt.

 

  Oefening om je bewust te worden van ervaringen  
met verschillende betrokkenen 

  Film kijken
  Ga ergens zitten, bijvoorbeeld in de huiskamer, en 

observeer een aantal minuten wat er allemaal gebeurt, 
alsof je door een camera naar de afdeling kijkt.  
Wie spelen er allemaal een rol op de afdeling?  
Wat doen ze en waarom? Wat vinden of voelen de 
mensen waar je naar kijkt, denk je?

 
 

Oefeningen
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Ruimte voor eigen ideeën en notities

 Oefening om je bewust te worden 
 van de toon van de ervaring

  Je werkdag tekenen
  Pak een vel papier en teken daar een tijdlijn op.  

Deze lijn stelt je dag voor; links is het begin van je 
dienst en rechts het einde van je dienst. 
Teken of schrijf alle positieve dingen die je hebt 
meegemaakt boven de lijn, en alle negatieve dingen 
eronder. Hoe verder boven of onder de lijn, hoe 
positiever of negatiever de ervaring was. Hoe was jouw 
dag? Wat was de toon van jouw ervaringen?  
Bespreek dit eventueel met een collega die op dezelfde 
dag heeft gewerkt. Hoe heeft die de dag beleefd?

 

 Oefening om dilemma’s te herkennen
    Dilemma beschrijven 

Neem een situatie in gedachten waarin je niet goed wist 
wat te doen. Schrijf deze situatie kort op: wat gebeurde 
er, wat deed dat met jou en met de andere betrokkenen? 
Schrijf vervolgens op welke keuzes er waren.  
Welke keuze heb je gemaakt?  
En hoe kijk je daar nu op terug?

Oefeningen
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Leefplezier 

De hemel  
Ik kwam vanavond bij u om u alvast te helpen met omkleden voor de 
nacht. Uw pyjama was blauw, dit benoem ik omdat ik weet dat dit uw 
lievelingskleur is. U zegt dat het hemelsblauw is, zo kwam de hemel 
ter sprake. U zegt te twijfelen over het bestaan van de hemel, maar u 
voegt er gelijk aan toe voorlopig ook nog op aarde te willen blijven. 
Ik reageer hierop dat u minstens 100 mag worden. U moest hierom 
lachen. U zegt dat als u zo oud mag worden, u moet verhuizen omdat 
u dan naar een bejaardentehuis moet. U zegt niet graag weg te 
willen hier. Ik heb u hierin gerustgesteld en gezegd dat u op uw oude 
dag gewoon bij ons mag blijven wonen. En dat wij u ook kunnen 
ondersteunen bij de zorg. U lacht hierom en u bent blij dit te horen.

Vrolijk moment samen 
Vanmorgen was ik met de ochtendzorg 
bezig bij meneer. Hij zat op het toilet. 
Hij keek naar de huid van zijn arm en 
zei: Dat wordt er ook niet mooier op 
hè! Waarop ik reageerde: Nee je bent 
ook geen 18 meer hè! Hij reageerde: 
Ach, ik ben nooit mooi geweest hoor! 
We moesten hier samen hard om 
lachen. Ik vond het een mooi moment, 
zeker omdat hij vaak depressief is, 
maar nu toch heerlijk kon lachen.

Positief 
Bewoner kijkt mij aan en zegt dat ik er 
mooi uit zie. De manier waarop ze naar 
mij kijkt vind ik aandoenlijk.
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Intens verdriet 
Ik zag mevrouw niet meer in de buurtkamer. Het was 
ongeveer 21.00 uur. Ik liep haar appartement binnen 
en zag haar zitten op de rand van het bed. Ze zat 
daar voor zich uit te kijken en reageerde nauwelijks 
toen ik binnen liep. Ik ging naast haar zitten en vroeg 
of er iets aan de hand was waarop zij nee knikte. 
Door na te blijven vragen kwam het eruit. Mevrouw 
had verdriet om haar overleden zoon en miste ook 
haar moeder. Ook kon ze vertellen dat zij het hier wel 
naar haar zin heeft, maar dat zij nu goed beseft dat 
zij achteruit gaat en niet de woorden kan vinden om 
iets te zeggen. Ondertussen vloeiden er dikke tranen 
over haar wangen. Ze keek een beetje weg alsof zij 
zich hier voor schaamde. Ik had medelijden met haar 
en heb haar geprobeerd te troosten. Na een tijdje te 
hebben gepraat kon Mevrouw wel weer glimlachen. 
Mevrouw geholpen met uitkleden en in bed begeleid.

In je eentje genieten van muziek 
Collega riep mij om mij te wijzen 
op een bewoner die alleen op 
terras zat op zijn uitkijkpost. 
Bewoner zat te zingen en met 
zijn handen te bewegen op 
de muziek van ABBA, wat het 
draaiorgel beneden speelde. 
Hier word ik nou vrolijk van dat 
een bewoner zo in zijn eentje 
kan genieten van muziek.

Een grote dierenvriend 
Een bewoonster ging aan de wandel 
met een hond. Ze pakte de riem over 
van bezoek voor iemand anders en 
nam hem mee naar haar slaapkamer 
waar ze tegen hem praatte. Even 
stiekem om het hoekje gekeken :-).

Van onrust naar rust 
Mevrouw was deze avond een beetje onrustig.  
Ik vroeg aan haar of ze bij mij wilde zitten.  
Ze pakte mijn hand. Met mijn andere hand 
kroelde ik haar tussen de haren. Je zag haar 
genieten met haar ogen dicht.
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Vriendinnen worden  
Wat ik vandaag heb meegemaakt 
en wat mij is bijgebleven is dat 
een medebewoonster de andere 
medebewoonster vroeg of ze 
haar vriendin wilde worden. 
Ik werd er blij van.

Een andere plek geeft rust

13

Helpen bij laatste ochtendzorg 
Collega vraagt mij om te helpen bij het 
zorgmoment van onze vriendin (zoals wij haar 
onderling noemen). Het zal waarschijnlijk niet 
lang meer duren voordat zij komt te overlijden. 
Eenmaal op haar kamer wat traantjes gelaten 
voordat ik rustig bij haar aan bed kon staan. 
Achteraf ben ik mijn collega heel dankbaar dat 
zij mij hierbij heeft betrokken. Ik denk dat ik 
dit ook met geen ander had kunnen doen. Ik 
voelde me veilig en vertrouwd bij zowel mijn 
collega als de bewoonster. Ik waardeer zeer dat 
een zorgmedewerker eraan heeft gedacht een 
AB’er te betrekken bij een zorgmoment omdat 
mijn collega wist wat deze bewoonster voor 
mij betekende. Bewoonster is die dag aan het 
einde van de middag overleden. Rust zacht lieve 
zorgzame ondeugende humorvolle Greet!

Nieuwjaar wensen 
Op nieuwjaarsdag heeft mw. 
een telefoontje van haar 
dochter gekregen met de 
beste wensen. Mw was helder. 
Ze kon het gesprek heel goed 
volgen. Ik zag en ik hoorde 
haar liefde voor haar kind.  
Mw straalde van geluk.
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Delen: anderen deelgenoot maken
Leuke of moeilijke momenten bespreek je vaak met je collega’s 
tijdens je werkdag. Je deelt dan dus eigenlijk al ervaringen met 
elkaar. Op deze manier kun je elkaar steunen, van elkaar leren 
en elkaar inspireren. 

Maar je kunt niet alles aan iedereen vertellen en je kunt ook 
niet alles van iedereen onthouden. Bovendien voelen sommige 
ervaringen zo ‘gewoon’ dat je er niet altijd aan denkt om 
ze met anderen te delen. Veel ervaringen gaan dus met de 
wisseling van de wacht of in de loop der tijd verloren. 

Door je bewust te zijn van je ervaringen en deze vast te 
leggen, verzamel je alles op één plek én zorg je ervoor dat het 
bewaard blijft. Dit maakt het mogelijk om van elkaar te blijven 
leren en elkaar te blijven inspireren om samen het goede te 
doen voor de ander. Op korte en langere termijn. 

__________________________________________________________

Kun jij iets bedenken wat je nog niet met iemand 

gedeeld hebt, maar wat eigenlijk wél leuk of belangrijk 

zou zijn om te delen? En met wie zou je dit willen delen?
 __________________________________________________________

 

Hoe breng je een ervaring onder woorden? 
Een ervaring zie je, overdenk je en voel je. De vragen in de 
ervaringentool kunnen je helpen om een ervaring onder 
woorden te brengen en compleet te beschrijven. Naast tekst 
kun je in ook een ervaring delen door middel van een foto. 

 “ Het is zo fijn dat je elkaars ervaringen kunt terugzien. 

Ik haal daar heel veel inspiratie uit voor leefplezier.”  

– Medewerker

 “ Het is soms ook fijn om een ervaring op te schrijven om 

je gevoelens van je af te schrijven, dan kun je moeilijke 

situaties wat meer loslaten. Dan kun je weer verder.” 

– Medewerker

 “ Het is leerzaam en nuttig om ervaringen te delen voor 

de omgang met bewoners. Collega’s delen hoe je kunt 

omgaan met de bewoners, dit lezen geeft mij inspiratie 

hoe ik het aan zou kunnen pakken.” – Medewerker

voel je

Wat deed het met jou 

en/of anderen?

overdenk je

Wat vinden jij en/of de 

anderen ervan? Waarom?

zie je

Wat gebeurde er? 

Hoe kwam dit?

Een ervaring...

De ervaringentool

 Oefening om ervaringen te delen
    Gezamenlijke mindmap 

Deze oefening kun je samen met een collega doen. 
Kies een bewoner uit en maak beiden een mindmap 
over hem of haar. Schrijf de naam van de bewoner in 
het midden en schrijf daaromheen in steekwoorden op 
wat je allemaal weet over deze bewoner. Vergelijk jullie 
mindmaps. Wat is hetzelfde en wat is anders? Maak 
vervolgens één mindmap met alles wat jullie samen 
weten. Probeer deze mindmap in de komende week aan 
te vullen. Komen jullie vooral hetzelfde te weten of juist 
andere dingen? Ga hierover samen in gesprek.  
Deze oefening zou je ook met meerdere collega’s 
kunnen doen. Hang bijvoorbeeld eens een groot vel op 
in het kantoor en maak een mindmap met het hele team.

 Oefening om ervaring onder woorden te brengen
    De ervaringentool uitwerken  

Bedenk voor jezelf een situatie die afgelopen week heeft 
plaatsgevonden en die jou is bijgebleven. Beantwoord 
daarbij de vragen die in de ervaringen-tool staan. Je 
antwoorden mogen kort of lang zijn.  
 1  Wat gebeurde er? 

 2  Hoe kwam dit? 
 3  Wat vind jij hiervan?
 4   Wat vind(t)(en) de ander(en) ervan? 
 5  Wat deed dit met jou?
 6  Wat deed dit met de ander?

Oefeningen
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Waar kun je ervaringen delen? 

Ervaringen delen in SenseMaker®
In de methode Ervaringen Centraal leggen medewerkers, 
bewoners en naasten van bewoners hun ervaringen vast in 
een app: de SenseMaker®-VPH app. Dit is een app waarin je 
ervaringen kunt delen in tekst en/of foto’s. 
 
Daarna beantwoord je nog enkele vragen over je ervaring, 
zoals welk gevoel je erbij had en wiens belang er centraal 
stond. Deze vragen noemen we ‘duidingsvragen’. In het 
SenseMaker® dashboard kun je de gedeelde ervaringen en de 
antwoorden op de duidingsvragen terugzien. 
 
Het unieke aan SenseMaker® is dat het twee soorten 
informatie oplevert. Ten eerste zijn er de ervaringen zelf. 
Zij geven informatie over de inhoud. Ten tweede zijn er de 
antwoorden op de duidingsvragen, die in grafieken en tabellen 
worden weergegeven. Zij geven overzicht over de gedeelde 
ervaringen. Dit overzicht kun je gebruiken om gericht te 
zoeken in de ervaringen, bijvoorbeeld als je meer over een 
bepaalde bewoner of bepaald onderwerp wil weten. 
 

Ervaringen delen op de afdeling
Naast SenseMaker® zijn er ook andere manieren om 
ervaringen met elkaar te delen. Denk bijvoorbeeld aan posters 
of nieuwsbrieven die je over de afdeling verspreidt, of een 
boekje met daarin allerlei geschreven ervaringen over een of 
meerdere bewoners. 
 

 Kijk de video over Delen  via 
www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek 
of scan de QR-code

http://www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek
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 Oefeningen om ervaringen te delen: 
 
    Oefening 1: Fotografie  

Kies een thema en maak gedurende een week foto’s van 
ervaringen die met dit thema te maken hebben. Geef de 
foto’s die je maakt een titel. Verzamel aan het einde van de 
week alle foto’s en ga erover met elkaar in gesprek. Ieder 
vertelt hierbij kort wat hij of zij heeft gefotografeerd en 
waarom. Kies vervolgens één foto uit om verder te gaan 
bespreken. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:  
Wat staat er op de foto? Is dit iets wat herkenbaar is of is dit 
nieuw? Is het belangrijk dat anderen hiervan af weten?  
Zo ja, waarom? En wie moet er dan vanaf weten?  
Hoe kunnen we hiervoor zorgen? 

 
   Oefening 2: Beschrijf jouw dag  
Schrijf aan het einde van de dag op wat je allemaal hebt 
meegemaakt. Van al die dingen, hoeveel heb je daarvan 
gedeeld? Is er ook iets gebeurd wat je nog niet met anderen 
hebt gedeeld maar waarvan het wel belangrijk is dat anderen 
het weten? Zo ja: wat dan en waarom is dit belangrijk?  
Zo nee: hoe heb je dit met anderen gedeeld? 

    Oefening 3: Van rapportage naar ervaring 
Pak de rapportage van de afgelopen week van een bewoner 
naar keuze erbij. Kies een stuk rapportage uit van een 
moment waar jij bij was en herschrijf deze tot een ervaring. 
Waarschijnlijk moet je de rapportage aanvullen of anders 
verwoorden om er een ervaring van te maken.  
Denk vooral goed na over hoe de ervaring tot stand is 
gekomen: Wat was de context? Had je hier zelf ook een 
aandeel in?  
Verdieping: Wil je een stapje verder dan bovenstaande 
oefening? Probeer dan eens om een dag lang voor een 
specifieke bewoner ervaringen op te schrijven.  

 
     Oefening 4: Drie ervaringen delen 

Deel drie ervaringen over een bewoner: iets wat goed gaat, 
iets wat beter kan, en een dilemma.  
Leg de ervaringen eens bij elkaar, wat zijn de verschillen? 
Wat kun je leren van deze ervaringen? 

  Oefening 5: Informatie aanvullen  
Is er een bewoner over wie jij meer te weten wilt komen? 
Bedenk dan eerst voor jezelf wat je allemaal al weet over die 
bewoner. Bekijk vervolgens het ECD van deze bewoner.  
Zijn er dingen die jij van deze bewoner weet, maar die niet 
naar voren komen in het ECD? Zo ja, deel dan eens een 
ervaring waarin je een situatie beschrijft die kenmerkend is 
voor die bewoner. 

   
 
Tip: Maken jullie gebruik van SenseMaker®?  
Deel de ervaringen van bovenstaande oefeningen 
dan in de app. 

Oefeningen
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Ruimte voor eigen ideeën en notities
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Effect van vrijheid en buitenlucht 
15 juni... We mogen weer wandelen, na 3 maanden. 
Mijnheer zit in de huiskamer.. kijkt stil voor zich uit. 
Ik nodig hem uit om mee te gaan wandelen. Hij wil 
wel. We gaan naar beneden. Er staan veel mensen 
buiten, zij komen op bezoek. We krijgen applaus als 
we buiten komen.  Dit doet mijnheer zichtbaar goed. 
Hij steekt zijn armen in de lucht en roept ‘Daar is Jan 
uit Loosduinen!’ Een glimlach van oor tot tot oor. 
Zelfs in de lift naar boven blijft hij uitgelaten. Wat 
buitenlucht en het gevoel van niet opgesloten te 
zitten toch wonderen doen voor de stemming.

Foto’s als herinnering 
Dhr. ligt al een tijdje slecht. Familie is dag en 
nacht bij hem om te waken. Ik raak in gesprek 
met de dochter van Dhr over een moment 
van een maand geleden. De volgende dag 
heb ik haar twee foto’s gegeven, een van dat 
specifieke moment van mw met haar vader 
en eentje van haar vader en moeder samen. 
Dochter is dankbaar en emotioneel. Later 
vraagt de kleindochter of ik de foto’s wil 
mailen. Het gaf mij een goed gevoel toch iets 
voor de familie te kunnen betekenen tijdens 
deze moeilijke dagen. De volgende morgen 
kom ik binnen en is Dhr overleden. De familie 
gecondoleerd en afscheid genomen van Dhr.

Juichen voor Nederland
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Bewoners betrekken bij kado voor pasgetrouwde collega  
Doodle bord gemaakt voor een collega die pas getrouwd is. 
De bewoners hebben tips gegeven voor een goed huwelijk. 
Mijn collega was blij verrast en ontroerd. Mooi moment  
waarvan de bewoners ook genoten! Jeuk op de rug 

Mevrouw stond vanmorgen al op 
haar badkamer toen wij bij haar 
kwamen. Ze vertelde dat ze erge 
jeuk had op haar rug en dat ze 
met de borstel op haar rug aan het 
krabben was. Hierdoor had ze ook 
wat krabplekjes op haar rug. Ik 
heb haar rug gewassen, dit wilde 
ze met koud water en hierna haar 
rug ingesmeerd. Ze zat hiervan te 
genieten. Ze zei: ‘Oh dank je wel, 
lief poppetje van me’, en ik kreeg 
veel kusjes. Het is een hele kleine 
moeite, maar het betekent veel 
voor mevrouw.

Afwassen 
Gisteravond is onze vaatwasser stuk gegaan. 
Dat betekent afwassen! Gelukkig wil mevrouw 
ons wel helpen.

Meneer was erg emotioneel 
en wat agressief 
Meneer was bij binnenkomst erg 
emotioneel en werd er lichtelijk 
agressief door. Hij bleef gooien met 
spullen en sloeg op alles. Ook met 
zijn eigen hoofd tegen de muur. 
Dit kwam doordat hij uitsprak dat 
hij niks meer heeft en niet meer wil 
leven. Ik vond het lastig om hem te 
kalmeren en had veel medelijden 
met hem.
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Grappige opmerkingn 
Collega kwam aanlopen naar mevrouw die aan het 
roepen was. Mw zei spontaan “mooi, die kale knikker.” 
Mooi om te zien dat ondanks dat mw achteruit gaat 
haar eigen ik zo nu en dan even boven komt en mw 
grappige adremme opmerkingen maakt. Een heerlijk 
moment waar iedereen even om moest lachen.

Geholpen bij een examenopdracht van een collega 
Een collega had gevraagd of ik wilde helpen bij 
een activiteit voor haar examen. Van te voren even 
kort besproken wat ze wilde doen en alvast de 
attributen klaar gelegd. Ze deed de activiteit echt 
heel goed. Het was een dolle boel en de bewoners 
en collega’s hebben veel gelachen. Echt leuk om 
hierbij betrokken te zijn en ook om wat onzekerheid 
te herkennen van mijn eigen examen opdrachten. 
Achteraf gezien is dan de onzekerheid niet nodig 
maar het vertrouwen in en op jezelf!

Herkenning 
Dhr is na een verblijf in een psychiatrische 
kliniek weer terug op de afdeling. Dhr. is 
erg achteruit gegaan, mager geworden en 
zat versuft in zijn rolstoel. Pijnlijk om te zien. 
Geprobeerd om contact te maken met dhr. 
door aanraking en tegen hem te praten. Dhr 
richtte zich op, keek mij aan, kreeg een lach 
op zijn gezicht en zei “dag schat.” Ik keek 
mijn collega aan die aan de andere kant 
van hem stond, allebei een brok in ons keel 
en tranen in de ogen. Het was een mooi 
maar onverwacht moment dat dhr. mij nog 
herkende en dit ook aangaf.
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Onbegrijpelijk 
De hele ochtend vraagt mevrouw naar 
haar jongens of zusjes. Ik vertel haar 
dat haar zusje vandaag komt, waarop 
ze blij reageert. Ze zit in een stoeltje op 
de gang op het moment dat haar zusje 
binnen komt. Ik sta er bij. Mevrouw ziet 
haar zusje en reageert amper. De zus 
vraagt of ze het wel leuk vindt dat ze er 
is, waarop mevrouw antwoordt: ‘Nou ja, 
als jij het leuk vindt! Ik hoef geen koffie, 
als jij koffie wilt doe je dat maar! Nee ik 
ga niet mee, ik zit hier goed!’ Ik hoor dat 
aan, maar ik begrijp er niks van...

Prikbord opgehangen voor het delen van ervaringen

Een vervelende ervaring 
Ik was gisteren even weg om een andere bewoner te gaan helpen.  
Ik hoor geroep om hulp vanuit de huiskamer. Wanneer ik daar naartoe 
loop zie ik u in de huiskamer staan met een theedoek voor uw mond. 
Er ligt een flinke plas braaksel op de vloer. U meegenomen naar uw 
appartement, in de huiskamer alles opgeruimd. U vertelt erg last te 
hebben gekregen van uw maag en ineens kwam het er in een golf 
uit. U kon het niet meer tegenhouden zei u. Het misselijke gevoel 
nam daarna gelukkig wel af. Lange tijd bij u gezeten. U zegt het zo 
vervelend te vinden, u werd er ook een beetje emotioneel door.  
U gerustgesteld, gezegd dat u er niks aan kon doen. Verteld dat 
alles alweer netjes opgeruimd was. Dit vond u fijn om te horen. 
Samen met u foto’s bekeken van vroeger. Ik merk dat dit u afleidt 
van de gebeurtenis. Heb u daarna ook even alleen gelaten omdat ik 
weer verder moest met het werk. Wel regelmatig bij u komen kijken. 
Gelukkig heeft u niet meer hoeven braken. U bent later die avond 
naar bed begeleid.
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Reflecteren: wat vinden we 
en leren we van de ervaringen?
Na het bewust worden van ervaringen en deze met anderen 
te delen, is het reflecteren op ervaringen een belangrijke stap. 
Het doel van de methode Ervaringen Centraal is bijdragen aan 
een goed leven voor bewoners. Reflectie helpt je om meer te 
leren over wat een goed leven dan inhoudt. 

Reflectie begint bij jezelf: tijdens het delen van je ervaring 
denk je al na over wat je hebt gezien, wat je daarvan vindt en 
bij voelt. Door andermans ervaringen te lezen, kun je ook meer 
te weten komen over hun beleving, waarvan je weer kunt leren. 

 
__________________________________________________________

Sta jij wel eens stil bij je eigen gedachten en gevoelens 

wanneer je informatie deelt? 
__________________________________________________________

 
Een volgende stap is om als team op de ervaringen te 
reflecteren. Door de ervaringen met elkaar te bespreken, 
beantwoord je de vraag: wat vinden we en wat leren we hier 
als team van? Dit kan inzichten opleveren die bijdragen aan 
goede zorg en goed werk. 

Hierbij is het belangrijk om te weten dat reflectie een stap 
verder gaat dan een gesprek. In gesprek staat het uitwisselen 
van ervaringen centraal. In reflectie staat het leren en 
ontwikkelen op basis van ervaringen centraal. Het doel van 
reflectie is om bewust bekwaam te kunnen handelen: weten 
wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet.

Met welk doel?
Reflecteren op ervaringen kan verschillende doelen hebben, 
bijvoorbeeld:
•  Meer inzicht krijgen in hoe het met een bepaalde bewoner gaat
•  Samen nadenken over wat jullie goede zorg vinden
•  Op de samenwerking binnen het team reflecteren
•  Samen oplossingen bedenken voor problemen die jullie ervaren 
•  Kijken naar wat er goed gaat en naar wat er beter kan

__________________________________________________________

Welk doel heb jij als je reflecteert? 

Staat dit doel ook in het lijstje, of nog niet?
__________________________________________________________

Voorbeeld van reflecteren in een bewonersbespreking

Een zorgteam komt voor een bewonersbespreking bij 
elkaar. Deze keer gaat de bewonersbespreking over 
mevrouw Knoppers. Normaal gesproken vertellen de 
teamleden om de beurt of er nog bijzonderheden zijn. 
Nu is besloten om de bespreking vorm te geven op basis 
van ervaringen. Het team besluit dat het leuk is om het 
over mevrouw Knoppers’ pas gevierde verjaardag te 
hebben. Eerst worden er wat algemeenheden besproken, 
ieder mag zijn of haar ervaringen delen. Al snel blijkt dat 
de ervaringen niet alleen maar leuk waren, er kwamen 
ook dilemma’s om de hoek kijken. Zo twijfelden sommige 
medewerkers of het wel veilig was geweest om mevrouw 
met haar zoon mee te laten gaan. Iemand anders van de 
familie heeft het team namelijk gewaarschuwd over het 
gedrag van de zoon. Dat zou niet altijd even veilig zijn. 
Door dieper op dit dilemma in te gaan, waarin iedereen 
de mogelijkheid heeft om zijn of haar ervaringen hierover 
te delen, ontstaat er een gesprek over de onderliggende 
waarden van het dilemma en over hoe je omgaat met 
spanning tussen familieleden. Hoe weet je of je iemand 
kunt vertrouwen? En welke positie neem je als team 
in wanneer familie onderling onenigheid heeft? Aan 
de hand van dit gesprek besluit het team hierover 
met betrokkenen in gesprek te gaan. Zij voelen zich 
verantwoordelijk voor de veiligheid van mevrouw en 
hopen hier zo meer duidelijkheid over te krijgen.

 Kijk de video over Reflecteren via 
www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek 
of scan de QR-code
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Hoe voer je een reflectiegesprek?
 
Keuzes geven richting
Reflecteren op ervaringen begint bij het lezen van de ervaringen. 
Hoe meer ervaringen er worden verzameld, hoe meer werk het 
is om ze allemaal te lezen. Daarom helpt het om eerst een aantal 
ervaringen te kiezen waar je op wil reflecteren. Een set van 
ongeveer drie tot acht ervaringen is een goede hoeveelheid.

De ervaringen die je kiest geven richting aan het gesprek. 
Ze vormen het startpunt. Door op de ervaringen te reflecteren 
komen er ook weer andere ervaringen naar boven die je met 
elkaar kunt delen en bespreken.

De volgende stappen kunnen je helpen in het maken van een 
keuze: 
1   Reflectie begint bij een vraag of vermoeden. Bedenk: waar 

wil je meer over te weten komen?
2   Kies een persoon. Over wie moeten de ervaringen gaan? 

Bijvoorbeeld over een specifieke bewoner of juist over de 
afdeling als geheel.

3   Kies een periode. Naar welke periode wil je kijken? 
Bijvoorbeeld naar de afgelopen maand of het afgelopen jaar. 

4   Kies eventueel een onderwerp. Over welk onderwerp wil 
je specifiek meer weten? Bijvoorbeeld over eten & drinken 
of over vrijheidsbeperking. Deze stap hoef je niet altijd te 
nemen, maar kan wel helpen om meer richting te geven aan 
het gesprek.

 
Deze stappen staan ook op pagina 40.

     Oefening 1: Probleem oplossen 
Wanneer een ervaring over een probleem gaat, kun je in 
gesprek met elkaar jullie kijk op het probleem uitwisselen. Zo 
kun je samen het probleem onderzoeken en een oplossing 
bedenken. Het doel van deze oefening is dan ook om 
degene die het probleem inbrengt tips en advies te geven. 
Er zijn zes stappen: 

 1   Eén persoon vertelt over zijn of haar ervaring en stelt aan 
de hand van deze ervaring een vraag of legt een probleem 
voor. 

 2   Ga samen na of je de vraag/het probleem goed begrepen 
hebt. Dit kan door vragen te stellen en af en toe samen te 
vatten wat er is gezegd.

 3   Probeer samen tot de kern van het probleem te komen. 
Vat het probleem kernachtig samen. Welke titel zou je het 
probleem geven?  

 4   Bedenk voor jezelf welk advies je degene met de vraag/
het probleem zou geven. Ga het rondje af, waarbij 
iedereen zijn advies geeft. 

 5   Degene met de vraag/het probleem benoemt wat hij of zij 
wil gaan uitproberen.

 6   Bespreek tenslotte met elkaar wat iedereen van deze 
oefening geleerd heeft. Wat neem je mee?

 
 
     Oefening 2: Wat vinden jullie belangrijk?  

Met deze oefening kun je er samen achter komen welke 
ervaringen voor jullie als team belangrijk zijn. Vraag aan 
je collega’s om in groepjes van twee tot vier personen 
te bespreken wat ze voor bewoners zouden doen als ze 
vandaag een extra uur zouden hebben. Welke activiteiten 
zouden ze dan oppakken? Waarom precies? Waarom gebeurt 
dat nu niet? Hoe kan dat wat jullie graag zouden willen 
meer ruimte krijgen? Is er misschien een manier om dit toch 
mogelijk te maken?  
Deel met de rest van het team wat er in de groepjes 
besproken is.

      Oefening 3: Waardering voor je collega’s 
Deel briefjes uit waar de volgende zin op staat ‘Ik vind je 
super, want…’. Vul op de briefjes voor vier verschillende 
collega’s in waarom je iemand super vindt.  
Wat doet diegene voor jou als collega, voor bewoners of 
voor naasten van bewoners? Alle ingevulde briefjes bij elkaar 
zijn samen ervaringen over werkplezier! Hoe kunnen jullie 
deze ervaringen delen? 

 

 Oefeningen om kennis te maken met verschillende doelen van reflectie

Oefeningen
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Maak je gebruik van SenseMaker®? Dan kun je ook de 
antwoorden op de duidingsvragen gebruiken om een keuze te 
maken, bijvoorbeeld door ervaringen te kiezen waar degene 
die de ervaring deelde enthousiast van werd of ervaringen die 
benoemd zijn als dilemma.  

 
Voorbeeld 
Medewerkers wilden tijdens een reflectie-bijeenkomst 
graag met elkaar in gesprek over dilemma’s waarin 
naasten een rol spelen. De laatste tijd waren er namelijk 
een aantal van dit soort dilemma’s geweest.  
Ze zochten daarom naar:
1  ervaringen die als dilemma benoemd zijn
2  over alle bewoners
3  van de afgelopen twee maanden 
Uit deze ervaringen kozen ze vervolgens een aantal 
dilemma’s waarbij naasten specifiek een rol speelden.

 

__________________________________________________________

Wanneer zou jij samen met je collega’s de tijd kunnen 

nemen om te reflecteren op dat wat er allemaal 

gebeurt tijdens het werk? Hoe pak je dit aan?
__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

De werkvormen in dit boek zijn ideeën, maar niet de 

enige goede manier om op ervaringen te reflecteren.  

Blijf nadenken of de werkvormen en vragen in dit boek 

bij jou en jouw team passen. Misschien kun je zelf ook 

wel een leuke werkvorm bedenken?
 __________________________________________________________ 

Bekijken, bespreken, besluiten
Om goed te kunnen te reflecteren is het fijn om een structuur 
te hebben. Dit zorgt ervoor dat het gesprek over ervaringen 
verder gaat dan een gesprek alleen. De werkvormen in dit 
boek kunnen hierbij helpen. Je vindt ze op pagina 40.  
De werkvormen bestaan uit drie onderdelen:
• Bekijken: wat zien we in de ervaringen?
• Bespreken: wat vinden we en leren we ervan?
• Besluiten: wat gaan we nu doen (of doen we al het goede)?

Het vormen van een besluit is een belangrijke stap. Zonder 
besluit blijft een reflectiegesprek over ervaringen eigenlijk 
steken op wat je als team vindt en leert van de ervaringen, 
maar gaat het niet over wat je er vervolgens mee gaat doen. 
Door samen te besluiten wat jullie willen gaan doen, geef je 
handen en voeten aan de geleerde lessen uit het gesprek. 
Hiermee krijgt reflectie toegevoegde waarde. Een besluit kan 
trouwens ook inhouden dat je door wilt gaan zoals je al deed, 
omdat je besluit dat je het al goed doet. 
Belangrijk: Het volgen van de werkvorm is een hulpmiddel voor 
reflectie, niet het doel van de reflectie op zich.

Goede zorg: samen blijven puzzelen
Soms zijn de besluiten die uit een reflectiegesprek komen heel 
helder. Dan levert het gesprek duidelijke acties op om te gaan 
uitproberen. Soms kan het ook moeilijk zijn om met elkaar tot 
een duidelijk besluit te komen. Maar dit betekent niet dat de 
reflectie niets heeft opgebracht. 

Het gesprek over ervaringen kan aanknopingspunten en 
inspiratie bieden die je helpen om bij te dragen aan een goed 
leven voor de bewoners. Dat wat je besproken hebt is dan een 
stukje van de puzzel van wat een goed leven voor de bewoners 
betekent. Deze puzzel is nooit af, maar samen kun je er wel voor 
zorgen dat je genoeg stukjes hebt om het plaatje te kunnen zien. 

Voorbeeld van een reflectiegesprek 

Tijdens een reflectiebijeenkomst maakten medewerkers 
met elkaar de keuze om naar ervaringen te kijken van de 
afgelopen drie maanden, die een voorbeeld zijn van wat 
er goed gaat. Hierbij kozen ze niet voor een specifieke 
bewoner, maar voor ervaringen over alle bewoners.

Om op deze ervaringen te reflecteren kozen de mede-
werkers de werkvorm ‘de Kwaliteitenontdekker.’ Ze 
bekeken de ervaringen, kozen er één uit die hen 
het meeste aansprak en schreven voor zichzelf drie 
kwaliteiten op die de collega in de ervaring had ingezet.  
 
Daarna bespraken ze de ervaringen en de kwaliteiten die 
zij en hun collega’s inzetten tijdens hun werk. Kwaliteiten 
die voor de een niet als bijzonder aanvoelden, werden 
door  de ander juist zeer gewaardeerd. Hun kwaliteiten 
maakten het mogelijk om persoonlijke aandacht te 
hebben voor de bewoners. Het gesprek ging als vanzelf 
door over wat hen tegenhoudt om deze kwaliteiten vaker 
in te zetten. Het antwoord was werkdruk en tijdsgebrek.  
 
Naar aanleiding van het gesprek besloten de 
medewerkers om het volgende idee uit te gaan 
proberen: tijdens de overdracht één doel voor de dag 
bepalen wat sowieso moet gebeuren, met name in de 
vorm van een activiteit als er geen welzijnsmedewerker 
aanwezig is. Hiermee wilden ze bereiken dat de aandacht 
voor de bewoners belangrijker werd gemaakt - zelfs het 
belangrijkste van de dag - waardoor zij en hun collega’s 
er meer ruimte voor zouden krijgen in hun hoofd. 
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 Oefeningen om alleen 
 of in tweetallen te reflecteren
 
       Oefening 1: Keuze beschrijven  

Deel een ervaring (in SenseMaker® of op een andere 
centrale plek) over een keuze die je de afgelopen tijd in je 
werk hebt moeten maken. Beschrijf wat die keuze was en hoe 
je de keuze gemaakt hebt. Ga voor jezelf na: ben je het nog 
eens met de beslissing of denk je er nu anders over? Wie zou 
er van dit besluit of misschien wel dilemma af moeten weten?  

 
       Oefening 2: Leren over een bewoner 

Kies een bewoner over wie je meer zou willen leren. 
Misschien wil je meer weten over wat leefplezier voor deze 
bewoner inhoudt, of twijfel je over een bepaalde aanpak bij 
deze bewoner. Ga voor jezelf na: hoe kan ik meer te weten 
komen over deze bewoner? Wie zou jou hierbij kunnen 
helpen? 
 
Tip: als je SenseMaker® gebruikt kun je deze oefening ook 
doen door in het dashboard de ervaringen van en over deze 
bewoner te bekijken. Stel jezelf daarna de volgende vragen: 
Wat wist je al? Wat je hebt geleerd? Ga je nu iets anders 
doen? De antwoorden op deze vragen kun je weer delen in 
een ervaring. 
 

 
 

      Oefening 3: Geleerde les delen 
Deel een ervaring (in SenseMaker® of op een andere 
centrale plek) over een situatie waar jij iets van hebt geleerd 
en waarvan je denkt dat anderen hier ook iets aan kunnen 
hebben. Beschrijf in de ervaring hoe je dit hebt geleerd en 
waarom dit voor anderen belangrijk is. Pas jij de geleerde les 
nog wel eens toe? 

   
       Oefening 4: Ervaring delen waar je trots op bent 
Deel een ervaring (in SenseMaker® of op een andere 
centrale plek) waar je ontzettend trots op bent. Bespreek de 
gedeelde ervaring daarna met een collega. Gebruik hierbij 
de volgende vragen: Waarom ben je hier zo trots op? Welke 
kwaliteiten heb je ingezet? En volgens je collega? Hoe 
kunnen we er samen voor zorgen dat er meer van dit soort 
ervaringen komen? 

 Oefeningen om met een grotere groep 
 of het hele team te reflecteren
 
        Oefening 1: Ervaringen in het MDO 

Vraag aan iedereen die betrokken is bij het bespreken van 
de bewoner of het MDO om ter voorbereiding een foto te 
maken die iets zegt over deze bewoner. Die foto kan over 
van alles gaan, er zijn geen foute foto’s! Deel de foto’s met 
elkaar tijdens de bespreking. Ga met elkaar over de foto’s 
in gesprek en vraag door. De volgende voorbeeldvragen 
kunnen hierbij helpen (maar ook andere vragen zijn goed): 

 • Waarom heb je juist deze foto gemaakt?  
 • Wat zegt dit over de bewoner? 
 •  Is dit een voorbeeld van iets wat goed gaat, iets wat beter 

kan of van een dilemma? 
 • Willen we meer van dit soort momenten of juist minder?  
  
 Verzamel vervolgens alles wat jullie hebben opgehaald.  
  Wat gaan jullie nu met deze informatie doen? Zijn er nieuwe 

dingen naar voren gekomen of was alles al bekend? 

         Oefening 2: Ervaringen in de overdracht 
Vraag aan iedereen die aanwezig is om een ervaring van die 
dag in gedachten te nemen. Wat heb je meegemaakt wat je 
is bijgebleven? Vraag vervolgens wie zijn of haar ervaring 
wil delen. De volgende vragen kunnen de ervaring helpen 
verduidelijken: Wat gebeurde er? Wat vond hij/zij hiervan? 
Wat deed dat met diegene? Ga hierover verder in gesprek 
met de groep. De volgende vragen kunnen hierbij helpen: 

 • Herkennen anderen dit? 
 • Wat kunnen we hiervan leren?
 • Wie moet er van deze ervaring af weten?
 • Op welke manier willen we deze ervaring overdragen? 

Oefeningen
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Ruimte voor eigen ideeën en notities
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Muziek doet wonderen 
Mevrouw reageert op alles erg boos en afwerend. Op het 
moment dat je een vraag stelt, scheldt ze je uit. ‘Sodemieter 
op!’ Mevrouw weigert te eten en drinken. Er voor gekozen  
mevrouw te laten. Muziek aangezet van Elvis. Mevrouw zingt 
zachtjes mee en beweegt mee. Mevrouw begint ook met wat 
te eten en drinken. In de middag weer muziek geluisterd, 
terwijl ik met een andere bewoner een activiteit doe. Ook hier 
reageert ze weer positief op. Zingt uitbundig mee. Attendeert 
mij op een andere bewoner met een hulpvraag. Bedankte mij 
dat ik het oppakte en zei dat ik lief was.

Gewicht 
Mevrouw geroepen voor de 
avondmaaltijd. Ze zat op het toilet en 
zei dat ze er aan kwam. Ze kwam maar 
niet, dus ik ging nogmaals naar haar 
toe. Ze lag alweer in de slaapzak op 
haar bank. Toen ik haar weer vroeg, 
zei ze dat ze absoluut niet kwam en 
vertelde vol trots dat ze een kilo was 
afgevallen. Ik probeerde nog dat ze 
dan juist beter kon komen eten, maar 
ze wilde pertinent niet. Zo gelaten, 
maar ik vraag me af of dit komt 
doordat ze zo met haar gewicht bezig 
is of omdat ze echt geen honger had.

Niks weggooien 
Mw zat te genieten van het avondeten, 
we aten nasi met sate en kroepoek.  
Mw liet de kroepoek liggen en begon al 
aan haar toetje. Toen ik haar bord wilde 
meenemen om af te ruimen, pakte ze 
gauw de kroepoek eraf. Waarop ik zei  
dat ze die wel mocht laten liggen.  
Mw zei hierop dat ze in een kamp heeft 
gezeten vroeger en dus niks weg gooide. 
Ik dacht er bij na. Dat zo’n heftige 
ervaring van vroeger nu nog steeds een 
rol speelt.

Communicatie 
Meneer heeft moeite om onze 
gezichtsuitdrukkingen te zien door 
het mondkapje, daarbij kan meneer 
erg slecht zien. Ik vind dit erg 
vervelend, vooral voor hem, omdat 
door de taalbarrière het al moeilijk 
is om met ons te communiceren.

Muziek 
Ik had populaire popmuziek opgezet in de 
keuken. Twee bewoonsters zaten in de 
buurtkamer en keken door het glas de keuken 
in. Zij hoorden de muziek en kwamen de keuken 
binnen. Ik zette vervolgens een wat rustiger 
muziekje op waarop een van de bewoonsters zei: 
“Nou ik vond die van net veel leuker.” Oké, zei 
ik en zette de vorige muziek op. Mevrouw begon 
te dansen en haar medebewoonster deed vrolijk 
mee. Mijn collega en ik deden ook gezellig mee. 
Ik stond ervan te kijken dat mevrouw deze nogal 
luidruchtige muziek mooi vond en zo enthousiast 
begon te bewegen.
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Benaderingswijze 
Mw is altijd een beetje angstig als je haar vraagt 
ergens aan deel te nemen en kan dan in de 
weerstand schieten. Nu vroeg ik haar mee te gaan 
bewegen en zei er nadrukkelijk bij dat ze niet 
hoefde als ze niet wilde, maar dat twee bewoners, 
waar zij goed mee omgaat, ook mee gingen.  
Mw stond op en ging eigenlijk dit keer vrij 
makkelijk mee naar de fysioruimte waar zij de 
grootste lol had met een medebewoonster. Dat is 
mooi om te zien en kan ik zelf ook van genieten.

Zelfredzaamheid stimuleren! 
Dhr wilde graag zelf zijn boterham 
smeren. Vaak doe ik het. Dit is 
eigenlijk automatisme en gaat vanzelf. 
Maar het is juist zo belangrijk mensen 
de dingen zelf te laten doen, die ze 
nog zelf kunnen!

Coronamaatregelen 
Sinds gisteren zijn de maatregelen 
i.v.m. corona aangescherpt. Nu 
wil de familie van mevrouw haar 
zaterdag mee naar huis nemen in 
de auto. Aangezien onze ervaring 
met deze familie zo is dat zij zich 
niet aan de regels houden, maak 
ik me zorgen. Overleg gehad met 
casemanager, psycholoog en SO 
in opleiding. We gaan een mail 
sturen met het advies dit niet te 
doen. In afwachting op reactie mail 
van dochter. We mogen het niet 
verbieden, maar het voelt niet goed.

Een heerlijke reep chocola 
Dhr vroeg aan collega 
wanneer Sinterklaas zou 
komen, omdat hij graag pure 
chocola zou willen hebben in 
zijn schoen. Collega heeft de 
volgende dag chocola gekocht 
en in dhr zijn schoen gestopt. 
Dhr was blij verrast.

Een kort moment van rust 
Mw was aan het roepen. Aan mw gevraagd of ze muziek 
wilde luisteren. Mw wilde klassieke muziek horen. Mw. was 
continu afgeleid door mensen die langsliepen of geluiden 
van servies en begon weer te roepen. Nadat het een moment 
rustig was op de afdeling zat mw stil naar de muziek te 
luisteren. Een prachtig kort moment van rust. Het zou toch 
mooi zijn om zulke momenten te kunnen verlengen. 

Turkse les 
Meneer zat te spelen met een paar 
stukjes mandarijn. Hij legt ze in een 
rondje, dus ik begon met tellen in het 
Nederlands. Meneer praatte mij na en 
toen vroeg ik of hij wilde tellen in het 
Turks, zodat hij mij dat kon leren.  
Zo hebben we samen tot 10 geteld in 
het Turks, voor ons beiden leerzaam.
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Samen bij een kerkdienst  
Drie bewoonsters hebben 
gezamenlijk de kerkdienst van 
de Bethelkerk gekeken op het 
grote scherm. Ze keken heel 
aandachtig en vonden het mooi. 
Gezamenlijk beleven lijkt iets 
anders op te leveren dan alleen 
kijken of luisteren.

29

Algehele achteruitgang 
De heer gaat in zijn algehele 
toestand achteruit. Hij praat niet 
meer en is heel passief. Hij at 
zelfstandig, maar maakt nu geen 
enkele aanstalten om iets te 
pakken van zijn eten. Ik heb de 
heer met alles moeten helpen, 
toen deed hij wel zijn mond open. 
Als ik vraag of het lekker is krijg 
ik een kleine lach terug. Ik vraag 
me af wat er aan de hand is, wat 
er gebeurd kan zijn, waardoor de 
heer nu ineens zo achteruit gaat. 
Ik weet dat dit kan, maar maak me 
best zorgen om hem.

Onrust door omgeving 
Mevrouw is erg onrustig door wat er vandaag 
allemaal gebeurt op de afdeling. Er loopt hier 
een hoop in en uit, spullen moeten klaargelegd 
worden, er worden twee bewoners verdacht 
van Corona. Deze mensen zijn beiden getest 
door een man in een pak, wat heel raar 
overkomt bij mevrouw. Ze is hier erg onrustig 
door geworden en zoekt ruzie met iedereen.  
Ik werd prikkelbaar hierdoor, kon het er niet bij 
hebben nu, maar snap het wel. Mevrouw krijgt 
nu niet de aandacht die ze anders wel krijgt.
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Handelen: 
de geleerde lessen uitproberen
Door samen te reflecteren op ervaringen kom je uiteindelijk tot 
een besluit. Je besluit om iets te gaan doen, om iets juist niet 
meer te doen of om door te gaan zoals je al deed. 
Wat je besluit ook is, je hebt het genomen omdat je denkt dat 
het een goede manier is om bij te dragen aan de zorg voor 
bewoners, de samenwerking met collega’s of de omgang met 
naasten. 

Nu wil je weten of dat klopt. Werkt het of werkt het niet? Om 
daar achter te komen moet je gaan handelen: je gaat je besluit 
uitproberen in de praktijk.

Overgaan tot handelen is dus een belangrijke stap. Tijdens het 
reflecteren heb je immers een besluit genomen over wat je nu 
gaat doen. Als je dat besluit niet gaat uitproberen, gaan de 
geleerde lessen eigenlijk verloren. 

Wat zijn handvatten om te gaan handelen?
Hoewel overgaan tot handelen een belangrijke stap is, gaat dit 
niet altijd vanzelf. Reflectie betekent stilstaan: tijd nemen om 
je te bedenken wat je er van vindt en waarom dit zo is. Om de 
uitkomsten van een reflectiegesprek dan mee te nemen naar 
de praktijk is soms lastig omdat er er vaak geen ruimte en tijd 
is om stil te staan. 
 

__________________________________________________________

Heb jij wel eens meegemaakt dat je besloten had om 

iets te gaan doen, maar dat het toch niet lukte om dit 

uit te voeren? Waar lag dat toen aan, denk je? 
__________________________________________________________

De volgende dingen kunnen je helpen om de uitkomst van je 
reflectie te vertalen naar je handelen en mee te nemen naar de 
praktijk: 

Duidelijke afspraken maken
Als een reflectiegesprek actiepunten of nieuwe 
handelingsopties oplevert, is het goed om hier duidelijke 
afspraken over te maken. In een duidelijke afspraak zijn in ieder 
geval de volgende vragen beantwoord:
• Wat gaan we doen?
• Wie gaat dit doen?
• Wanneer gaan we dit doen?
 
Ondanks dat het hier over duidelijke afspraken gaat, hoeft 
datgene wat je besluit te doen niet altijd even concreet te zijn. 
De uitkomst van een reflectiegesprek kan heel concreet zijn, 
zoals de medicatie voortaan op tafel leggen zodat de bewoner 
ze zelf kan innemen, maar kan ook minder concreet zijn, zoals 
ergens beter bewust van willen worden. Ook voor dit soort 
‘ongrijpbare’ uitkomsten kan het toch helpen om te bedenken 
en te besluiten hoe en wanneer je dit gaat doen. 

 
Concrete uitkomst: Besluiten om de medicatie voor een 
bewoner voortaan op tafel leggen zodat zij het zelf kan 
innemen, om hiermee de regie in handen van de bewoner 
te laten.
 
Minder concrete uitkomst: Besluiten om beter bewust te 
willen worden van je eigen kwaliteiten, zodat je die nog 
beter kunt inzetten om leefplezier mogelijk te maken.

Hierbij is belangrijk om te onthouden dat het maken van 
duidelijk afspraken een hulpmiddel is om over te gaan tot 
handelen en niet het doel van de reflectie op zich. 

Elkaar op de hoogte houden
Spreek af hoe je elkaar op de hoogte houdt van hoe het besluit 
uitpakt in de praktijk. Zo’n afspraak werkt als stok achter de 
deur om te gaan handelen. 
 
Daarbij is het een goede manier om je ervaring met anderen 
te delen. Zo houd je het niet alleen bij jezelf, maar geef je 
anderen ook de mogelijkheid om geïnspireerd te raken of 
ergens van te leren en draag je samen bij aan goede zorg voor 
de bewoner. 
 

 Kijk de video over Handelen via 
www.leefplezierindezorg.nl/videos-doeboek 
of scan de QR-code
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Het besluit vastleggen
Het vastleggen van het besluit kan helpen om de gemaakte 
afspraken na te volgen. Ook dit werkt als stok achter de deur: 
als het besluit ergens vastligt, kun je daarop teruggrijpen en 
elkaar ernaar vragen. 

Het besluit evalueren
Om te weten of je besluit bijdraagt aan het goede doen voor 
de ander, is het belangrijk om het handelen op basis van dit 
besluit met elkaar te evalueren en erop te reflecteren. Was dit 
inderdaad het juiste om te doen?
 
Bedenk bij het maken van een besluit alvast hoe je straks in de 
praktijk kunt weten of dit het juiste was om te doen. Van tevoren 
nadenken over hoe je kunt weten of iets het juiste was om te 
doen geeft handvatten om te evalueren. Niet alleen tijdens de 
reflectie achteraf, maar ook al tijdens het handelen zelf. 

Als team één lijn trekken of niet?
‘Het goede’ doen voor bewoners doe je als team gezamenlijk, 
maar begint bij jou als persoon.
 
Soms kun je het gevoel hebben dat iets niet genoeg verschil 
maakt als niet het hele team er vanaf weet of eraan meedoet.  
 
Dit kan ook zo voelen bij besluiten die je neemt als je 
reflecteert op de ervaringen. Maar als jij door te reflecteren 
en te handelen zelf al kan bijdragen aan goede zorg voor de 
bewoners, dan is dat winst. Je hoeft dus niet altijd te wachten 
tot de rest van het team dit ook gaat doen. 
 
Bovendien handelt iedereen op zijn eigen, unieke manier. 
Wie je bent, je normen en je waarden geven richting aan hoe 
jij handelt. Dit geldt ook voor de manier waarop je werkt: 
niemand werkt precies zoals jij en jij kan het niet precies zoals 
een ander doen. Dus ook als een besluit wél het hele team 
bereikt, wordt het nog niet door iedereen op dezelfde manier 
uitgevoerd. 

__________________________________________________________

Kun jij een situatie noemen waarin jij een besluit had 

genomen, maar de rest van het team dit niet ging 

doen? Was dit erg? Wat heb je toen gedaan?
__________________________________________________________

In sommige gevallen is het belangrijk om als team één lijn te 
trekken, maar vaak genoeg is het ook geen probleem dat de 
leden van het team verschillend zijn en dus ook verschillend 
handelen. Juist doordat niet iedereen hetzelfde is en doet, kun 
je elkaar als collega’s aanvullen. 

 Oefeningen om over te gaan tot handelen
 
          Oefening 1: Meerdere plannen bedenken 

Vraag in de groep wie er een ervaring wil delen waarin een 
vraag of probleem centraal staat. Wat gebeurde er? Wat 
vonden en voelden de betrokkenen? Wat is de kern van de 
vraag of het probleem? Iedereen denkt vervolgens mee in 
een oplossing of aanpak. Verzamel alle ideeën en bespreek 
met elkaar: wat gaan we eerst proberen en waarom? Wie 
gaat dit doen en wanneer? Bedenk ook: wat doen we als het 
niet werkt? Wat is ons plan B en plan C? Beantwoord ook 
voor plan B en C de vragen wie dit gaat doen en wanneer. 

 
         Oefening 2: Resultaat inbeelden  

Wanneer je met elkaar ervaringen bespreekt en opties 
bedenkt over hoe te handelen kan het helpen om het 
resultaat in te beelden. Doe dit door de volgende punten te 
bespreken als je een plan hebt gemaakt: 

 • Hoe ziet de ideale situatie eruit? Wat gebeurt er dan? 
 • Als het gelukt is: waar merken we dit aan?
 • Wie gaat dit vooral merken?   
 • Als het niet lukt: waar merken we dit aan? 

         Oefening 3: De weg ernaartoe inbeelden 
Naast het inbeelden van het resultaat, kan het ook helpen 
om de weg ernaartoe in te beelden. Pak een blaadje en 
teken over de hele lengte een pad. Schrijf aan het einde van 
het pad dat wat je wilt bereiken. Schrijf naast het pad wat 
daarin gaat helpen in één kleur en in een andere kleur wat 
juist zou kunnen tegenwerken. Hoe ga je om met de dingen 
die je tegen kunnen werken? En hoe kun je de helpende 
dingen goed gebruiken om naar je gewenste resultaat toe te 
werken?

Oefeningen
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Ruimte voor eigen ideeën en notities
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Eigen regie  
Mw vindt het niet fijn als je haar medicatie 
in haar mond stopt, ze weigert het of slaat 
je handen weg. Door de medicatie op een 
rijtje te zetten kan ze het zelf pakken en 
zelf innemen.

Speelkaarten 
Uitgeprobeerd of u speelkaarten leuk vindt ter 
dagbesteding. Deze aan u gegeven om te kijken wat u 
ermee deed. U bent er dan ook erg blij mee. U telt de 
kaarten meerdere malen. Zo kwamen we erachter dat er 3 
kaarten misten. We hebben met u gespeeld. U gooit een 
kaart op tafel en u verwacht dat wij er dan ook 1 op tafel 
gooien. Regels zijn onduidelijk, we hebben dit ook niet 
kunnen achterhalen. Maar u heeft plezier in de bezigheid.

Legpuzzel 
Ik gaf meneer een puzzel. Hij zei niks, 
maar keek hier alleen maar naar.  
Na hem te laten hoe het moest, begon 
hij geconcentreerd aan de puzzel.  
Hij nam alle tijd en probeerde van 
alles totdat hij alle stukken in elkaar 
had gezet. Hij rechtte zijn rug en keek 
mij met trots aan, zo van ‘dat heb ik 
even gefikst.’ Het verbaasde mij dat 
hij zoveel geduld hiervoor had en 
doorzettingsvermogen. Ik vond het  
fijn te zien dat hij met een tevreden  
blik zo naar mij keek nadat hij de  
puzzel klaar had.

De wacht houden bij een medebewoner 
Mw is 1 dag op de afdeling. Ik zie mw 
zitten op de gang bij de bank waar een 
medebewoner ligt te slapen. Mw. zegt dat ze 
de wacht houdt en op het moment dat ik de 
slapende bewoner over de hand strijk zegt 
ze zacht ‘doe maar niet.’ Is toch prachtig 
dat mw op dag 1 zich zo bekommert om 
een medebewoner. Ik heb mw de wacht 
laten houden en heb haar niet meegenomen 
voor een activiteit in de huiskamer. Ik denk 
dat in dit geval het waken belangrijker 
voor mw was dan deelnemen aan een 
activiteit. Achteraf is mw ook pas bij de bank 
weggegaan nadat de medebewoner was 
opgestaan.

Een bezoekje aan een andere 
afdeling geeft afleiding 
Mw. was onrustig en wilde met mij mee. 
Mw. meegenomen naar de andere afdeling 
waar zij enthousiast werd onthaald door een 
andere bewoner. Arm in arm liepen zij naar 
de huiskamer. Na een tijdje wilde mw. weer 
terug naar huis. Mw. was na dit uitstapje 
stukken rustiger op haar eigen afdeling.
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Ageren op spanning 

Mw. ziet dat twee bewoners lelijk 
tegen elkaar doen. Ze springt op 
van de bank en vloekt hartgrondig. 
Mijn collega en ik lopen erheen, 
mijn collega leidt de ene bewoner 
bij de andere weg. Ik loop naar 
mw. en sla een arm om haar heen 
en zeg ‘bedankt dat je zo hard 
riep dan konden we de dames 
bij elkaar weg halen’. Mw. zit 
even later alleen op balkon in 
het zonnetje bij te komen. Mw. is 
zeer gevoelig voor spanningen. 
Het is mooi om te zien dat mw. 
heel veel compassie toont naar de 
‘zwakkere’ medemens.

Lunchen op de gang 
Mw wilde niet in de huiskamer lunchen dus dan creëren we toch 
een lunchplek op de gang. Ben er bij gaan zitten en mw heeft 
heerlijk gegeten en zat ondertussen hele verhalen tegen mij 
te vertellen. Ik vind het mooi dat op onze afdeling dit gewoon 
mogelijk is. Lang leve leefplezier!

Ruzie 
Een bewoonster wilde een kaarsje aan 
doen voor de gezelligheid. Waarop een 
andere bewoonster boos reageerde 
door te zeggen dat het niet nodig was. 
Mevrouw liet zich echter niet op de 
kop zitten en deed toch het kaarsje aan 
onder veel gemopper. Hierna kwam 
zij naar mij toe in de keuken en deed 
de andere bewoonster na. Ze trok een 
scheef gezicht. Ik laat dit gebeuren 
en laat het hen zelf oplossen. Ik vond 
het wel grappig en moedig van deze 
bewoonster om te zien hoe zij voor 
zichzelf opkwam.
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Elkaar beter leren kennen 
Ik heb twee bewoners met 
elkaar bemiddeld. Ze konden 
elkaar niet luchten en liepen 
elkaar vaak voorbij. Ik heb 
ze aan elkaar voorgesteld 
en bij elkaar aan tafel gezet. 
Ze hebben elkaar beter 
leren kennen en hadden de 
grootste lol.
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Wat moet ik nu? 
U werd erg meegetrokken in de negatieve sfeer door 
een medebewoonster. U ging daardoor erg oplet-ten 
op een andere bewoner die onrustig was. U werd 
hier zelf onrustig door en wist niet goed wat te doen. 
U was doelloos aan het wandelen. U meegenomen 
naar uw appartement, daar muziekje aangezet en u 
een boekje gegeven die u rustig zat te lezen op uw 
appartement. Door u even uit de situatie te halen 
kalmeerde u weer.

Russische liedjes 
U vertelt dat u vroeger tijdens feestjes voor 
vrienden en familie Russische liedjes zong. 
U gevraagd of u voor ons eens wat wilt voor-
dragen. U bent eerst wat verlegen, maar na een 
slokje water begint u te zingen. Het emotioneert 
u zichtbaar. Vooral toen het liedje klaar was 
moest u even huilen. U gevraagd waar het liedje 
over ging. U zegt dat het gaat over het missen 
van geliefden. U getroost en een compliment 
gemaakt over het mooie zingen.

Slecht gehumeurd 
Mevrouw liep na de lunch op de gang en werd 
steeds onrustiger. Ze begon te schreeuwen en 
wilde in alle appartementen naar binnen gaan.  
Ik heb haar meegenomen naar het balkon om 
een sigaretje te roken. Ze ging mee, maar had 
niet lang het geduld om te blijven zitten.  
Ze drukte de sigaret uit en ging weer naar 
binnen. Ik ben bij haar gaan zitten en heb haar 
nagels mogen verzorgen. Nu had ze wel de rust 
om te blijven zitten, maar haar stemming werd er 
niet beter op. Ze blijft maar wachten op bezoek. 
Helaas kan ik hierin niks betekenen voor haar.

Het belang van een juiste benadering 
Het ging niet goed met dhr. Collega’s 
erbij geroepen die de controles bij hem 
gingen uitvoeren. Een collega stopt, zonder 
vooraankondiging, de thermometer in 
dhr. zijn oor. Dhr. zijn gezicht vertrekt, hij 
wordt boos en probeert met zijn armen te 
maaien. Andere collega neemt het over, 
legt dhr. precies uit wat ze gaat doen en 
waarom. Zij blijft op rustige toon tegen hem 
praten. Dhr. volgt haar nauwlettend maar 
laat alles toe. Dit is een mooi voorbeeld 
van het verschil qua benaderingswijze en 
de uitwerking op de persoon in kwestie 
daarvan.
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Ervaren: bewust zijn van wat je meemaakt
Tijdens het Handelen maak je weer de stap naar Ervaren. Je 
probeert iets uit en kijkt vervolgens hoe het uitpakt om te 
bepalen of het een goede aanpak was of niet. 
 
Blijf tijdens het handelen dus bewust van wat je meemaakt en 
vraag je af: Wat gebeurt er? Hoe reageert de ander?  
Uit welke gedachten en gevoelens komt dit voort?  
En wat vind en voel ik zelf? 
 
Pas wanneer je bewust ervaart hoe je besluit uitpakt, kun je 
bedenken of je je besluit in de praktijk wil blijven brengen of 
toch iets anders wil proberen.

 
 
 
 
 

Delen: anderen deelgenoot maken
Nadat je gehandeld hebt en bewust ervaren hebt hoe dat 
uitpakte, is het belangrijk om deze ervaring weer met anderen 
te delen. Dan houd je het namelijk niet alleen bij jezelf, maar 
geef je anderen ook de mogelijkheid om geïnspireerd te raken 
of ergens van te leren. Zo draag je samen bij aan goede zorg 
voor de bewoner. 
 
Bovendien is het belangrijk dat je deelt hoe jij het hebt gedaan, 
want dat is niet hoe een ander het zou doen. Ieder mens is 
uniek in het eigen doen en laten. Het is dus belangrijk dat je 
de manier waarop jij hebt gehandeld met je collega’s deelt. Dit 
is uniek en kan weer belangrijke informatie bevatten voor een 
collega, ook al lijkt het voor jou misschien normaal. 
 

Reflecteren: wat vinden we en leren we hiervan?
Vervolgens kun je hier als team weer op reflecteren. Soms is 
niet meteen duidelijk of een besluit het juiste was. Door met 
elkaar over de ervaringen rondom dit besluit in gesprek te 
gaan, leg je samen weer een stukje van de puzzel van goede 
zorg voor de bewoners. Misschien kom je tot een nieuw besluit 
wat je weer kunt gaan uitproberen? 

De cirkel rond: van handelen weer naar ervaren, delen en reflecteren
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Aan de slag
met ervaringen
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Stap 1: Persoon

Je hebt hierin drie keuzes:
1. Kies ervaringen over één bewoner.
2. Kies ervaringen over meerdere bewoners.
3. Kies alle bewoners en bekijk de afdeling als geheel. 

Stap 2: Periode 

Kies een periode om te bekijken. 
Wil je op ervaringen reflecteren die pasgeleden 
zijn gebeurd? Of wil je juist op een langere periode 
terugkijken?

Stap 3: Onderwerp

Je hebt twee mogelijkheden: 
1.  Gebruik je SenseMaker®?: dan kun je de antwoorden 

op de duidingsvragen gebruiken om te filteren. 
Bijvoorbeeld door ervaringen te kiezen waar degene 
die de ervaring deelde enthousiast van werd of 
ervaringen die benoemd zijn als dilemma.

2.  Gebruik je geen SenseMaker®?: Gebruik de 
mogelijkheden in jullie eigen systeem om gericht naar 
ervaringen over bepaalde thema’s of onderwerpen te 
zoeken. Bijvoorbeeld door de zoekfunctie te gebruiken 
en te zoeken naar het woord ‘eten’ als je meer te 
weten wilt komen over dit onderwerp.

Stap 4: Werkvorm

Bekijk kort de ervaringen en kies vervolgens een 
werkvormkaart die bij de set ervaringen past. 

Aan de slag met ervaringen

Reflecteren begint bij het maken van een keuze in de 
ervaringen. De ervaringen die je kiest geven richting aan 
het gesprek. Drie tot acht ervaringen is een goed aantal om 
een gesprek over te voeren. De werkvormkaarten kunnen je 
vervolgens helpen om dit gesprek te voeren. 

Om ervaringen te kiezen volg je eerst stap 1 en 2.  
Eventueel volg je ook stap 3.  
Dit doe je als je na stap 1 en 2 te veel ervaringen overhoudt 
om een gesprek over te voeren of als je gericht op zoek bent 
naar ervaringen over een bepaald onderwerp.
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Ervaringen Centraal

Doeboek
voor (kwaliteits)managers 

en bestuurders

II 



44



45

1. Inleiding

Het werken met de methode Ervaringen Centraal brengt op 
de werkvloer een cyclus van ervaren, delen, reflecteren en 
handelen op gang. Daarmee is het inzetten van ervaringen ook 
bruikbaar als concrete invulling van een andere cyclus, die zich 
meer op managementniveau afspeelt: de kwaliteitscyclus.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg schrijft voor dat elke 
organisatie in de verpleeghuiszorg met vaste regelmaat 
een kwaliteitsplan opstelt waarin voorgenomen acties 
en interventies worden vermeld, gevolgd door een 
kwaliteitsverslag waarin de uitkomsten van die acties en 
interventies worden besproken.

Het doel van deze plannen en verslagen is tweeledig: in 
de eerste plaats gaat het erom dat de organisatie zelf 
de vinger aan de pols houdt met betrekking tot leren en 
ontwikkelen; in de tweede plaats gaat het erom dat op basis 
van de geproduceerde plannen en verslagen ook extern 
verantwoording kan worden afgelegd aan zorgkantoren en 
toezichthouders. Daarnaast kunnen de opgedane inzichten en 
ervaringen ook nog worden gebruikt bij nascholingstrajecten.

Het huidige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt sterk de 
nadruk op het proces van leren en ontwikkelen en stelt dat dit 
ook centraal moet staan in de verantwoording: als het leveren 
van passende zorg vooral een dialoog is tussen medewerkers, 
bewoners en naasten, dan zou ook de verantwoording over die 
zorg een dialoog moeten zijn.

Als de organisatie werkt met ervaringen, dan kunnen die in 
deze kwaliteitscyclus onder andere een bijdrage leveren aan:
•  het kwaliteitsplan, waarin ze vanuit de inhoud concrete 

aanknopingspunten kunnen leveren voor nieuwe plannen 
en beleidsvoornemens, en methodisch kunnen dienen als 
concrete invulling van de ontwikkelparagraaf per locatie;

•  het kwaliteitsverslag, waarin ze de inhoud kunnen leveren 
voor het onderdeel ‘Cliëntervaringen’ (die niet alleen van 
bewoners afkomstig hoeven zijn) en daarnaast de concrete 
methodische invulling kunnen zijn van het onderdeel ‘Samen 
leren en ontwikkelen’.

De inzet van Ervaringen Centraal is op beleidsniveau een cyclus 
die bestaat uit vier fases:
1  opstellen van het kwaliteitsplan;
2  formuleren (en/of bijstellen) van duidingsvragen;
3  toepassen van de methode: de ervaringencyclus doorlopen;
4   formuleren van inzichten en het rapporteren van 

bevindingen voor het kwaliteitsverslag.

Na het opstellen van het kwaliteitsverslag in de vierde fase, 
begint het opstellen van het kwaliteitsplan opnieuw.

Uit deze vier fases blijkt al dat Ervaringen Centraal als methode 
volledig kan worden ingebed in de bestaande kwaliteitscyclus. 
Het opstellen van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag 
zijn activiteiten die ook nu al plaatsvinden in de organisatie. 
Met Ervaringen Centraal worden ervaringen hier als 
informatiebron aan toegevoegd.

Opstellen 
kwaliteitsplan

Beleid formuleren 

en keuzes maken

Formuleren 
inzichten

Input leveren voor 

kwaliteitsrapport

Toepassen 
methode
Ervaringencyclus 

blijvend doorlopen

Formuleren 
duidings- 
vragen

Aan laten sluiten 

bij beleidskeuzes
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In dit deel bespreken we de inzet van Ervaringen Centraal in 
het kwaliteitsbeleid van de organisatie voor elke fase van de 
cyclus. We besteden ook aandacht aan de rollen en functies die 
daarbij nodig zijn. 

Opstellen van het kwaliteitsplan
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan is het bij de meeste 
organisaties de kwaliteitsmanager die in samenwerking 
met bijvoorbeeld een manager verpleeghuiszorg de 
informatie uit diverse bronnen (zoals het kwaliteitsverslag, 
cliëntenraad, ondernemingsraad, bevindingen van audits en 
klanttevredenheidsonderzoeken) vertaalt naar één plan. Met 
Ervaringen Centraal komt daar een bron van contextrijke, 
ongefilterde informatie over de praktijk bij. Met ‘ongefilterd’ 
bedoelen we hier dat er geen lagen van   interpretatie of 
aggregatie zitten tussen de ervaring en de lezer: in plaats van 
een gemiddeld rapportcijfer ‘7’, lezen we in de ervaringen over 
de ‘4’ en de ‘10’.

Zoals in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt 
beschreven, bestaat het eerste deel van het kwaliteitsplan 
vooral uit een beschrijving van de organisatie en de context 
waarin die organisatie opereert. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de regio waarin de organisatie werkzaam is, de zorgvisie 
en kernwaarden, het aantal cliënten, het soort zorg dat wordt 
verleend, de locaties van de organisatie, de besturingsfilosofie 
en de samenstelling van het personeel. 

Het tweede deel van het kwaliteitsplan gaat inhoudelijk in op 
de zorg; hier wordt op acht specifieke terreinen beschreven 
hoe de situatie in de organisatie nu is en welke plannen en 
beleidsvoornemens er zijn:
1  persoonsgerichte zorg en ondersteuning;
2  wonen en welzijn;
3  passende, veilige zorg en ondersteuning;
4  leren en ontwikkelen;
5  leiderschap, governance en management;
6  personeelssamenstelling;
7  hulpbronnen, omgeving en context;
8  gebruik van informatie.

Bij de start van het werken met Ervaringen Centraal dienen 
deze twee onderdelen van het kwaliteitsplan vooral als input 
voor de eerste set van duidingsvragen, zoals in het volgende 
deel wordt uitgelegd.

Als de methode eenmaal in gebruik is en de hele 
kwaliteitscyclus een keer is doorlopen, dan gaat het in deze 
fase vooral om de inzichten uit het kwaliteitsverslag dat in 
de vorige cyclus is opgesteld en de ervaringen die daarbij 
horen. Dan komt als centrale vraag naar voren: “Welke (soort) 
ervaringen zouden we minder willen zien en welke (soort) 
ervaringen zouden we juist meer willen zien?” 

Tot slot volgt in het kwaliteitsplan nog de ontwikkelparagraaf. 
Daarin geeft de organisatie aan hoe de gemaakte plannen 
per afdeling zullen worden besproken en geëvalueerd, en 
hoe de resultaten van die besprekingen terugvloeien naar 
de organisatie. De ontwikkelparagraaf van het kwaliteitsplan 
beschrijft dus hoe leren en ontwikkelen is vormgegeven in de 
organisatie.

De methode Ervaringen Centraal is een concrete invulling van dit 
proces van leren en ontwikkelen, zowel qua vorm als qua inhoud. 
Op inhoudelijk niveau maken de gedeelde ervaringen het proces 
van leren en ontwikkelen mogelijk. Door het proces te doorlopen 
volgens de methode, waarbij de bijeenkomsten en besprekingen 
goed worden vastgelegd, wordt het voor de buitenwereld 
aantoonbaar dát de organisatie leert en ook hóe ze dat doet.

2. De kwaliteitscyclus
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Formuleren van duidingsvragen
Voor Ervaringen Centraal zijn twee typen vragen nodig: een 
ervaringsvraag en duidingsvragen. Bij het voor de eerste 
keer inzetten van de methode moeten beide typen vragen 
nog worden gemaakt; in latere cycli gaat het vooral om het 
bijstellen van de duidingsvragen; de ervaringsvraag kan voor 
elke doelgroep meestal langdurig in ongewijzigde vorm 
worden gebruikt.

Ervaringsvraag opstellen
De ervaringsvraag is een open vraag waarmee de ervaringen 
worden opgehaald. Deze vraag kan aangepast worden per 
doelgroep.

Bij een ervaringsvraag is het belangrijk om de context, de kaders 
en de verwachting neer te zetten. Ten eerste gaat het erom dat 
een ervaringsvraag de juiste context oproept: “Als je vanavond 
je partner spreekt…” of “Als je aan een vriend vertelt over jouw 
dag…” – het gaat om het vinden van een context waarin mensen 
op een natuurlijke manier hun ervaringen delen. De tweede 
belangrijke functie van een ervaringsvraag is kaderen, zowel 
qua thema (waarover moet de ervaring gaan) als qua tijd (over 
welke periode hebben we het). Ten derde wijst de praktijk uit 
dat het helpt om de verwachting expliciet te benoemen dat 
mensen zowel positieve als negatieve ervaringen mogen delen: 
“de leukste of juist de minst leuke ervaring”.
 

Door een ervaringsvraag samen te stellen volgens 
voorgenoemde criteria kan een goed begin worden gemaakt.  
Zo ontstaat dan een vraag als: “Als je vanavond thuiskomt, wat 
is dan de leukste of minst leuke ervaring van de afgelopen dag 
die je zou vertellen aan je partner?” of “Als je terugkijkt op de 
afgelopen week, welke gebeurtenis heeft je dan in positieve of 
negatieve zin het meest geraakt?”

In ons onderzoek gebruikten we de volgende ervaringsvragen:
•  Voor medewerkers: “Wat heb je deze dienst gedaan of 

meegemaakt dat je is bijgebleven? Wat gebeurde er en wat 
deed dat met je?”.

•  Voor de bewoners: “Wat heeft u onlangs gedaan of 
meegemaakt wat u is bijgebleven? Wat gebeurde er en wat 
deed dat met u?”.

•  Voor de naasten: “Wat heeft u onlangs gedaan of 
meegemaakt met uw naaste wat u is bijgebleven? U kunt 
hierbij denken aan ervaringen rondom zorg, maar ook aan 
ervaringen tussen u en uw naaste. Wat gebeurde er, en wat 
deed dat met u?”

Het valt misschien op dat de vraag voor de naasten wat 
langer is dan de andere twee. Dit is een goed voorbeeld van 
een aanpassing op basis van de praktijk: we merkten dat 
naasten hun ervaringen in eerste instantie vooral betrokken 
op het verpleeghuis zelf, terwijl de medewerkers ook graag 
ervaringen wilden lezen over wat bewoners meemaken als ze 
buiten het verpleeghuis tijd doorbrengen met hun naasten. 
Daarom hebben we deze suggestie rechtstreeks opgenomen in 
de vraag.

Bovenstaande ervaringsvragen zijn een goed startpunt voor 
het maken van eigen vragen; zoals hierboven al vermeld is 
uitproberen en aanpassen het devies.

 
Het samenstellen van een goede ervaringsvraag is 
zeker geen exacte wetenschap. Het is zowel een kunst 
als een kunde. De eerste versies van vragen zijn soms 
nog wat gekunsteld en kunnen later meer worden 
gestroomlijnd. Je leert het vooral door het te doen en 
door de vragen te testen. Het is aan te raden om twee 
tot drie ervaringsvragen te bedenken en vervolgens uit 
te proberen welke het beste aanslaat bij de mensen die 
ermee gaan werken. Als je eenmaal een ervaringsvraag 
hebt die goede resultaten oplevert, dan kun je die 
voorlopig blijven gebruiken; in de praktijk is er niet zo 
snel een nieuwe versie nodig.
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Duidingsvragen opstellen
Waar de ervaringsvraag mensen verleidt tot het delen van een 
ervaring, geven de duidingsvragen mensen de mogelijkheid 
om per ervaring aan te geven wat die voor hen betekent. 
Deze duidingsvragen worden direct na het delen van de 
ervaring aan de verteller gesteld. Ze voegen zo een diepere 
laag van betekenis toe, die bij de ervaring wordt opgeslagen 
als metadata. Deze combinatie van ervaringen en metadata 
is een belangrijk onderscheidend kenmerk van de methode 
Ervaringen Centraal.

De duidingsvragen bepalen dus niet de inhoud of waarde van 
de gedeelde ervaringen, maar beïnvloeden wél hoe effectief 
we later met die ervaringen kunnen omgaan en hoe we ervan 
kunnen leren. De metadata kan namelijk gebruikt worden om 
te selecteren en te navigeren in de gedeelde ervaringen én 
om inzicht te krijgen in wat er zich afspeelt in de dagelijkse 
praktijk. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk om 
vragen te formuleren die bruikbare informatie opleveren.

Het lastige daarbij is dat een ervaring in principe overal over 
kan gaan. Welke duidingsvragen geven je meer inzicht en wat 
is bruikbare informatie?

Er zijn grofweg twee categorieën van duidingsvragen:
•  algemene duidingsvragen, die grotendeels onafhankelijk zijn 

van de context en die betrekking kunnen hebben op vrijwel 
alle ervaringen;

•  specifieke duidingsvragen, die zijn afgestemd op context, 
beleid en doelstellingen van de organisatie.

Algemene duidingsvragen
Een algemene duidingsvraag is toepasbaar op een breed scala 
aan ervaringen. Zoals ieder verhaal een begin, een midden en 
een eind heeft, zijn er ook andere algemene kenmerken die 
we in vrijwel elke ervaring kunnen terugvinden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om vragen zoals:
•  “Wat was je algemene gevoel bij deze ervaring?”
•  “ In hoeverre had je zelf invloed op wat er in je ervaring is 

gebeurd?”
•  “Wat deed deze ervaring met je, hoe groot was de impact?”
•  “ Was deze ervaring een uniek voorval of gebeurt dit elke 

dag?”

Hoewel het hier om algemene kenmerken gaat, levert het 
duiden van een ervaring op deze dimensies al snel waardevolle 
informatie op. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om ervaringen 
te selecteren die negatief zijn, vaak voorkomen en een grote 
impact hebben – of ervaringen die juist positief zijn en waarbij 
mensen het gevoel hebben dat ze veel invloed hebben.

Zo wordt het mogelijk om te sturen op de centrale vraag: 
“Hoe krijgen we meer ervaringen zoals deze, en minder zoals 
deze?” Dit doet recht aan de complexiteit van de situatie: in 
plaats van te focussen op één specifiek element (zoals ‘meneer 
wordt blij van muziek, dus spelen we vaker muziek’) geeft deze 
vraag meer ruimte voor interpretatie en creatieve invulling van 
behoeften. In de ervaringen zelf kunnen handvatten te vinden 
zijn voor concrete interventies, maar dit is niet eens direct 
noodzakelijk: de dialoog erover aangaan leidt vaak al tot meer 
inzicht.

Specifieke duidingsvragen
De meer specifieke duidingsvragen maken het mogelijk om de 
duiding van ervaringen beter aan te laten sluiten bij de context 
van de organisatie én bij specifieke beleidsvoornemens. Het 
bestaande kwaliteitsplan en de bestaande bronnen in de 
organisatie bieden daarvoor belangrijke informatie, zoals:
•  ontwikkelingen buiten de organisatie, bijvoorbeeld 

veranderende wetgeving of onverwachte gebeurtenissen 
zoals de coronapandemie;

•  ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals transities die 
de organisatie doormaakt of nog wil gaan doormaken, 
bijvoorbeeld introduceren van nieuwe woonvormen;

•  voorgenomen veranderingen in zorgvisie of zorgaanpak, zoals 
bijvoorbeeld invoering van de Leefplezier-benadering of meer 
samenwerking met mantelzorgers.

Nu we weten welke typen duidingsvragen er zijn, kunnen we 
aan de slag met het formuleren ervan. Dit proces doorlopen we 
ook als de duidingsvragen later moeten worden bijgesteld.
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Aan de slag
Specifieke duidingsvragen opstellen gebeurt aan de hand van 
thema’s en kernconcepten. Dit proces beschrijven we hieronder 
stap voor stap. Het komt heel in het kort neer op het vertalen 
van de verzamelde ontwikkelingen, beleidsvoornemens 
en andere informatie naar inzichten, thema’s en bredere 
kernconcepten. De thema’s en kernconcepten vormen samen 
de basis van de specifieke duidingsvragen. Hoe die vertaling in 
zijn werk gaat, beschrijven we hieronder.
 
Stap 1: vertalen van informatie naar inzichten
We noemden al het gebruik van bestaande kwaliteitsplannen 
(en de onderliggende input en data) als informatiebron om 
zicht te krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen binnen en 
buiten de organisatie. Dit kan eventueel nog worden aangevuld 
met intern onderzoek en aanbevelingen die voortkomen uit 
bezoeken van de inspectie of uit externe audits.

Heb je alle informatie verzameld, dan kun je aan de slag 
met het verwerken. Dit is bij voorkeur een groepsproces, 
waarbij je alle gevonden informatie bij elkaar legt en inzichten 
formuleert. Wat valt je op in de gevonden informatie? Welke 
overeenkomsten en verschillen zijn er te ontdekken? Als je het 
overzicht kwijtraakt, kun je eventueel de acht beleidsterreinen 
van het kwaliteitsplan als uitgangspunt nemen en iedere 
deelnemer de vijf belangrijkste inzichten op elk beleidsterrein 
laten formuleren. Elk geformuleerd inzicht schrijf je als een 
korte zin op een los memoblaadje. De blaadjes spreid je 
vervolgens uit op een grote tafel. Het resultaat is een tafel vol 
inzichten, minimaal twintig à dertig stuks.
 

Stap 2: vertalen van inzichten 
naar overkoepelende thema’s
Met de hele groep bekijk je vervolgens de inzichten die op tafel 
liggen. Samen combineer je de inzichten die bij elkaar horen tot 
‘clusters’. Het is belangrijk om tijdens dit proces met elkaar in 
gesprek te blijven over waarom je vindt dat een inzicht bij een 
ander inzicht hoort of juist niet. Als je samen tevreden bent, 
dan benoem je het cluster op basis van het gemeenschappelijke 
kenmerk. Door dit proces van combineren en splitsen raak je als 
het ware één stap verwijderd van de informatie zelf; je maakt de 
begrippen één stap algemener en abstracter. 

Voorbeeld   Op de tafel liggen memoblaadjes met 
inzichten die mensen hebben afgeleid uit de beschikbare 
informatie. We lezen: “Om kwaliteit te blijven leveren 
zullen we naasten veel meer moeten betrekken bij onze 
zorg.” We lezen ook dat uit het tevredenheidsonderzoek 
blijkt dat naasten het contact met de organisatie een 
onvoldoende geven. Op een ander blaadje staat dat 
we uit teamvergaderingen weten dat medewerkers het 
lastig vinden om tijd te maken voor een gesprek met 
naasten; ze ervaren de opmerkingen van naasten als 
‘bemoeizucht’. De groep legt al deze inzichten bij elkaar 
in een cluster en benoemt het thema van dit cluster als 
‘onze omgang met naasten’.

 
Zo kunnen er een stuk of zes van dergelijke thematische 
clusters ontstaan. Door ze op deze manier samen te stellen en 
te formuleren, combineren we inzichten uit meerdere bronnen 
en vanuit meerdere perspectieven (de verschillende leden van 
de groep) relatief snel en eenvoudig tot thema’s die spelen 
binnen de organisatie.

Stap 3: van thema’s naar kernconcepten
Deze stap begint bij de overkoepelende thema’s zelf. De vraag 
die je rond elk thema stelt is: “Wat zit er onder dit thema? 
Welke persoonlijke eigenschappen, opvattingen en overtuigingen 
spelen een rol? Welke contextfactoren zoals beleid, regels, 
wetgeving zijn relevant?” Zo kom je uit bij de kernconcepten. 

Voorbeeld   In een groepssessie kijkt de kwaliteits-
manager samen met anderen naar de eerder geformu-
leerde thema’s. Naast het cluster ‘omgang met naasten’ 
ligt er ook een cluster ‘toenemende werkdruk’ en een 
cluster ‘autonomie van bewoners’. De groep stelt steeds 
de vraag: “Wat zit er onder dit thema?” Uit het gesprek 
blijkt dat medewerkers onder alle drie genoemde clusters 
het kernconcept ‘het goede willen doen’ herkennen 
(en de negatieve kant daarvan: ‘het gevoel tekort te 
schieten’). Voor de naasten speelt ‘schuldgevoel’ een rol, 
terwijl voor bewoners ‘verlies van autonomie’ relevant is.

 
Het voorbeeld laat zien dat kernconcepten abstracter en 
universeler zijn dan thematische clusters. Dat maakt ze waardevol 
als uitgangspunt voor duidingsvragen. Het zorgt er ook voor 
dat een duidingsvraag kan raken aan meerdere thema’s. 
Je introduceert op die manier ook een zekere mate van 
ambiguïteit, wat weer kan leiden tot nieuwe inzichten. 

Met het formuleren van kernconcepten ben je nu twee stappen 
verwijderd van de oorspronkelijke inzichten. Dat maakt het ge-
sprek erover best abstract. Het vergt ook de nodige zelfreflectie 
en inzicht in het eigen functioneren en de gevoelens daarbij. Het 
voeren van dat gesprek met elkaar is lastig, maar het raakt voor 
mensen vaak wel de kern van wat ze ervaren in hun werk. Daarom 
kan het juist heel waardevol zijn, dus neem er rustig de tijd voor.



50

Stap 4: van thema’s en kernconcepten 
naar specifieke duidingsvragen
De specifieke duidingsvragen kunnen we uiteindelijk 
formuleren rond de thema’s zelf (meer gericht) en rond de 
kernconcepten (meer ambigu en universeel). 

Voorbeeld   De groep wil rond ‘het goede doen’ een 
duidingsvraag maken, zodat je via de ervaringen meer 
inzicht krijgt in hoe medewerkers hier in de praktijk vorm 
aan geven en onder welke omstandigheden dit gevoel 
omslaat naar ‘tekortschieten’. Door dit te combineren 
met een vraag over werkdruk, een vraag over wie er een 
belangrijke rol speelde in de ervaring en een algemene 
duidingsvraag over de strekking van de ervaring, kun 
je zo inzicht krijgen in meerdere thema’s die voor de 
organisatie van belang zijn.

 

Je kunt dan bijvoorbeeld positieve ervaringen selecteren 
waarbij de naasten een grote rol spelen en de medewerker 
aangeeft het goede te hebben gedaan, en die ervaringen 
vergelijken met de negatieve ervaringen van naasten. 
Zo leer je hoe de omgang met naasten in de praktijk verloopt. 
Je kunt daarbij de ervaringen ook als lesmateriaal gebruiken: 
hoe kunnen we meer positieve ervaringen creëren?  
Welke onnodige negatieve ervaringen kunnen we vermijden? 
Dat kan duidingsvragen opleveren zoals bijvoorbeeld:
• “ Welke van de onderstaande thema’s spelen een rol in jouw 

ervaring?”
• “ In hoeverre heb je in deze ervaring volgens jou het goede 

gedaan?”
• “ Ging het hier om het belang van de bewoner, de naasten of 

de organisatie?”
• “ Hoe tevreden ben je over de tijd die je ter beschikking had?”

Stap 5: passende vormen kiezen
In Sensemaker® kan een duidingsvraag meerdere 
verschijningsvormen hebben. De meestgebruikte daarvan zijn:
•  een open vraag, waarbij tekst moet worden ingevuld en vaak 

ook een foto of geluidsopname kan worden gedeeld;
•  een meerkeuzevraag, waarbij één of meer elementen in een 

lijst aangevinkt moeten worden;
•  een balansvraag (‘diade’), waarbij een markering vrij wordt 

geplaatst tussen twee uitersten – dit wordt ook wel een 
‘schuifregelaar’ genoemd, omdat hij daarop lijkt;

 
 
 

•  een driehoeksvraag (‘triade’), waarbij een markering vrij 
wordt geplaatst in een driehoek en elke punt van de driehoek 
een begrip of concept vertegenwoordigt – met deze vraag 
kan iemand een balans aangeven tussen de drie elementen.

Open vragen zijn tekstvakken, eventueel gecombineerd met 
de mogelijkheid om een foto of geluidsopname te delen. Deze 
open vragen worden gebruikt voor de ervaring zelf en voor 
een mogelijke titel of samenvatting in één zin. Omwille van de 
snelheid van invullen is het af te raden om open vragen in te 
zetten als duidingsvragen; het intypen van informatie wordt als 
arbeidsintensief ervaren.

Meerkeuzevragen zijn het meest geschikt voor informatie 
waarop later eenvoudig gefilterd moet kunnen worden en 
waarvan de antwoorden elkaar niet of nauwelijks overlappen. 
Bijvoorbeeld: “Speelde deze ervaring zich af in de ochtend, 
middag of avond?”, “Was de strekking van deze ervaring 
positief, neutraal of negatief?” of “Welke thema’s uit 
onderstaand lijstje spelen een rol in deze ervaring?” Door een 
optie ‘Anders’ toe te voegen voor eigen suggesties zorg je 
ervoor dat het lijstje later nog aangepast kan worden als blijkt 
dat je bepaalde antwoordopties hebt gemist.

Balansvragen (of ‘schuifregelaars’) zijn geschikt om een score 
weer te geven op een dimensie. Door het continue karakter 
ervan (je kunt de markering vrij plaatsen) geven ze vaak ‘een 
mate van’ aan, of een relatieve positie. Dat maakt deze vragen 
niet alleen geschikt om te filteren, maar ook om (in combinatie 
met een andere balansvraag) uit te zetten op een assenstelsel. 
Voorbeelden: “In hoeverre kon je invloed uitoefenen op je 
ervaring?”, “Hoe groot was de impact van deze ervaring?” of 
“Welke mate van tijdsdruk voelde je in deze ervaring?”.

Driehoeksvragen maken het mogelijk om aan te geven 
waar een ervaring past met betrekking tot drie (met elkaar 
samenhangende) concepten. Deze vragen gebruiken een 
driehoek, met op elke punt een begrip. Door binnen de 
driehoek een markering te plaatsen, kan een respondent 
aangeven in hoeverre die concepten of begrippen van 

Deze ervaring is van belang voor...

de direct 
betrokkenen

de hele 
organisatie

Wat stond centraal in deze ervaring?

Verlangens 
en relaties

Ziekte 
en gezondheid

Regels 
en protocollen
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toepassing zijn op de ervaring. Bijvoorbeeld: “Welke doelgroep 
stond centraal in deze ervaring – medewerker, bewoner of 
naaste?” of “Wat was bepalend in deze ervaring – relatie, 
gezondheid of beleid?”

Het bedenken en opstellen van deze vragen gebeurt 
aan de hand van de eerder geïdentificeerde thema’s en 
kernconcepten. De formulering van de vragen is daarbij van 
belang, vooral ook omdat het hier gaat om duidingsvragen 
bij een ervaring – en dus niet om algemene voorkeuren of 
eigenschappen van een persoon. Dat laatste is juist wel 
gebruikelijk bij de meeste kwantitatieve vragenlijsten; wie al 
ervaring heeft met het maken van enquêtes, moet hier dus echt 
even omdenken.

Stap 6: vragenset van ervaringsvraag 
en duidingsvragen
Nu komen we bij het eindresultaat. De combinatie van 
een ervaringsvraag voor een specifieke doelgroep én de 
bijbehorende duidingsvragen vormen samen een vragenset. 
Wie ervaringen wil verzamelen van drie verschillende 
doelgroepen (bijvoorbeeld: medewerkers, bewoners en 
naasten) heeft dus drie vragensets nodig die aansluiten bij 
de thema’s en kernconcepten voor die doelgroep. Wil je de 
ervaringen met elkaar kunnen vergelijken, dan is het mooi als 
er enige overlap in de vragensets zit.

Een vragenset is geen statisch geheel; de set kan aangepast 
worden – bijvoorbeeld omdat omstandigheden veranderen, 
of bepaalde vragen geen nuttige inzichten opleveren (omdat 
bijvoorbeeld steeds hetzelfde antwoord wordt gegeven). De 
set moet in ieder geval worden herzien als er weer een ronde 
van de kwaliteitscyclus is doorlopen.

Voor wat betreft de omvang van een vragenset: het delen 
van een ervaring moet niet lijken op het invullen van een 
uitgebreide vragenlijst – dat kan ook niet als mensen meerdere 
keren per week ervaringen delen. Het aantal duidingsvragen 
moet daarom beperkt blijven; vragen kunnen eventueel 
rouleren, en ook tussentijds aanpassen van de set is mogelijk. 

Eerste keer toepassen   Wie voor het eerst duidings-
vragen gaat opstellen, doet er goed aan om hulp te 
vragen aan mensen die hier al ervaring mee hebben. 
Het maken van een duidingsvraag is uiteindelijk niet 
buitengewoon moeilijk, maar het kost wel even tijd om 
het in de vingers te krijgen. Dat lukt het best door aan 
de slag te gaan. Het is, net zoals het opstellen van een 
ervaringsvraag, zowel een kunst als een kunde.

Wie met ondersteuning vanuit Leyden Academy aan de 
slag wil met het formuleren van duidingsvragen, kan 
contact opnemen met info@leydenacademy.nl.

Ter inspiratie verwijzen we hier (nogmaals) naar de bibliotheek 
van duidingsvragen die we in het kader van dit project hebben 
opgezet: leefplezierindezorg.nl/duidingsvragenbibliotheek 

 

mailto:info@leydenacademy.nl
http://leefplezierindezorg.nl/duidingsvragenbibliotheek
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Toepassen van de methode
Als de eerste vragenset is samengesteld, komt het moment om 
de methode ook echt in de organisatie te gaan inzetten. Het 
is goed om hierbij vooraf na te denken over de verschillende 
functies binnen de organisatie en hun aandeel bij de invoering 
en het gebruik van de methode. Het is verleidelijk om ‘gewoon 
te beginnen’, maar om er een succes van te maken zul je 
ervoor moeten zorgen dat het werken met ervaringen bij 
iemand wordt ondergebracht die kan fungeren als aanjager en 
begeleider. Als niemand eigenaar is, lukt het vaak niet om de 
energie en motivatie vast te houden.

Transitie naar een lerende organisatie
Het werken met Ervaringen Centraal zou je puur kunnen 
zien als een alternatief voor bestaande onderzoeken naar 
cliënttevredenheid of kwaliteit van zorg. Door de rijke data 
die deze methode oplevert is het zeker mogelijk om dergelijke 
onderzoeken grotendeels te vervangen. Het zou echter wel 
een beperkte toepassing zijn; je loopt het risico dat het werken 
met ervaringen ook een ‘vinkje’ wordt dat nou eenmaal gezet 
moet worden.

Wie alle stappen van de ervaringscyclus doorloopt zoals 
beschreven in het Doeboek voor medewerkers, ziet dat 
Ervaringen Centraal een proces van continu leren en 
ontwikkelen op gang brengt. Om dit proces van de grond 
te krijgen is het daarom aan te raden om het werken met 
ervaringen te zien als onderdeel van een transitie naar een 
lerende organisatie. Niet als een los proces, maar als onderdeel 
van het werk. Door dit vanaf het begin zo te communiceren en 
in te richten, is de kans op succes groter.

Borgen in de organisatie
Niet elke organisatie in de verpleeghuiszorg kent dezelfde 
functies, maar in het algemeen kunnen we stellen dat je 
voor een succesvolle toepassing van Ervaringen Centraal 
ondersteuning nodig hebt op drie niveaus:
•  dicht bij de medewerkers, bijvoorbeeld de teammanager of 

coördinerend verpleegkundige; idealiter iemand die dagelijks 
bij het team aanwezig is;

•  op het niveau van het kwaliteitsbeleid; bijvoorbeeld de 
kwaliteitsmanager, met dien verstande dat dit wel een 
praktijkgerichte kwaliteitsmanager zou moeten zijn, die zich 
meer bezighoudt met de kwaliteit van zorg op de werkvloer 
dan met certificeringen op organisatieniveau;

•  bij de manager verpleeghuiszorg en/of de bestuurder; zodat 
hij of zij samen met de kwaliteitsmanager over afdelingen 
heen kan kijken naar overeenkomsten en verschillen.

De teammanager en/of coördinerend verpleegkundige zijn 
de aangewezen personen om medewerkers te begeleiden bij 
het delen van ervaringen van zichzelf en van bewoners. De 
kwaliteitsmanager is degene die de vastgelegde ervaringen 
in de gaten houdt en aan de hand daarvan, in overleg met het 
team, sessies belegt om samen over die ervaringen in gesprek 
te gaan – zoals beschreven in het Doeboek voor medewerkers. 
Uiteindelijk stelt de kwaliteitsmanager samen met de manager 
verpleeghuiszorg het kwaliteitsverslag op.

Starten met de methode
Voor wie gebruik wil maken van de SenseMaker® app, is dit 
het moment om de vragenset in te voeren in het systeem en de 
app te installeren op smartphones, zodat medewerkers in staat 
zijn om ervaringen te delen. Vervolgens kan de organisatie 
beginnen met de introductie van Ervaringen Centraal in de 
organisatie.

Ervaringencyclus doorlopen
In deze fase komen de kwaliteitscyclus en de ervaringencyclus 
bij elkaar: het werken met Ervaringen Centraal in de praktijk 
betekent vooral het doorlopen van de ervaringencyclus. Op dit 
punt verwijzen we naar het Doeboek voor medewerkers, waar 
veel materiaal te vinden is over hoe het delen van ervaringen 
kan worden gestimuleerd, hoe er kan worden gereflecteerd en 
hoe op basis daarvan eventueel kan worden gehandeld. Vanuit 
de kwaliteitscyclus gaan we in dit verband vooral in op de 
begeleiding vanuit de organisatie.
 

Als medewerkers beginnen aan het werken met 
Ervaringen Centraal, is zeker in het begin een introductie 
nodig en in de weken en maanden daarna ook de nodige 
persoonlijke begeleiding. Het werken met Ervaringen 
Centraal vergt vaardigheden die ontwikkeld moeten 
worden. Het delen van ervaringen is wezenlijk anders 
dan rapporteren, waar de medewerkers op getraind 
zijn. Het is wennen om dat in het delen van ervaringen 
los te laten. Ook het integreren van het delen van 
ervaringen in het werkproces kost tijd. Deze taken en 
verantwoordelijkheden kunnen bij de teammanager en/of 
de coördinerend verpleegkundige worden belegd, die 
dagelijks werken met het team en de medewerkers 
kunnen stimuleren om ervaringen te delen. Het Doeboek 
voor Medewerkers bevat oefeningen en ideeën over hoe 
deze begeleiding eruit kan zien.
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De derde en vierde fase van de ervaringencyclus gaan over het 
reflecteren en handelen op basis van de ervaringen. In deze 
fases worden ervaringen besproken binnen de teams in MDO’s, 
teambesprekingen en/of reflectiebijeenkomsten. Vooral 
bij die laatste bijeenkomsten gaat het om gestructureerde 
gesprekken, waarbij op de ervaringen wordt gereflecteerd 
met als doel om te leren en ontwikkelen. Dergelijke gesprekken 
kunnen worden geleid door de teammanager of de coördinerend 
verpleegkundige, maar het kan beter werken als de kwaliteits-
manager dit doet omdat hij of zij buiten het team staat en de 
teamleden daardoor makkelijker vrijuit durven te praten.

Het leren en ontwikkelen van de organisatie op basis van 
ervaringen vindt vooral in deze twee fases plaats. De kwaliteits-
manager kan hier de nodige inzichten opdoen en zou ook de 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor het vastleggen van 
het leerproces. Het documenteren zorgt voor inzicht in de 
leerprocessen en maakt het mogelijk om genomen besluiten of 
ideeën op te volgen.

Leerproces vastleggen
Bij het documenteren van het leerproces zou op zijn minst 
moeten worden vastgelegd welke ervaringen zijn gelezen en 
besproken, hoe het gesprek over deze ervaringen is verlopen 
(welke overwegingen zijn gemaakt) en wat er uiteindelijk is 
besloten door het team – ook als er is besloten om voorlopig 
niets te veranderen.

Binnen het SenseMaker® systeem bestaat de mogelijkheid om 
de gebruikte narratieven en gemaakte aantekeningen samen te 
brengen op een elektronisch prikbord waar ervaringen op kun-
nen worden ‘vastgepind’ en worden voorzien van toelichting en 
commentaar. Het prikbord kan worden opgeslagen en beveiligd 
tegen wijzigingen, waardoor het een goed middel is om tijdens 
een reflectiebijeenkomst het leerproces mee vast te leggen.
Zodra het werken met Ervaringen Centraal begint, zal de 
ervaringencyclus meerdere keren worden doorlopen en dit 
gebeurt ook niet altijd op volgorde; het zien en delen van 
ervaringen gaat gewoon door terwijl er tegelijkertijd ook 
wordt gereflecteerd en gehandeld. Het is belangrijk dat 
de kwaliteitsmanager contact houdt met de teammanagers 
en coördinerend verpleegkundigen om de leerprocessen 
inhoudelijk te bespreken en ervoor te zorgen dat eventuele 
acties ook worden opgevolgd.

Het werken met Ervaringen Centraal wordt op deze manier 
geborgd binnen de driehoek van teammanagers, coördinerend 
verpleegkundigen en kwaliteitsmanagers. Dit zorgt ervoor 
dat het werken met ervaringen en het leren ervan op een 
organische manier wordt verweven in de organisatie. In deze 
opzet komt de kwaliteitsmanager dichter bij de werkvloer 
te staan, en worden teammanagers en coördinerend 
verpleegkundigen meer betrokken bij het nadenken over de 
kwaliteit van zorg.

Formuleren van inzichten
De vierde fase van de kwaliteitscyclus gaat over het formuleren 
van inzichten op basis van de gedeelde ervaringen.  
Die inzichten kunnen worden gebruikt:
•  als informatiebron voor het kwaliteitsverslag, dat weer als 

informatiebron dient voor het kwaliteitsplan;
•  om verantwoording af te leggen over het leerproces in de 

organisatie, zowel intern als extern;
•  als lesmateriaal, om ontwikkelingen in de organisatie (bij) 

te sturen door bijvoorbeeld ervaringen te gebruiken bij 
nascholing of in themabijeenkomsten.

Deze fase is niet zozeer een apart proces of activiteit waarmee 
pas gestart kan worden na het doorlopen van alle vorige 
fases. Het is meer een regelmatig terugkerende reflectie op 
het leerproces; een moment om ‘het net op te halen’. Als 
ervaringen worden gebruikt bij MDO’s, teambijeenkomsten 
en reflectiebijeenkomsten waarvan de uitkomsten goed zijn 
gedocumenteerd, dan is veel werk voor deze fase al gedaan.
 
Ervaringen in het kwaliteitsverslag
Het kwaliteitsverslag wordt elk jaar opgesteld om aan te geven 
wat de resultaten zijn geweest van de beleidsvoornemens 
en acties die zijn geformuleerd in het meest recente 
kwaliteitsplan.

Het kwaliteitsverslag volgt dezelfde indeling in acht aandachts-
punten (zie ook de fase ‘Opstellen van het kwaliteitsplan’) 
voor het beschrijven van de uitkomsten van de plannen en 
voornemens rond elk van die punten. Daarnaast zijn organisaties 
verplicht om informatie te verstrekken over ‘basisveiligheid’, 
‘cliëntervaringen’ en ‘leren en ontwikkelen’. Ervaringen zijn 
vooral voor die laatste twee onderdelen bruikbaar.
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Cliëntervaringen
Bij het onderdeel cliëntervaringen gaat het om onderzoek 
naar hoe de bewoners de zorg ervaren. Het Kwaliteitskader 
schrijft voor dat hier minimaal twee benaderingen voor moeten 
worden gebruikt:
•  de totaalscore zoals die ook via Zorgkaart Nederland 

beschikbaar is – dit is een algemeen oordeel over de kwaliteit 
van zorg op basis van zes vragen;

•  een vrij te kiezen instrument, zoals een cliënttevredenheids-
onderzoek of een methode als Ervaringen Centraal.

Het gaat bij dit onderdeel van het kwaliteitsverslag vooral om 
een algemeen beeld van de kwaliteit van zorg per locatie. Om 
dit beeld te kunnen maken is vooral de metadata belangrijk. 
Als de organisatie gebruik maakt van SenseMaker® voor het 
werken met ervaringen, dan kunnen de nodige overzichten 
en grafieken op een eenvoudige manier uit het dashboard 
worden gehaald, aangevuld met rechtstreekse citaten uit de 
ervaringen.
 
Leren en ontwikkelen
Het Kwaliteitskader stelt dat in dit onderdeel van het 
kwaliteitsverslag moet worden opgenomen hoe het proces van 
leren en ontwikkelen is vormgegeven in de organisatie en hoe 
hier in de praktijk mee wordt omgegaan.

In feite is de methode Ervaringen Centraal hier zelf een 
invulling van; wie de kwaliteitscyclus en daarbinnen de 
ervaringencyclus doorloopt, heeft de basis van leren 
en ontwikkelen in de organisatie al gelegd. Door de 
bijeenkomsten te documenteren kan worden aangegeven hoe 
in de praktijk wordt omgegaan met dilemma’s, het goede doen 
voor de bewoners en het omgaan met incidenten.

In dit onderdeel moet ook de koppeling worden gemaakt 
tussen de beleidsvoornemens en de ervaringen op de 
werkvloer: wat waren de intenties zoals vermeld in het 
kwaliteitsplan, en wat is daar in de tussenliggende periode mee 
gebeurd? Hier komen de eerder opgestelde duidingsvragen in 
beeld om ontwikkelingen te visualiseren.

Met Ervaringen Centraal worden abstracte begrippen uit het 
Kwaliteitskader zoals ‘autonomie’, ‘uniciteit’ en ‘compassie’ 
veel concreter; met de juiste duidingsvragen kunnen we laten 
zien hoe deze zaken worden vertaald naar de praktijk.

 

Voorbeeld   De organisatie heeft in het kwaliteitsplan 
vermeld dat men de bewoners meer autonomie wil geven. 
Dit is vertaald naar een duidingsvraag over ‘invloed op de 
ervaring’ en een vraag over ‘initiatief nemen’. 

Een analyse van de scores op die vragen over het jaar 
heen, met daarbij de onderliggende ervaringen van 
medewerkers, naasten en bewoners en de verslagen 
van reflectiebijeenkomsten over dit onderwerp, stelt 
de kwaliteitsmanager in staat om concreet in beeld 
te brengen hoe er in de praktijk met dit streven naar 
autonomie wordt omgegaan.
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Verantwoording afleggen
Het documenteren van het leerproces is ook belangrijk voor 
verantwoording: in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
wordt gesproken over verantwoording van de kwaliteit van 
de geleverde zorg door aan te tonen hoe de organisatie leert 
van wat ze doet. Die verantwoording is in eerste instantie 
bedoeld voor intern gebruik, dus voor de organisatie om zelf 
mee te leren en bij te sturen. Maar uiteraard kan dit ook een 
onderdeel zijn van de externe verantwoording aan bijvoorbeeld 
de zorginkopers van het zorgkantoor en de inspecteurs van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De IGJ is al enige tijd bezig met het maken van een omslag van 
‘normatief toezicht’ naar ‘reflexief toezicht’, waarbij het minder 
om afvinklijstjes en registraties gaat en meer om het samen 
in gesprek gaan over kwaliteit van zorg, waarbij veel meer 
rekening wordt gehouden met de context en vooral wordt 
gekeken naar hoe en vanuit welke houding de organisatie 
omgaat met gebeurtenissen op de werkvloer. Het idee is om 
de bedoeling leidend te laten zijn, in plaats van rigide normen.

Deze omslag is nog volop gaande; het inzetten van een 
methode als Ervaringen Centraal kan hier een positieve 
bijdrage aan leveren omdat de ervaringen en reflecties daarop 
een rijk inzicht bieden in hoe er gehandeld en gedacht wordt. 
Daarom is het belangrijk om reflectiebijeenkomsten en andere 
inzichten goed vast te leggen. In gesprek met de inspecteur 
kan dan worden uitgegaan van echte, concrete situaties die 
vanuit meerdere perspectieven in beeld kunnen worden 
gebracht. Zo wordt het aangaan van de dialoog eenvoudiger.

De verwachting van de IGJ is dat reflexief toezicht uiteindelijk 
de belangrijkste manier wordt om de kwaliteit van zorg te 
beoordelen, hoewel het normatieve toezicht nooit helemaal 
kan worden vervangen. Er zijn nu eenmaal wettelijke regels 
waarvan de organisatie naleving moet aantonen op basis van 
cijfers (denk bijvoorbeeld aan medicatieveiligheid).

Lesmateriaal voor nascholing
Een derde nuttige toepassing van de inzichten die uit de 
ervaringen naar boven komen is het gebruik van de ervaringen 
als lesmateriaal. In feite zijn de reflectiebijeenkomsten op basis 
van de ervaringen hier al een concrete invulling van.

Wie in het Kwaliteitskader de beschrijvingen leest van 
abstracte begrippen als ‘compassie’, ‘autonomie’ en ‘uniciteit’ 
ziet al dat de vertaling daarvan naar concrete handelingen op 
de werkvloer heel breed en divers kan zijn. In de ervaringen 
komt direct en indirect tot uitdrukking hoe deze begrippen 
in de praktijk worden gebracht en dat kan het makkelijker 
maken voor de organisatie om medewerkers hier een ‘gevoel’ 
bij te geven: je kunt met elkaar in gesprek gaan over welke 
ervaringen een goed voorbeeld zijn van bijvoorbeeld ‘uniciteit’ 
of juist niet.
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Ruimte voor eigen ideeën en notities
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De cirkel rond: van inzichten naar een nieuw kwaliteitsplan

Met het formuleren van inzichten uit de ervaringen begint 
direct weer het nadenken over het volgende kwaliteitsplan en 
mogelijke verschuivingen in beleid. Op basis daarvan worden 
de duidingsvragen opnieuw tegen het licht gehouden, terwijl 
ondertussen het delen van ervaringen doorloopt.

Uit de beschrijvingen van de kwaliteitscyclus is hopelijk 
duidelijk geworden dat de fases in de cyclus niet scherp 
van elkaar zijn afgebakend maar eerder organisch in elkaar 
overvloeien en soms ook gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Uiteindelijk zien we de kwaliteitscyclus in combinatie met 
ervaringencyclus in Ervaringen Centraal als een solide basis 
voor een continu lerende en ontwikkelende organisatie. Het 
werken met ervaringen ligt dichter bij de praktijk dan meer 
abstracte tevredenheidsonderzoeken. Als het lukt om dit te 
integreren in de dagelijkse praktijk en net zo’n vanzelfsprekend 
onderdeel te maken van het werk als bijvoorbeeld het MDO, 
dan kan Ervaringen Centraal de organisatie helpen om continu 
mee te bewegen met de snel veranderende zorgpraktijk. Met 
medewerkers die zich gehoord voelen en meer nadenken over 
waarom en hoe ze de zorg verlenen, met bewoners die meer 
ruimte krijgen om hun stem te laten horen, met naasten die 
een beter beeld krijgen van wat er in de praktijk gebeurt en 
met bestuurders die beter op de hoogte zijn van wat er leeft in 
de organisatie.
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