
Leren van ervaringen 
 
Inleiding 
Binnen Amerpoort vinden we het belangrijk om te leren van onze ervaringen. In het 
kwaliteitsrapport is te lezen dat we dit doen door met elkaar te praten over de kwaliteit van 
zorg. Amerpoort geeft teams de ruimte om een eigen invulling te geven hoe ze willen leren 
van hun eigen ervaringen. Daaruit zijn verschillende methoden gekomen die andere teams 
ook kunnen gebruiken om te leren van ervaringen. Deze methoden worden hieronder verder 
toegelicht. Daarnaast is gekeken met welke onderwerpen teams bezig zijn.  
 
Leren van ervaringen 
In 2017 zijn alle teams van Amerpoort benaderd met de vraag hoe ze het afgelopen jaar 
geleerd hebben van hun ervaringen en wat hun dat heeft opgeleverd. Hier hebben 53 teams 
op gereageerd. 
 

De belangrijke thema’s waar aan gewerkt is zijn: 

- Teamontwikkeling / Samenwerking 

- Kennis en vaardigheden vergroten en uitbreiden 

- Relatie met de cliënt  

- Relatie met verwanten 

 

Voorbeeld relatie met verwanten 
Wij merkten dat verwanten eerst wat terughoudend waren over hun deelname aan DOK 
en ook niet het idee hadden dat ze iets konden toevoegen: “Alles loopt wel gewoon goed”.   
Het kernteam dat bij de start van een DOK-traject wordt gevormd, bestond bij ons uit twee 
medewerkers en drie verwanten. De onderwerpen die in het kernteam naar boven 
kwamen, hebben we weer verdeeld in subgroepjes waar ook weer verwanten bij betrokken 
werden. Doordat verwanten merkten dat ze echt in dialoog met elkaar en met de 
medewerkers waren, sloten zich gedurende het traject zelfs meer verwanten aan. 

 

Voorbeeld relatie met client 
Moreel beraad 
Een passende maar zeer zwetsbare cliënt wil bij ons komen wonen.  
Echter is de cliënt zo kwetsbaar dat er wordt gezegd dat de kans dat de cliënt overlijd 
groot is.  
 
Vraag van en aan het team 
Kunnen wij als team dit aan?  
Kunnen wij deze zorg aan, samen met ouders/zus? 
Kunnen wij als team de cliënt en ouders/zus bieden wat zij nodig hebben, en zelf ook 
staande te blijven? 
 
Er volgt een moreel beraad waar dit in besproken word met ouders, zus, arts, manager, 
gedragsdeskundige, ervaringsdeskundige en het team. 
De vragen en de zorgen worden eerlijk en open besproken zowel de angst van ouders als 
de angst van het team. 
Er wordt gezamenlijk besloten de zorg aan te kunnen. En de cliënt komt bij ons wonen.  
 
Er volgt na een half jaar opnieuw een moreel beraad omdat de cliënt achteruit gaat. 
 

 

 



Methoden 
Uit de inventarisatie bij teams blijkt dat er een groot aantal methoden en werkwijzen naar 

voren komen die teams geholpen hebben om te reflecteren. Hieronder een overzicht van de 

meest genoemde methoden: 

- Ervaringen uitwisselen tijdens overdracht zorgt voor een goede samenwerking/ 

afstemming en verbetert de professionaliteit (genoemd door 31%) 

- Door de tijd te nemen, te benoemen wat er speelt en door hierin gecoacht te worden 

door een coach of procesbegeleider, is men beter in staat in oplossingen te gaan 

denken (genoemd door 29%)  

- Het nabespreken van MIC-meldingen ondersteunt men elkaar, leert men van elkaars 

ervaringen en fouten, wat resulteert in minder incidenten en escalaties (genoemd 

door 15%) 

- Intervisie 

- DOK 

- Moreel beraad  

- Training systeemgericht werken (genoemd door 26%) 

 

Drie methoden, Dialoog over Kwaliteit, systeem gericht werken en Moreel beraad zijn in het 
kwaliteitsrapport al uitgewerkt. Teams geven vaak meerdere methoden aan die in het team 
gebruikt worden om te leren van de ervaringen (DOK en MIC-meldingen bijv.). 
  



Methoden die niet genoemd zijn, maar wel veel gebruikt worden zijn. 
- Training afstand en nabijheid 

- Teamgesprek over functioneren 

- Teamontwikkeltraject 

 
 
Hieronder worden de overige methoden uitgewerkt. 
 
Training Afstand en nabijheid 
Bij de training Afstand en nabijheid leren (coördinerend) begeleiders omgaan met dilemma’s 
die voorkomen in het contact met cliënten en hun familie. 
Medewerkers zijn vaak erg betrokken bij de cliënten. Soms is hun betrokkenheid een 
belemmering om het werk goed te kunnen doen.  
De training helpt begeleiders om beter samen te werken met cliënt en ouder op basis van 
respect en vertrouwen. 

Gedaan 
De training wordt al meer dan 10 jaar aangeboden en intussen hebben veel teams de 
training gevolgd. In 2017 waren dat 17 medewerkers.  
Begeleiders leren spanningsvelden herkennen die spelen in de driehoek (begeleider, cliënt 
en verwant) en worden bewust van hun eigen invloed als professional. Er wordt gekeken 
naar het spanningsveld tussen professioneel en betrokken handelen en begeleiders leren 
reflecteren op hun eigen handelen. 
Begeleiders zijn heel enthousiast over de training. Het helpt begeleiders en teams om een 

beter gesprek te voeren met cliënt en begeleiders. De training heeft veel raakvlakken met de 

training systeemgericht werken. 

 

Enkele reacties na de training: 
- Na de training was ik veel beter in staat samen met familie te zoeken naar de 

goede zorg voor de cliënt. 
- De training had zeker effect op het gesprek met de cliënt en ook in de relatie met 

de verwant werden de rollen duidelijker en groeide het vertrouwen. 
- Tijdens de training heb ik geleerd als “expert” een stap achteruit te doen en te 

kijken wat familie aan bagage bij zich heeft van waaruit gereageerd wordt. 
- Tijdens het rollenspel gebeurde er iets bijzonders, ik voelde het echt en moest er 

zelfs een keer uitstappen omdat het erg emotioneel word 

 
Geleerd 
Na al die jaren deze training aan te bieden merken bij begeleiders ontwikkeling bij: 

- Vergroten samenwerking in de driehoek cliënt - ouder - begeleider;  

- vergroten van de draagkracht van de cliënt, ouders/verwanten vanuit jouw rol als 

professional;  

- bewustwording van risico’s bij bepaalde invulling van rol (verwachtingen/ 

afhankelijkheid creëren);  

- authentiek 'nee' leren zeggen, voorkomen van in de verdediging schieten;  

- bewustwording van (risico’s) valkuilen vanuit jouw rol als professional en mens;  

 

  



Intervisie: 
De coördinerend begeleider heeft een belangrijke rol in het tot stand brengen van de 

beweging naar taakvolwassen teams. Om coördinerend begeleiders ondersteuning te bieden 

om de rol goed uit te kunnen voeren is intervisie als één van de geschikte werkvormen 

ingezet. 

Intervisie is een manier om te leren met collega's en kennis te delen. Je bespreekt in een 

intervisiegroep concrete ervaringen in je werk, waarbij het accent ligt op een goede 

probleemanalyse voordat naar oplossingen gezocht wordt. Samen met collega-coördinerend 

begeleiders en de intervisiebegeleider onderzoek je welke werkwijze je hebt toegepast en 

welke alternatieven er zijn om in soortgelijke gevallen te handelen. De intervisiebijeenkomst 

wordt steeds afgesloten met het formuleren van een aantal mogelijke oplossingen of 

adviezen. 

 

Binnen Amerpoort werken we met drie intervisie begeleiders (coach). 

 
Gedaan 
Amerpoort is deze intervisie in 2016 gestart. Er zijn nu ongeveer 80 begeleiders die intervisie 

volgen of hebben gevolgd. Van de begeleiders die intervisie volgen, bezoeken zij minstens 

drie bijeenkomsten (70%) 

Onderwerpen die veel behandeld worden zijn: 

- Samenwerking met collega’s (72%) 

- Samenwerking binnen het team (68% 

- Samenwerking met manager (34%) 

- Samenwerking met verwanten (18%) 

- Ontwikkeling bij cliënt (34%) 

- Veranderingen binnen Amerpoort (34%) 

- Omgaan met werkdruk (34%) 

Net zoals bij de andere reflectiemethoden wordt samenwerken erg belangrijk gevonden. Dit 

heeft te maken met het beleid van Amerpoort. Amerpoort investeert veel in  de dialoog en 

samenwerken. 

 

Begeleiders leren verschillende dingen tijdens intervisie, maar iedereen geeft aan dat het 

nuttig is voor het beter kunnen werken binnen het team en met cliënten; 

- Intervisie helpt om de focus te houden 

- In de groep is prettig en is niet vrijblijvend 

- Brengt diepgang en leren om door te vragen 

- Leren van elkaar 

- ‘Life line’ om overeind te blijven 

- Groei in reflectief vermogen 

- Leren elkaar op een goede manier te bevragen. 

- Steun van andere coördinerend begeleiders 

- Handvaten om taakvolwassen te werken 

 
Geleerd 
De coördinerend begeleiders leren beter omgaan met situaties binnen het team en met 

cliënten. Hierdoor begrijpen begeleiders cliënten beter. Amerpoort leert dat begeleiders het 

fijn vinden om met andere begeleiders te praten over problemen die ze tegenkomen.  

Door deelname aan een intervisiegroep: 
- Vergroot je je eigen deskundigheid en leer je van collega's 

- Werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling 

- Help je collega's bij hun persoonlijke ontwikkeling. 



Teamgesprek over functioneren 
Filmpje over Teamgesprek over functioneren 
 
Bij het teamgesprek over functioneren kunnen medewerkers en teams kiezen uit een aantal 
instrumenten en werkvormen die helpen bij persoonlijke groei en elkaar scherp houden bij 
functioneren. Dit is belangrijk omdat we geloven dat ons eigen functioneren alle verschil 
maakt bij het samen werken aan een goed leven voor onze cliënten. 
 
Amerpoort is een lerende organisatie, waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun 
vak. Daarvoor is belangrijk dat er, eerlijk en open, zowel waarderende als kritische feedback 
naar elkaar kan worden gegeven. Om die openheid en eerlijkheid te waarborgen zijn 
spelregels nodig die worden gekend en erkend. Om die reden zijn er instrumenten en 
werkvormen waarvoor je zelf of als team kan kiezen en die bewaken dat het gesprek over 
het functioneren op een eerlijke en veilige manier gebeurt. 
 
Gedaan: 
Begin 2016 is een brede ontwikkelgroep aan de slag gegaan met de vraag hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat er aandacht is voor het individueel functioneren van teamleden en hun 
mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in de functie. In samenwerking met diverse 
functionarissen is een aantal werkvormen ontwikkeld. In oktober 2017 is de toolkit 
Teamgesprek over functioneren over de hele organisatie uitgezet en zijn teams ermee aan 
de slag gegaan. 
 
De verschillende werkvormen zijn: 
 
Werkvorm Persoonlijke kwaliteiten 
Per teamlid wordt besproken: 
- Welke kwaliteiten hebben collega’s gezien afgelopen jaar 

- Hoeveel energie geeft en kost mijn werk 
- Wat zijn ontwikkelvragen waar je de komende periode aan wil werken 
- Welke taak krijg je energie van en/of wil je leren. 
 
Deze methode dient een drietal doelen: 
- Inzicht krijgen in kwaliteiten en ontwikkelingsvragen, zowel op individueel als op 

teamniveau; 
- Het optimaal benutten van ieders kwaliteiten; 

- Taakgericht ruimte en invulling geven aan ontwikkelvragen binnen het team. 
Praktische toepasbaarheid is het belangrijkste uitgangspunt van deze werkvorm. 
 
Werkvorm 3600 feedback 
Met deze methode kan op basis van input van de omgeving (collega’s, cliënten, verwanten, 
leidinggevende) het gesprek gevoerd worden over het functioneren van een medewerker in 
een team. 
 
Werkvorm Kwaliteitscriteria 
Deze methode helpt bij een evaluatie van de teamontwikkeling, waarbij ook gekeken wordt 
naar het functioneren van de individuele medewerker. 
De methode maakt gebruik van een criterialijst, het team gaat met elkaar in gesprek om de 
teamontwikkeling en de individuele ontwikkeling beter in beeld te krijgen. 
 
Werkvorm intervisie-methoden 
Deze methode helpt bij het kijken naar het functioneren van een medewerker en naar het 
functioneren van het team waarin deze medewerker werkt. Door gebruik van een 
intervisievorm ga je binnen je team in gesprek. Een persoonlijke casus is de basis om op je 
functioneren in te zoomen. Er zijn drie intervisiemethoden beschikbaar die zijn bewerkt om 

https://amernaerde.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=0776f1ba-e60d-417c-a0dd-72b1b2cca26c&vid=F5FD4AFC-D6A6-4566-82B3-99811E277D25


hiervoor in te zetten: Leren van Successen, de Roddelmethode en de Crea-methode. De 
methodes zijn gericht op leren en inventariseren van ontwikkelpunten.  
 
Werkvorm gespreksformulier 
Deze methode biedt ondersteuning voor bespreken van het functioneren van medewerkers 
met de eigen leidinggevende. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de input van het team, de 
borging van de afspraken en acties ligt ook in het team. 
Medewerker oriënteert zich op de onderwerpen die van belang zijn in haar functioneren en 
neemt deze op in het bespreekformulier. In een teamoverleg bespreekt medewerker dit met 
haar team en krijgt hierop feedback en aanvulling van de teamleden. 
Hierna bespreekt de medewerker dit met leidinggevende en maakt afspraken over de te 
ondernemen acties. Tot slot bespreekt medewerker de afgesproken acties weer met het 
team. De nadruk bij deze laatste bespreking ligt op wat het team kan bijdragen in het 
realiseren van de acties. 
 
Teams bepalen zelf welke methode ze gebruiken. Tot nu toe is het meest gebruik gemaakt 
van de werkvorm Persoonlijk kwaliteiten. 
 
Geleerd 
Van de ontwikkeling van TOF leren we dat het ons helpt om vanaf het begin van het project 
iedereen erbij te betrekken. Daarnaast maakt TOF duidelijk dat er binnen de kaders veel 
ruimte is voor eigen invulling. Het hebben van overzicht wie welke methode gebruikt is nog 
onduidelijk. De vraag is wat we willen weten op organisatie niveau? 
  



Teamontwikkeltraject 
In het voorjaar van 2015 hebben we medewerkers, teams en managers gevraagd welke 

taken en verantwoordelijkheden op uitvoerend niveau belangrijk zijn voor de ontwikkeling 

naar taakvolwassenheid. Dit leverde een aantal taken op die zijn samengevat in vier 

resultaatgebieden: cliënt en kwaliteit, medewerker en team, bedrijfsvoering en in en met de 

samenleving. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de opgave van een team: die gaat 

immers altijd over die 4 gebieden 

 

Er is in de teamontwikkeltrajecten ook veel aandacht voor taakvolwassen werken. Waarbij er 

wordt gekeken naar: wat betekent het voor ons als team? Waar staan we in onze 

ontwikkeling en welke stappen moeten we zetten? En wat hebben we daarvoor nodig?  

 

Een goed functionerend team kan stabiliteit, continuïteit en goede zorg leveren aan de cliënt. 

En een taakvolwassen team is in staat om dit met en dichtbij de cliënt te organiseren. 

Hiermee wordt er dan echt samengewerkt aan het goede leven.  

 

Gedaan 

In 2017 hebben ongeveer 50 teams een teamontwikkeltraject gedaan. 
Het probleem en daarmee de leervraag van het team staat centraal en wisselt dus per team.  

Voor veel teams is de aandacht voor elkaar, en gezien worden (door zowel collega’s als 

coach, manager etc.) een belangrijke eerste stap naar ontwikkeling.  

teamontwikkeltrajecten zijn een investering voor goede zorg op lange termijn 

 

Taakvolwassen leren werken 

Wij hebben ons verder verdiept in taakvolwassen 
werken en wat dit betekent voor ons als team. Dit heeft geleid tot een nieuwe 
teamopgave. Met deze in ons achterhoofd, hebben we gekeken waar we staan in het 
taakvolwassen zijn als team, en een stip op de horizon bepaald. Dit heeft geleid tot een 
aantal veranderingen: 
-  een nieuwe vergaderstructuur,waarbij we het teamoverleg en cliëntbespreking 

opsplitsen. 
- Bij de cliëntbespreking concentreren we ons op 1 cliënt, met behulp van o.a. de Balance 

methode. 
- Een planning voor scholing van gemaakt door manager, gedragsdeskundige en cb-ers. 
 
Inmiddels stellen we de teamfoto/ontwikkelplan bij en is het een vast agendapunt tijdens 
het teamoverleg. 

 

Geleerd 

Er is over het algemeen een groei aan zelfreflectie. Teamleden leren beter naar elkaar 

luisteren en het goede gesprek te voeren. Teams kunnen gerichtere ontwikkelvragen stellen 

en vragen ook ondersteuning. Ze krijgen inzicht in het team functioneren en hun individuele 

rollen hierin. En weten steeds meer hoe ze deze in kunnen zetten in het zorgproces zodat én 

de zorg verbetert en het werkplezier keert regelmatig terug.  

 

Ook hebben we geleerd dat voor het bieden van de juiste ondersteuning het extra belangrijk 

is samen te werken en aan verwachtingen af te stemmen met andere ondersteuners van het 

team: bijvoorbeeld de manager en gedragsdeskundige.  
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