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Waren er al voorbeelden
bij andere programma’s/
organisaties rond
leerwerkklimaat? Zo ja,
welke?

Programma ‘Leren is Werken, Werken is Leren’ (LWWL)
Ambitie

Nieuwe basis voor opleiden en
continu samen leren.

Iedereen leert van elkaars
kennis en kunde.

Gebaseerd op praktijkleren en
innovatieve mogelijkheden.

Ondersteund door optimaal
functionerende
bedrijfsprocessen en systemen.

Zodat er duurzaam meer
mensen in de zorg actief zijn
én blijven.

Doelstellingen

Visie

Resultaat

Gunstig leer-/werkklimaat
creëren door vergroten van
het:
• Absorptievermogen
van teams voor studenten
in de organisaties.

•

Meer instroom van
studenten.

•

Minder uitstroom van
studenten en meer behoud
zorgmedewerkers.

Innovatie in de markt vertalen
we naar de praktijk.

•

Opleidend vermogen
in de organisaties.

•

Betere toerusting op de
praktijk.

Met advies van leercoaches,
onderzoek en met behoud van
lokale kleur en context, krijgt
innovatie vorm op de
werkvloer.

•

Verbindend vermogen
van teams voor studenten
en zorgmedewerkers in de
organisaties.

•

Een lerende houding van
zorgmedewerkers.

•

Goed opgeleide zorgprofessionals in het primaire
proces

•

Lerend vermogen
in de organisaties.

Werken aan gunstig
leer-/ werkklimaat
‘Samen voor goede
zorg aan cliënten’

het vermogen van een
team om studenten op te
kunnen nemen en te
begeleiden.

het gevoel ergens bij te
horen, het gevoel van een
professionele thuisbasis.
Daarin hebben zowel
individuen, het team als
organisatie iets te doen.

het vermogen van de
organisatie om nieuwe
zorgmedewerkers via de
principes van werkplekleren
op te leiden en te behouden
voor de zorg.

het vermogen van een team,
van manager tot student, om
open en onderzoekend om te
gaan met situaties waarin je
niet meteen weet wat te
doen.

‘Een gunstig leer-/ werkklimaat is aanwezig als professionals en studenten op een prettige manier (van elkaar) leren en werken in de praktijk. Je hebt een nieuwsgierige houding ten
opzichte van je eigen handelen en dat van anderen. Je voelt je genoeg op je gemak om je tegen elkaar uit te spreken. Je weet dat je niet onzeker hoeft te zijn als je een nieuw idee wil
delen, een vraag wil stellen, of een mogelijke fout wil melden. Ook als je gedachten misschien afwijken van wat anderen vinden. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling
en vakbekwaamheid in de zorgverlening’*.
* Gebaseerd op het gedachtegoed A. Edmonson

Wat is de onderzoeksopzet?
Methode:

• Kwalitatief, in beeld brengen van ervaringen
• Voornamelijk (groeps-) gesprekken, aantal enquêtes
• Rode draad, niet herleidbaar naar personen en organisaties
Onderzoeksgroep:

• 189 personen van verschillende functies/ rollen:
student, werkbegeleider, zorgprofessional, teamcoach/manager, bestuurder
• 17 organisaties in totaal

Sneak preview: wat zijn de bevindingen (1/2)?

Student: ‘Ik ben nu bijna 10
weken boventallig waarin ik
meeloop en meekijk. Iedere
ochtend stap ik met plezier in
de auto’.

Werkbegeleider: ‘We laten de
studenten de eerste twee dagen
alleen meelopen in de huiskamer,
daarna meekijken in de zorg, ook
op hun behoefte en interesse’.

Praktijkopleider: ‘Wij starten
met de student en dan na de
ochtend worden ze
meegenomen door de
afdeling voor kennismaking
op de afdeling’

Zorgprofessional: ‘‘Er waren ongeveer
6 nieuwe leerlingen met de
introductie, We hadden geen
overzicht in werkprocessen en
protocollen. De begeleiders waren aan
het werk en niet aan het coachen’

Manager: ‘We hebben
geen inwerkprogramma’.

Absorptievermogen

Sneak preview: wat zijn de bevindingen (2/2)?
Thema’s:

1.
2.
3.
4.

Introductietijd
De match tussen student, cliënt en vorm van begeleiding
De begeleiding als vak apart met collectieve verantwoordelijkheid
Faciliteren van begeleiding

Absorptievermogen
Suggesties voor thema 3. De begeleiding als vak apart met collectieve verantwoordelijkheid:
Ø
Ø

Inzet rol van senior werkbegeleiding
Begeleiding van medestudenten

Ø Werkbegeleiding : affiniteit en competenties
Ø Training werkbegeleider en training on the job rond
begeleiding student als zorgprofessional
Ø Samenwerking volgens WaSa gedachtegoed

Ø

Rolduidelijkheid in begeleiding: (senior)
werkbegeleider, studentcoach, student- op
student begeleiding en de zorgprofessionals

Ø
Ø

Handleiding begeleiding studenten
Wegwijs app

Waar werken we naartoe?
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Leerwerkklimaat (LWK) tool

Vragen?

Straks:
Workshop leerwerkklimaat tool

