
  

 

 
Het binden en boeien van medewerkers – oudere en jongere - is voor organisaties in de zorg 
een belangrijk onderwerp. Hoe krijg je voor elkaar dat medewerkers écht betrokken zijn en 
blijven bij hun werk, bij hun collega’s en bij hun bewoners?  
 

Doel van de bijeenkomst 

Vanzelf leren sluit aan bij drijfveren, motivatie en talenten die elke medewerker heeft. En vervolgens 
krijgen die kwaliteiten een verbinding met de taken in de organisatie. De fit tussen  talent en taak is niet 
eenvoudig en betekent in ieder geval dat  de organisatie ruimte biedt. Biedt uw organisatie genoeg ruimte 
om het werken tot een feest te maken? Met hulp van twee inspirerende sprekers en vier uitdagende 
workshops wordt u de gelegenheid  geboden uw eigen ervaringen met “vanzelf leren” met anderen te delen 
en nieuwe ideeën op te doen waarmee u in uw eigen praktijk verder aan de slag kunt gaan.  

 

Programma 

10.30 Ontvangst 

11.00  Vraaggesprek met de initiatiefnemers door Dries Willems (Vilans) 

Toelichting op het programma (Ben Stoelinga, Vilans) 

11.30 The path to Self Directed Learning  in Milano door Lucia Fontanella   

12.00  Workshop vanzelf leren – hoe kansen te creëren? 

1. talenten als bron van energie (Annelies Kooiman, Movisie; Marijke Bulder De Stromen 
Opmaatgroep) 

OF 

2. Hoe welbevinden van bewoner, medewerker en  organisatie elkaar versterken (Diane Stielstra, 
De Stromen Opmaatgroep; Dries Willems, Vilans ) 

13.15 lunch  

14.00 film Vis! 

14.30 Workshop vanzelf leren  - Hoe organiseer je dat?  

3. Vitaliteit en Inzetbaarheid vergroten (Annelies Kooiman, Movisie; Liduine Verburg, De Stromen 
Opmaatgroep) 

OF 

4. Ja maar….dat doen wij hier al jaren! Dansen met dilemma’s (Dries Willems, Vilans; Diane 
Stielstra De Stromen Opmaatgroep ) 

15.45 Reflectie en actie – naar een beter gebruik van vanzelf leren (plenair) 

16.00  Slot – fluitend naar huis 

 

 
 
 
 
 
 

Leren gaat vanzelf als je doet wat je leuk en belangrijk vindt  
 

‘Als vanzelf leren in het verpleeghuis’ 
een interactieve bijeenkomst op 20 november 2008 in Utrecht 

 Lucia Fontanella is deputy managing director van Centro Lavoro AFOL SUD – een organisatie voor 
professioneel trainen in  Milano  en partner in het Compliment project. Haar stellingen: “No 
motivation = No learning” en: “No management involvement = No training development”. In het 
Milanese Self Directed Learning Concept wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke groei en vitaal 

houden van (oudere) werknemers (NLP, Yoga-oefeningen) en aan coachingsmodellen. 



  

Aanleiding 
Samen met de Stromen Opmaat groep in Rotterdam heeft Vilans in 
2007 en 2008 een proeftuin Zelf Gestuurd Leren  begeleid, als 
onderdeel van het EU project Compliment. In de proeftuin hebben 
we vooral aandacht besteed aan de basis van leren, zoals 
relativeren van een negatief zelfbeeld (leren is voor mij niet 
weggelegd), stimuleren van de intrinsieke motivatie (leren kan ook 
heel erg leuk zijn) en het herkennen en benutten van ieders 
talenten (waar ben ik goed in?). Het succes van de proeftuin is 
aanleiding voor deze bijeenkomst.  
 
Doelen van de proeftuin 
J Kwaliteit van leven van bewoners verbeteren: hoe kan ik het 

de bewoners in de dagelijkse praktijk nog meer naar de zin maken? 
J Leren van en met elkaar: welke talenten kan ik zelf in de praktijk inzetten en welke talenten van 

collega’s kan ik mij eigen maken?  
J Leren door te doen en daarop met elkaar te reflecteren. 
 
Opzet van de proeftuin 
J Een aantal teams brainstormt met hun teamleider en een trainer over verbeteronderwerpen in de 

dagelijkse praktijk. Ieder teamlid benoemt eigen kwaliteiten en een mogelijke bijdrage aan het 
verbeteronderwerp.  

J Voortrekkers uit verschillende teams vormen een kenniskring. Zij brainstormen over een verbeteraanpak, 
brengen teamleiders en stuurgroep op de hoogte van de uitkomsten en gaan in hun team aan de slag met 
het gekozen onderwerp. Op reflectiebijeenkomsten vragen zij naar elkaars ervaringen, geven elkaar 
‘tips en tops’ en bereiden nieuwe acties voor. 

J Via een train-de-trainerstraject krijgen interne trainers bijscholing in verschillende methodieken om teams 
te begeleiden, in  onderwijskundige principes van zelfgestuurd leren en in coachingsvaardigheden. 

J De interne trainers dragen deze kennis over in een training aan de teamleiders en in bijeenkomsten die 
zij samen met de teamleiders voor de teams organiseren. Teamleiders krijgen handvatten voor het 
coachen van het team en van individuele medewerkers bij zelfgestuurd leren, het voeren van een 
ontwikkelgesprek en het maken van een persoonlijk profiel.    

J Een stuurgroep van lijn- en stafverantwoordelijken (directeur,  locatiemanager, P&O) fiatteert de keuzes 
van de kenniskring, geeft feedback aan voortrekkers, teamleiders en trainers en steekt zo nodig een hart 
onder ieders riem. Zij organiseren waar nodig de randvoorwaarden en benodigde middelen. 

 

Vis! 

De proeftuin had een hoog ‘vis!’ gehalte. De vis! filosofie biedt een recept voor 
arbeidsmotivatie waarmee je een saaie en routinematige werkplek kunt 
omtoveren tot een vrolijke, inspirerende en energieke omgeving. Vier principes 
staan in deze filosofie centraal:  

J je houding kiezen (wat ben je tijdens je werk); 

J spelen (plezier hebben en energie creëren);  
J ze blij maken (bewoners betrekken); 

J erbij zijn (voor elkaar, voor bewoners). 

Kijk ook op www.tfc. nl of www.charthouse.com 

 

“Ik heb het koffie-project nu een paar keer 
meegemaakt. Ik vind het een ontzettend 
leuk initiatief. Het is mooi om te zien hoe de 
mensen opleven als je ze nét dat beetje 
extra persoonlijke aandacht geeft, echt tijd 
voor ze neemt. Dit wordt zichtbaar 
gewaardeerd. De huiselijke sfeer die 
gecreëerd wordt, is ontzettend leuk. Ik heb 
al veel positieve reacties gehoord, en zelf 
ben ik er ook erg positief over!  
Ga zo door!”  

(uit het verslag van een stagiaire) 


