Training Teamreflectie
Maak kennis met de kunst van Zelfsturend leren,
een methode die helpt te onderzoeken wat jullie inspireert
en belemmert in het werk.
Dit biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden tot effectiever samenwerken

TEAMREFLECTIE en de kunst van Zelfsturend leren
Teamreflectie is een essentieel onderdeel van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Wij deden hiermee eerste ervaringen op in de zgn. Proeftuinen. In vervolg hierop biedt
Koren Visie in samenwerking met Arteria Consulting een training aan om als team aan de
slag te gaan met: teamreflectie. In deze training maken we gebruik van de methodiek van
Zelfsturend leren. Jullie werkverhalen vormen het vertrekpunt in deze training. Deze werkverhalen bevatten immers de motivationele aspecten, de potentie maar ook de mogelijke
obstakels om effectief samen te werken.
Zelfsturend leren is een proces van samen ontwikkelen en leren van ervaringen en van elkaar.
Centraal staat het vaardiger worden in:
• het bewust leren sturen van je eigen leer- en ontwikkelingsproces binnen het werk
(IK-aspect van de training);
• het stimuleren van het vermogen tot zelfsturing van anderen  (WIJ-aspect van de
training).
Het uitgangspunt is dat individueel leren en collectief leren in elkaar grijpen. Teamleren begint met gezamenlijk reflecteren.
VOOR WIE?
• Professionals die samenwerken op het terrein van wonen, dagbesteding en ambulante zorg.
• Teams bestaande uit teamleiders, zorgmanagers
DOEL
Ontdekken hoe je het meeste rendement haalt uit het samenwerken als team
Voorbeelden van leervragen op individueel en collectief leerniveau:
Ik ben een echte doener.
Soms ga ik te snel van start en geef de cliënt niet genoeg ruimte om de dingen in zijn eigen
tempo of eigen manier te doen. Soms wordt er naar mijn gevoel eindeloos gepraat terwijl
mijn handen jeuken om aan de slag te gaan. Als ik me inhoud dan kost me dat veel energie
Hoe kan ik mijn doener effectiever inzetten?
Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen.
Ik heb de neiging meteen ja te zeggen als mij gevraagd wordt om een lastige cliënt op te
nemen, daarmee neem ik onbewust ook een besluit voor mijn collega’s. Hoe leer ik grenzen
te stellen en voorkom ik dat mijn moeite met grenzen stellen op het bordje van mijn collega’s komt?
Wij houden van ons vak.
Hoe leren we de kracht van elke collega in te zetten voor het geheel? Hoe kunnen we
kennis en vakmanschap delen en samen verder ontwikkelen?
Wat te doen in tijden van hoge werkdruk?
Hoe blijf ik mijn collega steunen wanneer ik zie dat hij tegen zijn (emotionele) grens oploopt?
Hoe steunen we elkaar zonder er zelf onderdoor te gaan? Hoe leren wij als team de absolute grenzen van ontoelaatbaar gedrag door te geven aan het management?

In deze training ontdek je hoe jouw manier van leren en ontwikkelen ingrijpt op dat van je
teamleden en visa versa en hoe je dit kunt vertalen naar effectiever samenwerken.

PROGRAMMA EN WERKWIJZE;
Zelfsturend leren is een methodiek die je leert de weg te vinden om in verbinding met jezelf
en de ander verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen professionele handelen, op basis
van bewuste keuzes en kritische experimenten.
Tweedaagse training
Van werkervaringen naar leervragen
Je brengt in wat je bezig houdt, waar je warm voor loopt, wat je lastig vindt. Aan de hand
van jouw concrete ervaring worden persoonlijke ontwikkelthema’s vastgesteld. Vervolgens
worden ook (team) thema’s geformuleerd. Die kunnen gaan over de kwaliteit van de relatie
tussen cliënt en begeleider, werkprocessen binnen het team, multidisciplinair samenwerken,
het samenwerken met familierelaties, met vrijwilligers etc. Op die manier leer je zowel persoonlijke- als teamleervragen te verwoorden.
Van leervragen naar kritisch experiment
Deze fase staat in het teken van bewust worden. Iedereen heeft zijn eigen dilemma’s, hoe
ga jij met jouw dilemma’s om? Aan welk gedrag ben je gehecht en wat levert dat je op?
Hoe kun je ruimte geven aan meerdere perspectieven die op het eerste gezicht tegenstrijdig
lijken?
Wat is je verlangen en hoe kun je dit verlangen realiseren? Hoe graag wil je dit? Hoe kun je
dit vertalen in concrete en haalbare acties?
Dezelfde vragen worden gesteld aan het team. Wat zijn dilemma’s etc. Dat vraagt om een
goed doortimmerd plan wat we ook wel ‘kritisch experiment’ noemen. Hoe kunnen jullie als
team kritische experimenten formuleren om aan organisatievraagstukken te werken? Denk
in dit kader bijvoorbeeld aan ‘regelarm’ werken.
De ervaring leert dat het in teams heel verhelderend is wanneer de individuele leervragen
in de context van de gezamenlijke leervraag en het gezamenlijke kritische experiment benoemd mogen worden. Dan wordt gewerkt aan een cultuur van vertrouwen en een gezonde
basis voor effectief samenwerken.
Tussentijds – Experimenteren en implementeren
Terug in de werksituatie ga je ‘kritisch experimenteren’. Je probeert nieuwe inzichten uit,
bespreekt die in het team, samen zorgen jullie er voor dat de teamontwikkeling geagendeerd wordt. Dit kan twee dingen opleveren; een leereffect en een werkresultaat. Zo leren
jullie al werkend effectiever samen te werken en grenzen te verleggen.
Terugkomdag
Tijdens de 3e dag wordt gereflecteerd op het uitgevoerde kritisch experiment. Wat heeft het
uitvoeren jullie opgeleverd? We evalueren in de eerste plaats het leereffect en in de tweede
plaats het werkresultaat. Wat is er gelukt wat niet? Hoe ben je er als team mee omgegaan?
Welke successen mogen jullie vieren? Hoe kun je er voor zorgen dat jullie teamontwikkeling
verankerd wordt? Hoe houd je het vast naar de toekomst?
WELK RESULTAAT KUN JE ALS TEAM VERWACHTEN?
• Het ontwikkelen van een gezamenlijke taal als het over werkvragen gaat
• Groei van het onderliggende vertrouwen in het team.
• Geleerd wat de kracht van kwetsbaar opstellen kan zijn.
• Effectief samenwerken en het benoemen van de effecten van professioneel handelen
en deze verbinden aan de organisatiecontext.
• Ingevulde werkwijze van bouwsteen 3 van het nieuwe kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

GROEPSGROOTTE
De maximale groepsgrootte voor deze training is 12 deelnemers.
Vanaf 6 deelnemers werken we met twee begeleiders.
TRAININGSDAGEN EN -LOCATIE
Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag. Locatie in overleg.
KOSTEN
Offerte op maat. Afhankelijk van groepsgrootte, eventuele verblijfs- en locatiekosten
OVER DE TRAINER

Gea Koren (1960)
“Ook de meester blijft leerling van het leven”
Te midden van alle ontwikkelingen in de zorg willen we kwaliteit handhaven, vragen we van
mensen meer zelforganisatie om dat mogelijk te maken en willen we meer zelfsturing omdat
we beseffen dat al die ontwikkelingen niet ‘van bovenaf’ kunnen worden opgelegd.
Organisatieontwikkeling en professionaliseringsvraagstukken binnen de zorg. Daar word ik
enthousiast van! Professionele identiteit is het hart van mens- en organisatie ontwikkeling.
Samen met vakgenoten zoek ik naar wegen om de leefwereld en de systeemwereld met
elkaar te verbinden en aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke bedoeling en kernwaarden.
We stimuleren niet alleen gedragsveranderingen, maar we kijken ook of uw organisatie daar
wel op is ingericht en hoe het (nog) beter kan.
Het schilderij aan de voorkant is van: Irene Keyzer | In Kunst
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