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Samenvatting

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar het leerklimaat binnen 
de verpleeghuissector en hoe dit bijdraagt aan persoonsgerichte zorg voor bewoners met 
dementie. Een goed leerklimaat binnen zorgorganisaties is belangrijk om leren systematisch 
in te bedden. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een faciliterend en een 
veilig leerklimaat. Een faciliterend leerklimaat biedt medewerkers voldoende mogelijkheden 
om zich (persoonlijk) te ontwikkelen, bijvoorbeeld middels een relevant scholingsaanbod. En 
medewerkers worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken. Een veilig leerklimaat biedt 
medewerkers ruimte om te leren van fouten en om te reflecteren op hun handelswijze.

Het Trimbos-instituut heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de betrokken 
partijen in het veld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Het betreft een verdiepend kwalitatief onderzoek op de kwantitatieve resultaten van de 
Monitor Woonvormen Dementie meetronde 5 (MWD5), specifiek op het onderdeel ‘De 
Lerende Organisatie’. In de resultatensectie wordt ingegaan op zowel dit kwantitatieve 
(vragenlijstonderzoek MWD5) als het kwalitatieve onderzoek (groepsgesprekken). Aan het 
einde van deze rapportage worden een aantal adviezen geformuleerd die beleidsmedewerkers 
en zorgorganisaties kunnen gebruiken om een leerklimaat binnen de verpleeghuissector 
verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Het doel van de studie is om antwoord te vinden op de volgende drie vragen:

 Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en veilig leerklimaat?
   Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend en veilig leerklimaat en hoe worden deze 

vormgegeven in de praktijk?

  Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig leerklimaat bij aan persoonsgerichte zorg?

De kwantitatieve gegevens zijn verzameld tussen april 2019 en februari 2020 middels 
vragenlijsten onder 819 (zorg)medewerkers van 58 woonvoorzieningen voor verpleeghuiszorg 
voor mensen met dementie. De kwalitatieve gegevens zijn verzameld tussen september 2021 
en maart 2022 middels groepsgesprekken bij drie woonvoorzieningen die hebben deelgenomen 
aan de MWD5. Tijdens de groepsgesprekken waren onder andere zorgmedewerkers, 
behandelaren en management aanwezig. 

Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en veilig leerklimaat?
Uit de groepsgesprekken kwam naar voren dat begrip hebben voor elkaar en het mogen maken 
en leren van fouten belangrijke onderdelen zijn van een goed leerklimaat. De werkomgeving 
is op deze manier een veilige plek om kennis op de doen. Openstaan voor én het geven van 
feedback zijn hierbij ook belangrijke factoren. Maar uit het vragenlijstonderzoek bleek dat 
het bespreken van fouten in de praktijk door minder dan de helft van de medewerkers wordt 
gedaan. Het geven van feedback werd ook ervaren als een van de lastigste zaken om te doen. 
Het geven en ontvangen van feedback vereist training en ervaring, de ontwikkeling van dit 
soort gespreksvaardigheden zou meer moeten worden gestimuleerd door organisaties. Het 
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inbouwen van vaste feedbackmomenten tijdens evaluaties aan het eind van de dag of tijdens 
werkoverleggen kan hierin ook helpend zijn. Verder kwam naar voren dat het openstaan 
voor nieuwe ervaringen, nieuwe informatie en de wil om te blijven leren, aspecten zijn die 
zorgmedewerkers van zichzelf verwachten als het gaat om leren en ontwikkelen. Informatie 
uit andere verpleeghuizen en organisaties, of van familieleden, wordt naast wetenschappelijke 
inzichten ook duidelijk gezien als bron van kennis. 

Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend en veilig leerklimaat en hoe worden deze 
vormgegeven in de praktijk?
Randvoorwaarden voor een faciliterend leerklimaat zijn ruimte om relevante scholing te 
volgen, een leidinggevende die kennis heeft van de ouderenzorg en dit ook uitdraagt en 
kleinere teams. Collegialiteit, steun en waardering van collega’s of leidinggevende, veel mensen 
die luisteren en steun bieden in moeilijke situaties en zelfsturende teams zijn factoren die 
bijdragen aan een veilig leerklimaat. Deze resultaten komen deels overeen met de resultaten 
uit de groepsgesprekken. Uit de groepsgesprekken bleek ook dat een leergierige houding 
van medewerkers moet worden gevoed door de organisatie. Daarnaast wordt het promoten 
van medewerkers door de organisatie om bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling en 
deskundigheidsbevordering gezien als stimulans om zelf na te denken over eigen kwaliteiten 
en ontwikkeling. Het meedenken met de visie van een organisatie heeft daarbij ook een 
positieve uitwerking op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig leerklimaat bij aan persoonsgerichte zorg?
Zowel het faciliterende, als veilige leerklimaat hangen positief samen met het bieden van 
meer persoonsgerichte zorg. Het leren door middel van reflecteren en experimenteren en 
het leren van leidinggevenden zijn belangrijke onderdelen voor het kunnen bieden van 
persoonsgerichte zorg aan bewoners met dementie. Daarop aansluitend kwam uit de 
groepsgesprekken naar voren dat de ruimte krijgen om te bedenken hoe moeilijkheden het 
best aangepakt kunnen worden en deze aanpak te kunnen uitproberen, van belang zijn 
voor het bieden van persoonsgerichte zorg. Tot slot zijn collega’s én familie als bron van 
informatie en samenwerkingspartner zeer belangrijk om persoonsgerichte zorg voor bewoners 
met dementie te kunnen waarborgen. Een goed leerklimaat en persoonsgericht werken zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat zij een aantal basisprincipes met elkaar delen, 
waaronder experimenteren, leren van elkaar en het gebruiken van meerdere bronnen voor 
informatie. 

Het creëren van een faciliterend en veilig leerklimaat voor medewerkers zou voor organisaties 
een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Dit omdat het zowel gunstige effecten kan hebben 
op de ervaren werktevredenheid en welzijn van medewerkers, maar ook positieve effecten 
heeft voor de persoonsgerichte zorg voor bewoners met dementie.
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1 Aanleiding en achtergrond

In zowel het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het Ministerie van VWS1, als het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg2 wordt het belang om als zorgorganisatie te blijven leren, 
verbeteren en innoveren benadrukt. De gedachte is dat door systematisch leren en ontwikkelen 
de zorg en ondersteuning verder zal verbeteren, waarbij het optimaliseren van de kwaliteit 
van leven van de bewoners het doel is. 
 

Het Kwaliteitskader formuleert een vijftal uitgangspunten voor lerende organisaties om 
een permanente leercultuur te bereiken: 

1.  Leren van en in de praktijk, waarbij feedback, continue reflectie en dialoog wordt 
gestimuleerd; 

2.  Leren van elkaar, via lerende netwerken;
3. Plannen maken voor ontwikkeling en deze opnemen in het jaarlijkse kwaliteitsplan;
4. Deze plannen jaarlijks evalueren in een kwaliteitsverslag;
5. Inzicht hebben in en bijsturen van kwaliteit.

Naast de opdrachten voor zorgorganisaties, wordt van (zorg)medewerkers zelf verwacht dat 
zij continu blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, gebruik makend 
van de meest actuele inzichten uit de wetenschap en kwaliteitsstandaarden. Dit kan echter 
alleen als er binnen een organisatie mogelijkheden en omstandigheden worden gecreëerd om 
systematisch leren in de praktijk te brengen. Niet alleen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg2 
en het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’1 wordt het belang van systematisch leren 
benadrukt. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert het veld in haar 
rapport, ‘Applaus is niet genoeg’, om een aantal stappen te zetten om de zorg aantrekkelijker 
te maken in een steeds krappere arbeidsmarkt3. Zorgorganisaties worden daarin geadviseerd 
om passende arbeidsvoorwaarden en een passend loopbaanperspectief te bieden, waarbij 
(zorg)medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien en leren. Dit alles met als doel de mate 
van waardering die (zorg)medewerkers vanuit hun eigen organisatie krijgen te verhogen en 
om het vak van verzorgende of verpleegkundige aantrekkelijker te maken.

 
1.1 Leerklimaat en leren tijdens het dagelijkse werk

Een goed leerklimaat binnen zorgorganisaties is belangrijk om leren systematisch in te bedden 
in de organisatie. Verschillende factoren binnen een organisatie die het leren ondersteunen 
of belemmeren, vormen een leerklimaat. Een goed leerklimaat helpt (zorg)medewerkers te 
leren in de praktijk en biedt tevens voldoende mogelijkheden om kennis op te doen via 
training of opleiding4. Om in de praktijk te kunnen leren is het van belang dat er binnen een 
organisatie heldere en concrete leerprocessen zijn gedefinieerd, er een leerklimaat heerst en 
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dat een leidinggevende het leren actief stimuleert door o.a. het faciliteren van constructieve 
feedback binnen een team en ruimte te maken voor reflectie4. Ook dienen zorgmedewerkers 
zich voldoende veilig te voelen om de geleverde zorg te evalueren in termen van wat zij goed 
vinden gaan en waar er nog verbeteringen nodig zijn5,6, om zo continu de kwaliteit van zorg 
te waarborgen. Hiervoor is vaak een verandering in het leerklimaat van een organisatie nodig. 
Het is belangrijk om te realiseren dat een leerklimaat de uitkomst is van een samenspel tussen 
organisatorische kenmerken en de interactie tussen alle betrokkenen binnen de organisatie en 
dat dit in alle lagen van een organisatie speelt, van management tot de naasten en bewoners 
zelf4,7. 

Er zijn verschillende theoretische kaders waarmee een leerklimaat kan worden beschreven. In 
deze rapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen een faciliterend leerklimaat en een 
veilig leerklimaat. 
• Met een faciliterend leerklimaat wordt bedoelt dat er voldoende ontwikkelingsmogelijk-

heden zijn voor (zorg)medewerkers, én dat men wordt gestimuleerd hiervan gebruik te 
maken6. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een relevant scholingsaanbod, maar ook dat 
medewerkers de ruimte krijgen om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen. 

• Met een veilig leerklimaat wordt gedoeld op de ruimte die medewerkers in hun dagelijkse 
praktijk krijgen om te leren van fouten en te reflecteren op hun eigen handelswijze. Er kan 
door een organisatie echter ook gestuurd worden op het vermijden van fouten, bijvoorbeeld 
door strikte procedures en protocollen op te stellen. Uit het rapport ‘Veilige Zorg, Goede 
Zorg?’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid blijkt dat er vaak vanuit het oogpunt 
van veiligheid gebruik gemaakt wordt van dergelijke procedures en protocollen. Deze 
manier van werken staat echter op gespannen voet met de mogelijkheid voor (zorg)
medewerkers om te handelen vanuit vrijheid en eigen autonomie, wat het leren van fouten 
in de weg staat8. Ook de angst om fouten toe te geven en bespreekbaar te maken wordt 
verhoogd wanneer er vooral protocollair gehandeld wordt9. 

Naast het leren door bijvoorbeeld training en georganiseerd scholingsaanbod, is leren tijdens 
de alledaagse werkzaamheden minstens zo belangrijk10. Omdat het leren tijdens alledaagse 
werkzaamheden vaak impliciet plaatsvindt, door bijvoorbeeld het observeren en het imiteren 
van collega’s, wordt dit niet altijd herkend als leren4,5,11. Hierin kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen het leren dat plaatsvindt in de interactie met de ander en het taak-gerelateerde 
leren. In de interactie gaat het om het geven en ontvangen van feedback van collega’s, 
leidinggevenden, bewoners en hun naasten, maar ook elkaar kunnen coachen en samen 
zoeken naar oplossingen wanneer er zich problemen voordoen5,11. Taak-gerelateerd leren 
gaat om leren van het eigen handelen, bijvoorbeeld wanneer men bewust en structureel stil 
kan staan bij het eigen handelen en na gaat wat het doel en de uitkomst van het handelen 
was (leren door reflecteren). Verwant aan het durven maken van fouten, is het leren door 
experimenteren tijdens het werk. Hierbij is er ruimte voor (zorg)medewerkers om andere 
manieren van werken te kunnen en mogen uitproberen. Dit kan in situaties van verzorgende 
handelingen zijn, maar ook in het relationele contact met bewoners. Dit experimenteren en 
reflecteren in het contact met bewoners met dementie is tevens een essentieel onderdeel 
van persoonsgerichte zorg, een manier van werken die gezien wordt als de basis van goede, 
kwalitatief hoogwaardige zorg12,13
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1.2 Persoonsgerichte zorg is goede zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die afgestemd is op de 
specifieke belevingswereld, wensen en behoeften van een 
bewoner, waarbij iemand met dementie als volwaardig 
persoon gezien wordt. Ieder mens is verschillend en heeft 
eigen mogelijkheden, waar je als zorgverlener bij aansluit14. 
Psycholoog Tom Kitwood wordt gezien als de grondlegger van 
persoonsgerichte zorg. In zijn theorie beschrijft hij dat ieder 
mens dezelfde behoeften heeft, maar dat we daar allemaal 
onze eigen invulling aan geven. De behoefte aan comfort, 
identiteit, gehechtheid, (zinvol) bezig zijn, erbij horen en liefde 
staan centraal15. Het is vanuit deze persoonlijke context dat 
de zorg vormgegeven wordt. Hierbij vormen vier elementen 
het uitgangspunt: 

1.  Het toekennen van waarde aan mensen (zowel aan de persoon met dementie als iedereen 
die betrokken is bij de zorg); 

2. Het geven van individuele begeleiding en zorg; 
3. Handelen vanuit het perspectief van iemand met dementie; en 
4. Het creëren van een sociale omgeving die ondersteunend is 13–15. 

Zorg die in de basis persoonsgericht is, wordt gezien als goede zorg. Zo wordt de kwaliteit van 
zorg als beter ervaren door naasten, wanneer de zorg meer persoonsgericht is en leidt het tot 
meer welzijn voor de persoon met dementie12,16. Niet alleen de kwaliteit van zorg wordt beter 
ervaren, maar (zorg)medewerkers die volgens zichzelf meer persoonsgerichte zorg verlenen, 
zijn meer tevreden met hun werk en vinden zichzelf ook meer bekwaam 17. 

Persoonsgerichte zorg is dan ook de basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het 
uitgangspunt voor de nieuwe Zorgstandaard Dementie18. Om persoonsgericht te kunnen 
werken is het nodig dat men in het contact met bewoners met dementie durft te experimenteren 
en hier ook de tijd en ruimte voor krijgt. Ook is het van belang om te onderzoeken welke 
benadering en handelingen aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iemand 
met dementie. Inherent hieraan is dat men ook de ruimte krijgt om te reflecteren op het eigen 
en elkaars handelen: men moet de ruimte en veiligheid ervaren voor het erkennen van fouten 
om te kunnen leren. Dit alles met het doel om de persoon met dementie zo goed mogelijk te 
leren kennen, om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Het hebben van een lerende 
organisatie en de zorg persoonsgericht vorm geven heeft dan ook veel raakvlakken met elkaar 
en zouden versterkend op elkaar kunnen werken. 

1.3 Doelstellingen

In deze publicatie wordt ingegaan op de vraag wat een leerklimaat inhoudt, welke 
randvoorwaarden hierbij een rol spelen en hoe dit bijdraagt aan goede zorg voor mensen 
met dementie, waarbij de ervaringen uit de dagelijkse praktijk centraal staan. Hierbij wordt 

Figuur 1. Basis psychosociale 

behoeften zoals beschreven 

door Kitwoord  
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ook aandacht besteedt aan het leren dat plaatsvindt tijdens de alledaagse werkzaamheden. 
De volgende drie vragen staan centraal:
1. Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en veilig leerklimaat?
2.  Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend en veilig leerklimaat en hoe worden deze 

vormgegeven in de praktijk?
3. Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig leerklimaat bij aan persoonsgerichte zorg?

1.4 Werkwijze

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van secundaire data-analyse 
van gegevens die verzameld zijn in het kader van de vijfde meetronde van de Monitor 
Woonvormen Dementie (kwantitatieve gegevens) en van drie groepsgesprekken (kwalitatieve 
gegevens). 

De kwantitatieve gegevens zijn verzameld via online vragenlijsten tussen april 2019 en februari 
2020 onder medewerkers van 58 woonvoorzieningen voor langdurige zorg voor mensen 
met dementie. Middels deze gegevens is onderzocht welke randvoorwaarden relevant zijn 
voor een faciliterend of veilig leerklimaat én wat een goed leerklimaat oplevert voor (zorg)
medewerkers in de dagelijkse praktijk. Op basis van literatuuronderzoek is uitgegaan van 
negen verschillende randvoorwaarden die bij kunnen dragen aan een leerklimaat en van zes 
verschillende factoren waarop een leerklimaat effect kan hebben (zie figuur 2).

Leerklimaat

Faciliterend leerklimaat Veilig leerklimaat

Randvoorwaarden

•  Ontwikkel- en  
ontplooiingsmogelijkheden

• Sociale steun leidinggevende
• Sociale steun collega's
•  Aanwezigheid van emotionele 

hulpbronnen
• Hogere mate van zelfsturing
• Transformationeel leiderschap
• Leiderschapskenmerken
• Kleinere bewonersgroep
• Grootte zorgteam

•  Meer persoonsgerichte zorg
• Hogere arbeidstevredenheid
• Minder emotionele uitputting
•  Betere persoonlijke  

bekwaamheid
• Meer eenduidigheid in de visie
• Lager verzuimpercentage

Effecten

Figuur 2. Onderzochte randvoorwaarden en effecten van een leerklimaat 
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Aanvullend zijn drie groepsgesprekken met zorgmedewerkers in drie verschillende 
woonvoorzieningen gehouden tussen 14 september 2021 en 7 maart 2022, waarvan de eerste 
op locatie plaatsvond en de laatste twee via Microsoft Teams. Tijdens de groepsgesprekken 
zijn zorgmedewerkers onderling in gesprek gegaan over wat zij zien als leerklimaat binnen 
hun organisatie, wat zij belangrijk vinden in een leerklimaat, wat bijdraagt aan een leerklimaat 
en hoe het leerklimaat gerelateerd is aan persoonsgerichte zorg. De groepen bestonden uit 
respectievelijk zeven, vijf en zeven (zorg)medewerkers. In de tweede groep heeft ook een 
leidinggevende deelgenomen. Elke bijeenkomst duurde twee uur. Tijdens de gesprekken is 
dezelfde structuur aangehouden om erachter te komen wat deelnemers vonden bijdragen aan 
een leerklimaat en hoe zij de relatie tussen het leerklimaat en persoonsgerichte zorg zagen. 
Deelnemers kregen stellingen voorgelegd, waarvan ze een selectie maakten. De selectie werd 
gesorteerd op mate van belangrijkheid (in beide gevallen maximaal tien). Aan de hand van 
de selectie zijn deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over wat de stellingen voor hen 
inhouden in de praktijk. De kwalitatieve gegevens vormen een verdieping op de resultaten 
van de kwantitatieve gegevens. 

De gebruikte methoden, vragenlijsten en analysemethoden zijn in meer detail beschreven in 
Bijlage 1 ‘Methodebeschrijving’.
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2 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van zowel het kwantitatieve (vragenlijstonderzoek) als 
kwalitatieve (groepsgesprekken) onderzoek besproken. Eerst worden bevindingen over het 
leerklimaat binnen zorgorganisaties in het algemeen besproken (doelstelling 1), vervolgens 
wordt er gekeken wat de randvoorwaarden voor een leerklimaat zijn en hoe deze eruit zien 
in de praktijk (doelstelling 2). Hierna worden de mogelijke effecten die een leerklimaat kan 
hebben op het dagelijkse werk van (zorg)medewerkers gerapporteerd. Tenslotte wordt dieper 
ingegaan op de associatie tussen een leerklimaat en persoonsgerichte zorg zoals ervaren door 
(zorg)medewerkers (doelstelling 3).

2.1 Deelnemers
De vragenlijsten zijn ingevuld door 606 (zorg)medewerkers (verzorgende, verpleegkundige, 
woon(zorg)begeleider, helpende, zorgcoördinator, eerst verantwoordelijke verzorgende), 58 
leidinggevenden en 155 behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, etc.) 
werkzaam in 58 woonvoorzieningen voor verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. 
Een compleet overzicht van alle karakteristieken van de deelnemers wordt beschreven in de 
rapportage ‘Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie’. In de groepsgesprekken 
namen in totaal negentien (zorg)medewerkers uit drie verschillende woonvoorzieningen deel.

2.2  Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en 
veilig leerklimaat (doelstelling 1)?

2.2.1 Hoe ervaren medewerkers het leerklimaat?
Uit de kwantitatieve analyses kwam naar voor dat op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (goed) 
de gemiddelde score van alle respondenten 3,65 (SD = 0,82) was op faciliterend leerklimaat 
en 3,53 (SD = 0,82) op veilig leerklimaat. Leidinggevenden ervaarden het leerklimaat binnen 
hun organisatie als meer faciliterend ten opzichte van (zorg)medewerkers en behandelaars, 
waarbij behandelaars het faciliterend leerklimaat op hun beurt als significant minder faciliterend 
ervaarden dan (zorg)medewerkers. Dit betekent dat leidinggevenden aangaven dat er binnen 
de organisatie meer ontwikkelmogelijkheden (opleiding en training) aanwezig zijn waar zij 
gebruik van kunnen maken, dan (zorg)medewerkers en behandelaars.

(Zorg)medewerkers ervaarden een significant minder veilig leerklimaat binnen de organisatie 
dan dat leidinggevenden en behandelaars dit binnen de organisatie ervaarden (zie figuur 3). 
Dit houdt in dat (zorg)medewerkers vonden dat zij in de dagelijkse praktijk minder ruimte 
hebben om fouten te maken en om deze te kunnen bespreken en dat zij minder tijd hadden 
om te reflecteren op hun handelen. Leidinggevenden en behandelaars ervaarden meer ruimte 
en tijd voor deze zaken.

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/11/AF1758-Trends-in-de-verpleeghuiszorg-voor-mensen-met-dementie.pdf
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Figuur 3.  Gemiddelde scores op faciliterend en veilig leerklimaat. Afzonderlijk voor medewerkers, 

leidinggevenden en behandelaars. *Er is een significant verschil tussen groepen (p <. 05).

Interessant om te weten*
• Meer dan 80% van de (zorg)medewerkers, leidinggevenden en behandelaars vindt 

dat hun organisatie hen voldoende mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling 
biedt;

• Meer dan 80% van de (zorg)medewerkers, leidinggevenden en behandelaars geeft 
aan dat er aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden zijn en dat het mogelijk is om 
relevante opleidingen te volgen;

• 48% van de (zorg)medewerkers en behandelaars durft fouten niet toe te geven of 
met elkaar te bespreken;

• Ongeveer 1 op de 3 leidinggevenden geeft aan angst te hebben om fouten toe te geven;
• 44% tot 46% van de (zorg)medewerkers en behandelaars is bang om werk-

gerelateerde problemen openlijk te bespreken. Bij leidinggevenden is dit percentage 
kleiner (34%). 

*  Het percentage deelnemers dat op een stelling met een 5-punts Likertschaal positief heeft geantwoord 

(‘enigszins van toepassing’, ‘wel van toepassing’ of ‘helemaal wel van toepassing’ heeft geantwoord). 
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2.2.2 Hoe ziet een leerklimaat er in de dagelijkse praktijk uit?

Leergierige houding, fouten durven maken en leren van elkaar
Tijdens de groepsgesprekken gaven deelnemers aan dat begrip hebben voor elkaar en 
het mogen maken van fouten en ervan leren belangrijke onderdelen zijn van een goed 
leerklimaat. Zo dient de werkplek een veilige plaats te zijn om kennis op te doen. Het durven 
en kunnen uiten van gevoelens en niet bang zijn om dingen te vragen, zijn punten die hierin 
een belangrijke rol spelen. Collega’s hebben in een goed leerklimaat ook begrip voor elkaars 
fouten. 

Het maken van fouten en elkaar feedback geven was voor de deelnemers een van de 
belangrijkste pijlers voor het leren tijdens het werk. Feedback geven, zowel op dingen die 
goed gaan als op gemaakte fouten, wordt gezien als belangrijk. Des te meer omdat men werkt 
met mensen en omdat mensen met dementie soms onbegrepen gedrag hebben, waarbij een 
bepaalde benadering nodig kan zijn. Feedback geven blijkt lastig. Het is fijn en gemakkelijk 
om elkaar complimenten te geven, maar zaken die minder goed gaan, zijn moeilijk om met 
elkaar te bespreken. Een deelnemer gaf bijvoorbeeld aan:

“Ik wil een collega niet confronteren, om te voorkomen dat hij/zij dit ervaart als een 
persoonlijke aanval.”

Naast het kunnen geven van feedback is het ook belangrijk dat men openstaat voor het 
ontvangen van feedback. Uit de gesprekken kwam naar voren dat een manier om dit 
makkelijker te maken is om hier bewust bij stil te staan, bijvoorbeeld bij de overdracht of in 
werkoverleggen. Dit soort momenten werden belangrijk gevonden om ervoor te zorgen dat 
medewerkers het werk niet mee naar huis nemen. Er wordt aangegeven dat het wenselijk 
is om apart te kunnen sparren met een collega om advies te vragen over hoe je bepaalde 
situaties met een collega aan kan pakken rondom het geven van feedback. Wel werd de 
kanttekening gemaakt dat de focus van feedback het best kan liggen op dingen die goed 
gaan in plaats van op dingen die fout gaan. Als het gaat om dementiezorg, bereik je veel meer 
door de nadruk te leggen op dingen die goed gaan, aldus de deelnemers. 

Naast het belang van feedback kwam naar voren dat het belangrijk is om open te staan 
voor nieuwe ervaringen, nieuwe informatie en de wil te hebben om te blijven leren. (Zorg)-
medewerkers verwachten van zichzelf hierin ook een leergierige houding. Bijvoorbeeld door 
het volgen van nieuwe ontwikkelingen en het zichzelf eigen maken van nieuwe technieken en 
methoden. Men geeft aan door de continue veranderingen in de zorg toch altijd bezig te zullen 
zijn met leren. Leermomenten dienen zich volgens de (zorg)medewerkers in verschillende 
vormen aan waardoor het belangrijk is om open te staan voor verschillende leerbronnen. 
Niet alleen informatie uit de wetenschap, maar ook uit andere verpleeghuizen/organisaties en 
bijvoorbeeld familieleden kan gebruikt worden als leerbron. Hiervoor moet men met elkaar in 
gesprek blijven en de mogelijkheid krijgen om van elkaar en elkaars talenten te leren. 
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2.2.3  Ervaren mogelijkheden tot leren en verdere ontwikkeling tijdens het 
dagelijkse werk

Interessant om te weten*
• Ruim 9 op de 10 (zorg)medewerkers, leidinggevenden en behandelaars geven aan 

dat de stellingen die gaan over leren door reflectie en leren van collega’s op hen van 
toepassing is;

• Ruim 4 op de 5 van de (zorg)medewerkers en leidinggevenden geven aan dat stellingen 
die passen bij het leren door experimenteren en leren van de leidinggevende op hen 
van toepassing is;

• 90% van de behandelaars geeft aan te leren door te experimenteren; 
• Behandelaars geven in mindere mate aan te leren van de leidinggevende, bijvoorbeeld 

slechts 47% van hen geeft aan dat hun direct leidinggevende hen tips over de 
uitvoering van hun werk geeft.

*  Het percentage deelnemers dat op een stelling met een 5-punts Likertschaal positief heeft geantwoord 

(‘enigszins van toepassing’, ‘wel van toepassing’ of ‘helemaal wel van toepassing’ heeft geantwoord). 

Op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (goed), konden (zorg)medewerkers aangeven wat de 
mogelijkheden waren om tijdens het dagelijkse werk te leren en zich verder te ontwikkelen. 
Het gaat hierbij om de ruimte die (zorg)medewerkers ervaren om verschillende manieren 
van leren in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen. De gemiddelde score van alle 
respondenten was 3,98 (SD = 0,62) voor leren door reflecteren; 3,68 (SD = 0,71) voor 
leren door experimenteren; 4,02 (SD = 0,60) voor leren van collega’s; en 3,45 (SD = 0,91) 
voor leren van leidinggevende (zie figuur 4). Er zijn verschillen in hoe (zorg)medewerkers, 
leidinggevenden en behandelaren hun mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en de manier 
waarop zij leren zien. Het valt op dat (zorg)medewerkers aangeven gemiddeld minder te leren 
door te reflecteren en experimenteren dan leidinggevenden en behandelaars. Behandelaars 
geven aan minder te leren door te reflecteren in vergelijking met leidinggevenden. (Zorg)-
medewerkers geven aan minder te leren van collega’s en meer van hun leidinggevenden 
dan dat behandelaars dat doen. Tenslotte leren leidinggevenden op hun beurt meer van hun 
directe leidinggevenden in vergelijking met (zorg)medewerkers en behandelaars. 
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Figuur 4.  Gemiddelde scores op leren door reflecteren, leren door experimenteren, leren van 

collega’s en leidinggevende. Afzonderlijk voor medewerkers, leidinggevenden en 

behandelaars. *Er is een significant verschil tussen groepen (p <. 05).

Uit de groepsgesprekken komt naar voren dat er bewust aandacht besteed moet worden 
aan het leren op de werkvloer. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met 
de persoonlijke leerstijlen en niveaus, niet alleen bij medewerkers maar ook bij leerlingen. 
Leerlingen moeten de kans krijgen om te leren en te worden begeleid door (zorg)medewerkers 
op de werkvloer. Daarnaast vonden deelnemers het belangrijk dat er mogelijkheden voor 
leerlingen zijn om aanvullende scholingen te volgen, naast het aanbod dat zij krijgen via hun 
opleiding. Bijvoorbeeld het algemene scholingsaanbod dat via de organisatie zelf aangeboden 
wordt. In lijn met de literatuur kwam uit de groepsgesprekken naar voren dat men veel 
van elkaar leert, het zogenoemde ‘teamleren’, en hierbij gebruik maakt van de verschillende 
invalshoeken van collega’s met verschillende functies. 

Een praktijkvoorbeeld dat in de gesprekken werd gegeven is dat het prettig is om zelf te 
kunnen ontdekken wat het beste aansluit bij de bewoners. Om gezamenlijk als team te 
mogen nadenken over wat nu eigenlijk huiselijk is en hoe men de zorg en de omgeving op 
een meer huiselijke manier kan vormgeven, wordt als waardevol gezien.

“Je hebt allemaal hetzelfde doel, namelijk: de zorg voor de bewoner van hoge kwaliteit 
houden. Je doet het met z’n allen.”

Tijdens de groepsgesprekken is ook gesproken over meer expliciete manieren van leren. 
Er worden bijvoorbeeld online en fysieke scholingen aangeboden vanuit de organisatie. Bij 
online trainingen kan worden gedacht aan een platform met een aanbod van cursussen en 
opdrachten die aansluiten per functiegroep. Het voordeel van online trainingen is dat deze in 
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eigen tijd gepland en gevolgd kunnen worden. Hoewel deelnemers positief waren over het 
aanbod van online scholingen, werd de voorkeur uitgesproken voor fysieke scholingen of 
een combinatie van online en fysieke scholingen. Tijdens een fysieke scholing kan theorie en 
praktijk met elkaar worden gecombineerd en vullen deze elkaar goed aan. Daarnaast werd er 
door deelnemers aangegeven dat er veel aanbod is, maar dat niet altijd mogelijk is om deze 
cursussen tijdens werktijd te volgen. Het komt er dan op neer dat medewerkers cursussen of 
scholing in hun eigen tijd volgen.

2.3  Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend en veilig 
leerklimaat en hoe worden deze vormgegeven in de 
praktijk (doelstelling 2)?

Interessant om te weten
• Het promoten van persoonlijke ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden door de 

werkgever stimuleert medewerkers om na te denken over hun eigen kwaliteiten en 
om zichzelf te ontwikkelen;

• Voor een veilig leerklimaat is het van belang dat medewerkers sociale steun van zowel 
collega’s als leidinggevenden ervaren; 

• Een grotere mate van zelfsturing door het team en het krijgen van steun tijdens en na 
emotioneel moeilijke werksituaties dragen bij aan een veilig leerklimaat. 

Voor het vormen van een faciliterend en veilig leerklimaat zijn verschillende randvoorwaarden 
nodig, zo blijkt uit de analyse van de kwantitatieve gegevens. Figuur 5 laat zien welke 
randvoorwaarden een positieve (+) of negatieve (-) bijdrage leveren aan een faciliterend en 
veilig leerklimaat. ‘Transformationeel leiderschap’ en ‘het aantal bewoners per medewerker’ 
lijken geen rol te spelen bij de kwaliteit van het leerklimaat.

Teamgrootte

Ontwikkel- en  
ontplooiingsmogelijkheden

Leiderschapskenmerken

Sociale steun 
van collega's

Zelfsturing

Sociale steun van  
leidingevende

Emotionele hulpbronnen

Faciliterend leerklimaat

Veilig leerklimaat

+

-

+

+

+

+

+

 

Figuur 5.  Randvoorwaarden die een bijdrage leveren aan een faciliterend of veilig leerklimaat.  

Of een randvoorwaarde een positieve of negatieve bijdrage levert wordt aangegeven 

met respectievelijk een groene box en ‘+’ of een rode box en ‘-‘ symbool.
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Faciliterend leerklimaat: Van de onderzochte randvoorwaarden dragen er drie bij aan 
een faciliterend leerklimaat. In het verpleeghuis wordt een faciliterend leerklimaat vooral 
ervaren wanneer (zorg)medewerkers het gevoel hebben dat de organisatie hen ruimte en 
mogelijkheden biedt om (na-)scholing te volgen (ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden), 
zij een leidinggevende hebben die kennis heeft van de ouderenzorg en dit ook uitdraagt 
(leiderschapskenmerken) en wanneer zij werken in een kleiner team (teamgrootte). 

Veilig leerklimaat: Andere factoren zijn weer van belang voor een veilig leerklimaat. Wanneer 
medewerkers collegialiteit, steun en waardering voelen van collega’s en van hun leidinggevende 
(sociale steun collega’s en sociale steun leidinggevende), veel mensen om zich heen hebben die 
naar hen luisteren of hen steunen in emotioneel moeilijke situaties (emotionele hulpbronnen) 
en deel uitmaken van een zelfsturend team, ervaren zij het leerklimaat als veiliger. 

Tijdens de groepsgesprekken is deelnemers gevraagd om 45 stellingen over randvoorwaarden 
die volgens hen bijdragen aan een leerklimaat op volgorde van belangrijkheid te rangschikken, 
waarbij maximaal tien stellingen geselecteerd konden worden. De groepen selecteerden 
respectievelijk zeven, zeven en vijf stellingen. Het toegeven en bespreken van gemaakte 
fouten werd gekozen tijdens alle drie de groepsgesprekken (zie Tabel 1). Nieuwe dingen 
uitproberen, een stimulerende leidinggevende en voldoende middelen vanuit de organisatie 
om te kunnen ontwikkelen werden ook belangrijk gevonden voor het leerklimaat door steeds 
twee van de drie groepen. 

Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat medewerkers vonden dat het voor een leerklimaat 
belangrijk is dat medewerkers zelf ook een leergierige houding aannemen. Men vond het 
belangrijk dat men binnen het team durft om gemaakte fouten toe te geven en deze met 
elkaar te bespreken en dat er vanuit organisaties de ruimte wordt geboden om nieuwe 
manieren van werk of handelen te mogen uitproberen. Deelnemers gaven aan dat dit nog te 
weinig wordt gedaan, terwijl het een kans is om met elkaar te bespreken waarom iets wel of 
niet lukt, wat bepaalde effecten zijn en of het beoogde doel is behaald.

Tabel 1.  Stellingen over randvoorwaarden van een leerklimaat die terug kwamen in 
de top 10 in alle drie de groepsgesprekken en de mate van overeenstemming 
tussen de groepen.

Stelling Aantal groepen met 

stelling in selectie

Medewerkers erkennen gemaakte fouten en bespreken deze met elkaar. 3

Nieuwe manieren van werk of handelen mogen uitproberen. 2

Leidinggevende stimuleert om gebruik te maken van elkaars talenten. 2

De organisatie biedt voldoende middelen om vakbekwaamheden verder 

te ontwikkelen.

2

Voldoende tijd krijgen om te leren. 1
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Stelling Aantal groepen met 

stelling in selectie

Mogelijkheid om capaciteiten verder te ontwikkelen en te ontplooien. 1

Leidinggevende biedt ruimte om als medewerker nieuwe ideeën in te 

brengen en moedigt eigen initiatief aan.

1

Collega’s bieden een helpende hand. 1

Vrij mogen discussiëren over problemen in het werk. 1

In een team werken dat zelfsturend is. 1

Vertrouwen hebben in leidinggevende/Steun en handvatten krijgen van 

de leidinggevende. 

1

Aangemoedigd en gewaardeerd worden. 1

Zoals eerder al ter sprake kwam, wordt feedback aan elkaar geven als een zeer belangrijker 
pijler voor een goed leerklimaat gezien. Maar in de praktijk blijkt er nog sprake te zijn van een 
drempel om dit ook daadwerkelijk te doen en lijkt de focus van feedback vooral te liggen op 
dingen die goed gaan. (Zorg)medewerkers vinden dat een leergierige houding gestimuleerd 
en gevoed zou moeten worden door de organisatie. De organisatie zou dit kunnen doen 
door tijd vrij te maken voor (zorg)medewerkers om te kunnen reflecteren en te evalueren, 
dit zou helpen bij krijgen van nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Ook werd er aangeven dat 
het van belang is dat de leidinggevende medewerkers stimuleert om gebruik te maken van 
elkaars talenten. De leidinggevende speelt zodoende een belangrijke rol in het leerproces 
van (zorg)medewerkers. In de gesprekken kwam naar voren dat dit bijvoorbeeld gebeurt in 
de dagelijkse praktijk, waarbij collega’s ingezet worden in situaties waarmee zij meer ervaring 
of kennis dan hun collega’s. Een kanttekening die hierbij gemaakt werd, is dat de rol van 
de leidinggevende kleiner is in het geval van een zelfsturend team. Dit levert soms lastige 
situaties op. Aan de ene kant is het fijn om zelf als team beslissingen te maken en deze direct 
uit te voeren. Aan de andere kant zou het soms fijn zijn om iemand te hebben die kan helpen 
bij dilemma’s. Deelnemers benadrukken dat het meedenken met de visie van een organisatie 
volgens hen kan bijdragen aan het leerklimaat en dat dit daarnaast een positieve uitwerking 
heeft op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van (zorg)medewerkers. 

Deelnemers geven ook aan dat het promoten van bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling 
en ontplooiing door de werkgever (zorg)medewerkers stimuleert om na te denken over 
hun eigen kwaliteiten en om zichzelf te ontwikkelen. Wat hierbij ook helpt is het denken 
in mogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van het uitvoeren van eigen ideeën 
en initiatieven. Hiervoor is het belangrijk dat de organisatie voldoende middelen biedt 
om vakbekwaamheden van medewerkers te ontwikkelen, zoals cursussen en scholingen 
om medewerkers bij te scholen. Er kwam naar voren dat er in de praktijk een persoonlijk 
opleidingsbudget beschikbaar is voor (zorg)medewerkers en er voldoende kansen zijn om 
buiten de eigen functie verder te ontwikkelen. Hiervoor moest men echter wel zelf initiatief 
nemen, terwijl (zorg)medewerkers vinden dat organisaties hier zelf ook meer sturend in 
kunnen zijn.
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2.3.1  Welke effecten heeft een goed leerklimaat op het dagelijkse werk van 
zorgmedewerkers?

Een faciliterend en een veilig leerklimaat blijken in de dagelijkse praktijk invloed te hebben op 
(zorg)medewerkers (figuur 6).
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leerklimaat
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leerklimaat

Veilig leerklimaat

Veilig leerklimaat
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Figuur 6.  De opbrengsten van een faciliterend en veilig leerklimaat. Een positieve of negatieve 

bijdrage wordt aangegeven met respectievelijk een groene box en ‘+’ of een rode box 

en ‘-‘ symbool. Bij emotionele uitputting is dit een negatieve bijdrage omdat lagere 

emotionele uitputting geassocieerd wordt met een toename in een faciliterend en een 

veilig leerklimaat.

Een meer faciliterend leerklimaat, maar ook een veiliger leerklimaat hangen samen met een 
hogere mate van arbeidstevredenheid, een hogere mate van persoonsgerichte zorg en een 
vermindering in emotionele uitputting ervaren door de (zorg)medewerkers. Wanneer een 
leerklimaat als meer faciliterend wordt ervaren, voelen medewerkers zich ook meer persoonlijk 
bekwaam. Tenslotte is ook een samenhang gevonden tussen een veilig leerklimaat en meer 
overeenstemming over de visie op zorg binnen het team (eenduidigheid in visie op zorg).

Manieren van leren
Naast het opdoen van kennis door training en scholing, zijn er op de werkvloer doorlopend 
mogelijkheden om te leren. Leren tijdens de dagelijkse werkzaamheden kan op verschillende 
manieren5,10. Door bewust stil te staan bij de eigen manier van werken en de doelen en 
uitkomsten hiervan (leren door reflecteren) of door het uitproberen van andere manieren 
van werken (leren door experimenteren). Maar ook collega’s en de direct leidinggevende 
spelen een rol bij het leren door het geven van feedback, coaching en samen zoeken naar 
oplossingen voor moeilijkheden die zich voor doen in het dagelijkse werk (leren van collega’s 
en leren van leidinggevenden). 4,5,11 

De verschillende manieren van leren hangen samen met hoe (zorg)medewerkers in hun 
werk staan. Hoe hoger de score van (zorg)medewerkers op leren door reflecteren, leren van 
collega’s en leren van de leidinggevende, hoe meer tevreden zij zijn met hun werk. Daarnaast 
hangen het leren door reflecteren, leren door experimenteren en leren van de leidinggevende 
samen met het beter kunnen aansluiten van de werkzaamheden bij de behoeften, wensen en 
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mogelijkheden van bewoners (mate van persoonsgerichte zorg). Wanneer (zorg)medewerkers 
aangeven meer te leren door te experimenteren en meer te leren van collega’s, ervaren 
zij minder emotionele uitputting. Ten slotte voelen (zorg)medewerkers die leren door te 
reflecteren zich competenter (persoonlijke bekwaamheid) (zie figuur 7).
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Experimenteren

Leren van collega's

Reflecteren

Leren van collega's Experimenteren
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Figuur 7.  De effecten van verschillende manieren van leren op de werkvloer. Een positieve of 

negatieve bijdrage wordt aangegeven met respectievelijk een groene box en ‘+’ of een 

rode box en ‘-‘ symbool.

2.4  Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig 
leerklimaat bij aan persoonsgerichte zorg (doelstelling 3)?

Eerder werd al gezien dat zowel een faciliterend als een veilig leerklimaat samenhangen met 
het bieden van meer persoonsgerichte zorg. Ook wanneer (zorg)medewerkers rapporteerden 
meer te leren door te reflecteren en experimenteren of aangaven meer van hun leidinggevende 
te leren, werd er volgens hen meer persoonsgerichte zorg geboden.

Tijdens de groepsgesprekken kregen de deelnemers 24 stellingen voorgelegd over welke 
aspecten van een leerklimaat bij kunnen dragen aan persoonsgerichte zorg. De stellingen die 
in de drie groepsgesprekken als belangrijkst naar voren kwamen, zijn gerapporteerd in Tabel 2, 
alsmede in hoeveel groepen een stelling belangrijk werd gevonden. De groepen selecteerden 
elk respectievelijk vijf, zeven en negen stellingen als belangrijk voor persoonsgerichte zorg.
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Tabel 2.  Stellingen over de bijdrage van een leerklimaat aan persoonsgerichte zorg die 
terug kwamen in de top 10 in alle drie de groepsgesprekken en de mate van 
overeenstemming tussen de groepen.

Stelling Aantal groepen 
met stelling in 
selectie

De ruimte krijgen om te bedenken hoe moeilijkheden het beste aangepakt 

kunnen worden.

2

Collega’s als een belangrijke bron van informatie én samenwerkingspartner. 

En leren van de bewoner en zijn familie en voorgeschiedenis.

2

De mogelijkheid krijgen om verschillende manieren van werken uit te 

proberen.

2

Vinden en gebruiken van kennis (van elkaar, protocollen, richtlijnen, etc.). 2

Bereidheid collega’s/team om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor 

problemen in het werk.

2

Bereidheid leidinggevende/teamregisseur om gezamenlijk een oplossing te 

bedenken voor problemen in het werk.

2

Er is ruimte voor feedback geven en ontvangen. 1

Organisatie maakt het mogelijk om van fouten te leren. 1

Feedback krijgen en bespreken van collega’s, bewoner of familie. 1

Er is in de organisatie een duidelijke visie aanwezig. 1

Tijd en ruimte krijgen om te zoeken naar oplossingen voor problemen in 

het werk.

1

Tijd krijgen om na te denken over andere of betere manieren van werken. 1

Er wordt individueel geleerd maar ook samen in multidisciplinaire teams. 1

Systemen als visie, processen en structuren kunnen aangepast worden 

wanneer deze niet bijdragen aan zorg en welzijn van bewoners.

1

Tijd en ruimte krijgen om uit te zoeken hoe het werk adequater kan worden 

uitgevoerd.

1

Globaal werden stellingen die te maken hebben met het krijgen van tijd, mogelijkheden om 
fouten te maken en hierover te reflecteren, het uitproberen van andere manieren van werken 
en samen te leren het meest gekozen. Over zes stellingen heerste de meeste overstemming 
tussen de drie groepen. Men geeft aan dat het krijgen van ruimte om te bedenken hoe 
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moeilijkheden het beste aangepakt kunnen worden bijdraagt aan persoonsgerichte zorg. 
Het krijgen van tijd om na te denken over wat het beste bij de persoon met dementie past 
en de ruimte te hebben om verschillende zaken uit te proberen in het contact met persoon 
met dementie is hierbij belangrijk. En dat het geaccepteerd wordt wanneer een aanpak 
niet lukt, maar er vervolgens ook weer verder gekeken kan worden naar een manier van 
werken die wel werkt. Verder wordt er aangegeven dat men kan leren van de bewoner 
en diens familie, door bijvoorbeeld iemands voorgeschiedenis beter te leren kennen. Ook 
blijkt uit de groepsgesprekken dat men collega’s als een belangrijke bron van informatie 
én samenwerkingspartner ziet. Men gaat bij elkaar te rade wanneer men tegen problemen 
aanloopt of wanneer zaken onduidelijk zijn. In het verlengde hiervan kwam de stelling vinden 
en gebruiken van kennis (van elkaar, protocollen, richtlijnen, etc.) in twee groepen in de 
selectie terecht. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat men vooral bij elkaar de kennis 
zoekt. Zoals een van de deelnemers verwoordde: 

“Ik denk dat je wel vaak naar je collega gaat om te vragen hoe het gaat of je kijkt naar 
hoe een andere collega het aanpakt, bijvoorbeeld in de omgang met een bewoner, hoe 
die aanpak is en of het werkt en daar heb je het ook over. Iedereen is anders en iedere 
zorgvraag is anders en soms heb jij een bepaalde manier om iemand aan te spreken en 

dan zie je dat een collega het anders doet, een andere werkwijze, daardoor kun je betere 
persoonsgerichte zorg geven.”

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat deelnemers vonden dat zij binnen hun organisatie 
al de mogelijkheid om verschillende manieren van werken uit te proberen hadden. Dus 
de mogelijkheid krijgen om te leren door te experimenten. In de zorg moeten dingen soms 
gewoon uitgeprobeerd worden. Als voorbeeld werd in één groep aangegeven dat je in de 
zorg voor een bewoner moet bedenken waar die persoon behoefte aan heeft. Om hier 
achter te komen probeert men uit en kijkt men wat werkt. Als het niet werkt, wordt er verder 
onderzocht wat mogelijk wel werkt. Dit gebeurt dan samen met collega’s of de familie wordt 
ingeschakeld. Vaak wordt er dan naar de levensloop van de bewoner gekeken en wordt er 
besproken of iets anders uitgeprobeerd moet worden. Deelnemers merkten op dat het voor 
de borging belangrijk is om dit alles wel vast te leggen in het behandelplan en dat de aanpak 
ook systematisch geëvalueerd dient te worden. Dit alles gebeurt niet individueel, maar men 
denkt mee met elkaar en dit werkt in de praktijk heel goed. Er dient bereidheid van collega’s/
het team te zijn om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor problemen in het werk. Je 
doet het als team samen. Wanneer er niet gerapporteerd of met elkaar geëvalueerd wordt 
over of iets wel of niet heeft gewerkt, dan weten collega’s het ook niet. 

“Die samenwerking om uit te proberen wat effectief is en wat niet, dan moet je wel die 
bereidheid hebben van iedereen om daar ook actief mee bezig te zijn.”

Niet alleen het team is nodig, maar ook de teamregisseur of leidinggevende is nodig om 
gezamenlijk een oplossing te bedenken voor problemen in het werk. Het komt erop neer dat 
je samen naar problemen kijkt en samen een oplossingen bedenkt. Als team moet je de zorg 
samen dragen. De gezamenlijkheid is belangrijk, maar men geeft aan dat het zou wel fijn is 
als leidinggevenden soms knopen kan doorhakken. Dit gebeurt echter niet altijd, vooral in 
het geval van een zelfsturend team dat zelf beslissingen moet nemen.
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3 Discussie en aanbevelingen

3.1  Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en 
een veilig leerklimaat?

Twee belangrijke pijlers van het leerklimaat binnen zorgorganisaties zijn een faciliterend en 
veilig leerklimaat. Een leerklimaat is faciliterend wanneer (zorg)medewerkers ervaren dat leren 
door de organisatie wordt ondersteund, bijvoorbeeld door het aanbieden van een relevant 
scholingsaanbod, en wanneer zij de tijd en ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Een 
leerklimaat wordt als veilig ervaren wanneer (zorg)medewerkers voelen dat fouten maken bij 
het alledaagse werk hoort en dat fouten toegegeven en besproken kunnen worden. Er wordt 
binnen de organisatie niet gestuurd op het vermijden van fouten, maar op het leren van fouten. 
Zowel een faciliterend als een veilig leerklimaat zijn geassocieerd met een lagere mate van 
emotionele uitputting, een verhoogde arbeidstevredenheid en meer persoonsgerichte zorg 
van (zorg)medewerkers. Een faciliterend leerklimaat is gelinkt aan een verhoogd gevoel van 
persoonlijke bekwaamheid, terwijl meer overeenstemming in de gezamenlijke visie op zorg 
samen blijkt te hangen met een veilig leerklimaat. Het vormgeven van een goed leerklimaat 
binnen een zorgorganisatie is een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van goede zorg, 
maar zeker ook in het verder aantrekkelijk maken van het werken in de zorg en het binden 
van (zorg)medewerkers aan de organisatie en het voorkomen van uitval door een te hoge 
belasting.

(Zorg)medewerkers vinden dat een leerklimaat bepaald wordt door een leergierige houding 
van medewerkers zelf, waaraan tegemoet gekomen wordt door een passend scholingsaanbod 
vanuit de organisatie. Ook een cultuur in de organisatie waarin men fouten mag en durft 
te maken en waar men leert van elkaar, wordt gezien als belangrijk element van een goed 
leerklimaat. Het bespreekbaar maken van fouten en elkaar feedback geven was voor een 
meerderheid van de deelnemers aan de groepsgesprekken een van de belangrijkste pijlers 
voor leren tijdens het werk. Maar het bespreken van fouten wordt in de praktijk door minder 
dan de helft van de medewerkers gedaan. Er moet bewust tijd voor genomen en ingebouwd 
worden en er moet een veilig leerklimaat zijn waarbij teamleden naar elkaar luisteren en 
elkaar respecteren. Het geven van feedback werd ook ervaren als een van de lastigste 
zaken om te doen. Het geven en ontvangen van feedback vereist training en ervaring en 
daarom is het advies om vanuit de organisatie mogelijkheden tot ontwikkeling van dit soort 
gespreksvaardigheden aan te bieden. Waarschijnlijk bestaan er verschillen tussen opleidingen 
voor diverse niveaus in hoe men getraind wordt in het geven en ontvangen van feedback. 
In de groepsgesprekken werd bijvoorbeeld aangegeven dat kennis hebben over feedback 
geven, en hoe dit op een juiste manier te doen, meer past bij een HBO-V functie dan bij 
niveau 1 tot en met niveau 4. 

Passend bij theorieën over het leerklimaat blijkt uit deze studie ook dat leren iets is dat je 
samen doet en medewerkers dienen hierin door de organisatie gestimuleerd en gefaciliteerd 
te worden4–6,10. In de praktijk lijkt het er wel op dat leidinggevenden een positiever beeld 
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hebben over de aanwezige ontwikkelmogelijkheden (opleiding en training) voor henzelf, 
dan dat (zorg)medewerkers en behandelaars dit voor zichzelf ervaren. Mogelijke verklaringen 
hiervoor kunnen zijn dat het aanbod dat er is niet past bij de leer- en ontwikkelbehoeften 
van (zorg)medewerkers en behandelaars, of dat de beschikbare mogelijkheden onvoldoende 
bekend zijn bij diegenen waarvoor het aanbod is bedoeld. Zo gaven (zorg)medewerkers 
tijdens de groepsgesprekken inderdaad aan dat wanneer zij een opleiding of training wilden 
volgen, zij hier dan wel zelf mee moesten komen en om moesten vragen.

Verder ervaarden (zorg)medewerkers dat zij minder ruimte hebben om fouten te maken en 
om deze te kunnen bespreken en ervaarden zij ook minder tijd om te kunnen reflecteren 
op hun handelen dan leidinggevenden en behandelaars. Er lijkt dus een verschil in de 
beleving te zijn van het leerklimaat tussen de verschillende beroepsgroepen werkzaam in 
een woonvoorziening. Dit verschil zou verklaard kunnen worden door het feit dat (zorg)-
medewerkers voornamelijk werken met bewoners en dat hun alledaagse werk dynamisch 
is, waarbij door bewoners en familie veel beroep op hen wordt gedaan. De tijd vinden 
voor reflectie kan dan lastig zijn. Leidinggevenden en behandelaars daarentegen hebben 
mogelijk meer tijd voor reflectie op hun handelen, omdat dit meer is ingebed in hun dagelijkse 
werkzaamheden, door bijvoorbeeld het opstellen van beleid of behandelplannen. Dit beeld 
wordt verder bevestigd door het feit dat (zorg)medewerkers aangeven gemiddeld minder 
leren door te reflecteren en experimenteren dan dat leidinggevenden en behandelaars dat 
doen. Het is bekend dat wanneer mensen meer taakgericht of protocollair geacht worden 
te werken, zoals wordt verwacht van (zorg)medewerkers, dit minder ruimte biedt voor het 
experimenteren met andere manieren van werken4,9. Gezien het feit dat zij aangeven dat er 
minder ruimte is om fouten te kunnen maken, kan het zijn dat vooral (zorg)medewerkers 
hier mee te maken hebben in hun dagelijkse werk. Het risico op maken van fouten is immers 
inherent aan experimenteren.

De resultaten laten ook zien dat het aansturen op een veilig leerklimaat door de organisatie 
belangrijk is. Bijna de helft van de (zorg)medewerkers en behandelaars gaven aan fouten 
niet te durven toegeven of te bespreken. Dit terwijl van fouten maken juist veel geleerd kan 
worden. Uit de groepsgesprekken kwam naar voren dat er bewust aandacht besteed moet 
worden aan het leren op de werkvloer en dat dit ook vanuit de organisatie gestimuleerd zou 
moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke 
leerstijlen en niveau.

3.2  Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend en veilig 
leerklimaat en hoe worden deze vormgegeven in de 
praktijk?

Randvoorwaarden voor een faciliterend leerklimaat blijken vooral in de toegankelijkheid van 
kennis te liggen. Enerzijds in de mogelijkheden geboden door de organisatie om (na-)scholing 
te volgen en je als (zorg)medewerker verder te kunnen ontwikkelen, anderzijds het hebben 
van een leidinggevende die kennis heeft van de ouderenzorg en dit ook uitdraagt. Ook het 
werken in een kleiner team draagt bij aan een faciliterend leerklimaat. Binnen kleinere teams 
is de leidinggevende mogelijk iets beter benaderbaar dan in grotere teams en is het wellicht 
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eenvoudiger om wensen ten aanzien van opleiding kenbaar te maken. Daarnaast kan er 
binnen kleinere teams de behoefte bestaan om meer expertise te vergaren, omdat de kans 
dat specifieke expertise binnen een klein team aanwezig is aanzienlijk lager ligt dan binnen 
een groot en meer gevarieerd team. Tegelijkertijd staan kleinere teams in de dagelijkse praktijk 
ook voor een grotere uitdaging om de afwezigheid van een collega die opleiding volgt op te 
vangen. Mogelijk is dit ook een van de redenen dat opleiding buiten werktijd wordt gevolgd. 
Medewerkers ervaren een veiliger leerklimaat wanneer zij steun en waardering voelen van 
collega’s of leidinggevenden, mensen om zich heen hebben die naar hen luisteren of hen 
steunen in emotioneel moeilijke situaties en wanneer men deel uitmaakt van een zelfsturend 
team. Deze aspecten kwamen ook terug tijdens de groepsgesprekken, waarin duidelijk naar 
voren kwam dat naast de rol van de organisatie in het stimuleren van vakbekwaamheid, in 
het nadenken over de eigen kwaliteiten en ontwikkeldoelen, kennis van andere collega’s ook 
mogelijkheden geven tot verdere ontwikkeling. Er werd aangeven dat een organisatie hierbij 
vooral moet kijken naar mogelijkheden voor medewerkers in bijvoorbeeld het ontwikkelen en 
uitvoeren van eigen ideeën en initiatieven. De organisatie betrekt het team in de ontwikkel- 
en leerbehoeften en er is bereidheid vanuit de organisatie om hieraan te voldoen. Tijdens het 
groepsgesprek over de randvoorwaarden van een goed leerklimaat gaven (zorg)medewerkers 
aan dat men idealiter de tijd zou krijgen om te reflecteren en evalueren om nieuwe kennis en 
inzichten op te doen. Tijd moet in dit opzicht letterlijk genomen worden. In de praktijk komt 
het namelijk vaker voor dat men scholing in eigen tijd moet volgen, omdat hier binnen werktijd 
geen mogelijkheid voor is. Dit, in combinatie met de al hogere werkdruk in de zorg, maakt 
het voor (zorg)medewerkers mogelijk minder aantrekkelijk om zichzelf verder ontwikkelen. 
(Zorg)medewerkers willen ook graag meedenken met de visie van de organisatie. Dit sluit 
aan bij de eerder gevonden resultaten, waarbij overeenstemming in (zorg)visie bijdraagt aan 
een veilig leerklimaat. De leidinggevende heeft een belangrijke rol in het vormgeven van een 
goed leerklimaat, omdat de leidinggevende (zorg)medewerkers kan stimuleren om gebruik 
te maken van elkaars talenten. Verder blijkt uit de groepsgesprekken dat men het meest leert 
tijdens de praktijk, van het eigen handelen, van zowel van collega’s en de leidinggevende, 
maar ook van bewoners en hun naasten. Omdat dit vaak impliciet gebeurt, wordt deze 
vorm van leren niet altijd herkend als leren en het opdoen van kennis. Terwijl leren door 
experimenteren en door reflecteren wel in belangrijke mate bijdragen aan persoonsgerichte 
zorg. 

3.3  Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig 
leerklimaat bij aan persoonsgerichte zorg?

Een faciliterend en veilig leerklimaat zijn bevorderlijk voor persoonsgerichte zorg. In het 
dagelijkse werk uit zich dit in het kunnen leren door reflecteren en durven te experimenteren. 
Leidinggevenden spelen hierin een actieven rol en zijn een voorbeeld van wie medewerkers 
kunnen leren en bij wie ze raad kunnen inwinnen. Dit beeld werd verder versterkt tijdens de 
groepsgesprekken, waarin werd aangeven dat het kunnen experimenteren met waar bewoners 
wel of geen behoeften aan hebben als een belangrijke voorwaarde voor persoonsgerichte 
zorg werd gezien. Dit geeft tevens aan dat het experimenteren en reflecteren geen doel 
op zich is, maar dat het een middel is om persoonsgerichte zorg vorm te geven binnen een 
organisatie en/of team. 
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Het systeem rond de bewoner heeft een belangrijke rol: medewerkers geven aan dat zij leren 
van elkaar door navraag te doen bij collega’s over hoe zij de zorg en benadering aanpakken, 
maar ook van familieleden en de bewoners zelf. Dit geldt met name als het gaat om het leren 
kennen van de voorgeschiedenis en voorkeuren van bewoners. De vrijheid om te kunnen 
uitproberen wat een bewoner prettig vindt, maar vooral met de bewoner zelf in gesprek te gaan 
over wat iemands behoeften en voorkeuren zijn, zijn essentieel voor persoonsgerichte zorg. 
In die zin zijn een goed leerklimaat en een persoonsgerichte manier van werken niet zozeer 
complementair aan elkaar, maar lijkt een goed leerklimaat eerder een van de fundamenten 
voor persoonsgerichte zorg te zijn. 

(Zorg)medewerkers zien het geven van persoonsgerichte zorg niet alleen als opgave voor 
zichzelf, maar als iets dat in samenwerking gedaan wordt in overleg met zowel (zorg)collega’s, 
de bewoners en hun naasten, maar ook met leidinggevenden of bijvoorbeeld teamcoaches 
in het geval van zelfsturende teams. Het feit dat persoonsgerichte zorg een manier van 
werken is, neemt niet weg dat er een structuur of systeem aanwezig dient te zijn binnen 
een organisatie waarin (zorg)medewerkers gemaakte afspraken over de zorg of bevindingen 
tijdens het dagelijks werk kunnen vastleggen, om dit over te dragen en zodoende ook te leren. 
Door dit meer structureel vorm te geven, kan het ook bijdragen aan meer bewustwording 
van (zorg)medewerkers van hun eigen leerproces. Dit leidt vervolgens weer tot reflectie, en 
nog belangrijker, het kan hen helpen dichterbij de wensen en behoeften van een bewoner te 
komen en de zorg hierop aan te passen.

Zorgmedewerkers gaven aan dat het vinden en gebruiken van kennis (door middel van 
wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, en kennis van elkaar) bijdraagt aan een meer 
persoonsgerichte manier van werken. Hierop doorvragend bleek echter wel dat dit vooral 
ging over het ophalen van kennis bij collega’s en leidinggevenden en niet zozeer uit de 
wetenschap of richtlijnen. Het kan zijn dat deze laatste twee bronnen voor de praktijk op 
dit moment nog niet genoeg op implementatieniveau of op een praktijkgerichte manier zijn 
beschreven. Mogelijk is hier nog betere begeleiding of een extra vertaalslag in nodig om ook 
deze inzichten te kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.

3.4 Aanbevelingen

• Het creëren van een faciliterend en veilig leerklimaat voor medewerkers zou voor organisaties 
een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Dit omdat het zowel gunstige effecten kan 
hebben op de ervaren werktevredenheid en welzijn van (zorg)medewerkers, maar ook 
positieve effecten heeft op de persoonsgerichte zorg voor bewoners met dementie.

• Het kunnen reflecteren op het eigen handelen heeft positieve uitwerking op arbeids-
tevredenheid, persoonsgerichte zorg en bekwaamheid van (zorg)medewerkers. Maak 
geen taboe van het toegeven en bespreekbaar maken van fouten. Zorg dat er binnen het 
dagelijkse werk ruimte is om te kunnen reflecteren op zaken die anders liepen dan gehoopt; 
een hulpmiddel hiervoor zou het systematisch organiseren van intervisiemomenten voor 
alle (zorg)medewerkers kunnen zijn, of het inbedden van reflectie in reguliere team 
overleggen.

• Om van elkaars fouten te kunnen leren is het belangrijk dat hier op een goede manier over 
gesproken kan worden. Investeer als organisatie in de verbetering van gesprekstechnieken 



28Trimbos-instituut 

van (zorg)medewerkers, zodat het geven van opbouwende feedback en het ontvangen 
ervan eenvoudiger wordt.

• Leidinggevenden dienen na te gaan of het opleidings- en scholingsaanbod tegemoet komt 
aan de behoeften van hun medewerkers; dit moet aansluiten op de verschillende niveaus 
van (zorg)medewerkers; en organisaties dienen er zorg voor te dragen dat de verschillende 
opleidings- en scholingsmogelijkheden bekend zijn bij (zorg)medewerkers.

• Maak (zorg)medewerkers meer bewust van het feit dat leren niet alleen gaat via trainingen 
en cursussen, maar dat dit ook vooral op de werkvloer gebeurt in interactie met collega’s, 
leidinggevenden, bewoners en naasten. Schenk binnen de organisatie aandacht aan deze 
vorm van leren door medewerkers hiervan bewust te maken.

• Neem als organisatie het begrip ruimte en tijd voor ontwikkeling ook letterlijk; zorg ervoor 
dat (zorg)medewerkers niet in hun eigen tijd aan scholing hoeven te doen.

• Probeer (zorg)medewerkers waar mogelijk verder te laten denken dan protocollen en 
richtlijnen. Geef (zorg)medewerkers de ruimte voor eigen initiatieven en laat ze tijdens het 
dagelijkse werk ook nieuwe manieren van werk uitproberen of hiermee experimenteren.

• Geef proactief aandacht aan persoonlijke ontwikkelplannen die passen bij de ambities en 
kwaliteiten van (zorg)medewerkers, gefaciliteerd met een passend opleidingsaanbod en 
leeruitdagingen op de werkvloer.

• Leidinggevenden dragen in belangrijke mate bij aan het leerklimaat. Zij dienen de rol van 
mentor of coach voor (zorg)medewerkers op zich nemen. Zij kunnen een voorbeeld zijn 
door zelf reflectief te zijn over hun eigen uitdagingen in het werk en (zorg)medewerkers 
te stimuleren om dit ook te zijn.

• Betrek (zorg)medewerkers bij het opstellen van de visie van de organisatie en de manier 
waarop de dagelijkse zorg georganiseerd en geboden wordt, om op deze wijze nieuwe 
ideeën en initiatieven uit te kunnen proberen en eventueel te implementeren.

• Zet als organisatie in op een goede teamdynamiek, het ervaren van sociale steun van 
collega’s en leidinggevenden draagt bij aan een veilig leerklimaat.

• Een goed leerklimaat en persoonsgerichte zorg zijn met elkaar verbonden, waarbij 
een goed leerklimaat de voorwaarden kan scheppen voor het implementeren van een 
persoonsgerichte manier van werken binnen een organisatie. Daarnaast zijn een aantal 
basishoudingen die verwacht worden van (zorg)medewerkers om persoonsgericht 
te kunnen werken, waaronder in het contact met bewoners met dementie durven te 
experimenteren en te onderzoeken welke benadering en handelingen aansluiten bij de 
behoeften, wensen en mogelijkheden van iemand met dementie, elementen die bijdragen 
aan een leerklimaat. 

• Organisaties dienen bij het implementeren van persoonsgerichte zorg het leerklimaat niet 
uit het oog te verliezen, omdat het leerklimaat hier een fundamentele bijdrage aan levert.

• Waak ervoor dat het leren door experimenteren en reflecteren een doel op zich wordt, 
maar een middel om de zorg verder te ontwikkelen. Sta hierbij stil tijdens momenten van 
reflectie of bed dit element in tijdens structurele teamoverleggen.

• Zorg binnen de organisatie dat er een structuur of systeem aanwezig is waarin (zorg)-
medewerkers gemaakte afspraken over de zorg of bevindingen tijdens het dagelijks werk 
eenvoudig en doelmatig kunnen vastleggen en met elkaar kunnen delen.

• Bij persoonsgerichte zorg staan de wensen en behoeftes van de persoon met dementie 
centraal. Betrek de bewoners en hun naasten te alle tijde bij het vormgeven van de zorg, zij 
zijn een even zo belangrijke bron van kennis en feedback als collega’s en leidinggevenden.
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Bijlage 1 Methodebeschrijving

In deze rapportage wordt gebruik gemaakt van twee verschillende typen gegevens. Dit zijn 
allereerst kwantitatieve gegevens verzameld, die zijn verzameld tussen april 2019 en februari 
2020 via de Monitor Woonvormen Dementie17. Daarnaast is kwalitatieve, meer beschrijvende, 
informatie opgehaald tijdens drie verdiepende groepsgesprekken met (zorg)medewerkers 
tussen september 2021 en maart 2022. 

Kwantitatieve dataverzameling (vragenlijsten)
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methode en methodologische 
verantwoording, zie het rapport “Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. 
Monitor Woonvormen Dementie. 2008-2020.” Hieronder volgt een korte omschrijving van 
de gebruikte methoden. 

Aan de vijfde meetronde van de Monitor hebben in totaal 58 woonvoorzieningen voor mensen 
met dementie deelgenomen. Voor de Monitor zijn op verschillende manieren gegevens 
verzameld onder leidinggevenden/managers, familieleden, medewerkers en behandelaars. 
Leidinggevenden/managers namen deel aan een semi-gestructureerd interview en de overige 
deelnemers vulden een vragenlijst in. Alle gegevens werden geanonimiseerd zodat ze niet 
herleidbaar waren tot individuele personen, maar wel aan een woonvoorziening konden 
worden gekoppeld. 

Voor de huidige studie is er gebruik gemaakt van de ingevulde (online) vragenlijsten door alle 
(zorg)medewerkers, leidinggevenden en behandelaars uit de deelnemende woonvoorzieningen. 
Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gevalideerde en betrouwbare meetinstrumenten. 
De vragen die voor deze studie zijn gebruikt gingen onder andere over het leerklimaat in de 
organisatie, persoonsgerichte zorg en werkkenmerken. In de sectie ‘uitkomstmaten’ worden 
de vragenlijsten beschreven die zijn gebruikt voor deze rapportage.

Voor doelstelling 1 (Wat vinden (zorg)medewerkers van een faciliterend en veilig leerklimaat?) 
werden de volgende meetinstrumenten gebruikt: de “Learning Climate Scale” meet het 
leerklimaat binnen organisaties6. De vragenlijst bestaat uit zes stellingen, onderverdeeld in twee 
subschalen, namelijk faciliterend leerklimaat en veilig leerklimaat. De antwoordopties waren 
“helemaal niet van toepassing”, “niet van toepassing”, “enigszins van toepassing”, “wel van 
toepassing”, “helemaal wel van toepassing”. Deze vragenlijst is door 606 (zorg)medewerkers, 
58 leidinggevenden en 155 behandelaren ingevuld. Daarnaast is het meetinstrument “Learning 
Potential of the Workplace scale” gebruikt om mogelijkheden tot verdere ontwikkeling 
te onderzoeken5. Deze lijst bestaat uit twaalf stellingen met vier subschalen: leren door 
reflecteren, leren door experimenteren, leren door collega’s en leren door leidinggevende. 
Antwoordopties waren “helemaal niet van toepassing”, “niet van toepassing”, “enigszins 
van toepassing”, “wel van toepassing” en “helemaal wel van toepassing”. In totaal hebben 
606 (zorg)medewerkers, 58 leidinggevenden en 155 behandelaren deze vragenlijst ingevuld.
Voor het kwantitatieve deel van doelstelling 2 (Wat zijn randvoorwaarden voor een faciliterend 
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en veilig leerklimaat en hoe worden deze vormgegeven in de praktijk?) is onderzocht welke 
randvoorwaarden bijdragen aan een faciliterend of veilig leerklimaat. 

De onderliggende relaties zijn onderzocht door middel van het uitvoeren van “hiërarchische 
lineair model” (HLM-)analyses. In de HLM-analyses werden faciliterend en veilig leerklimaat 
gebruikt als afhankelijke variabelen. De eerder genoemde randvoorwaarden zijn hierbij 
gebruikt als voorspellers en “woonvoorziening” is meegenomen als random factor waarin de 
data genest is (zie figuur 8 voor een schematisch overzicht van het gebruikte model). 

Leerklimaat

Faciliterend leerklimaat Veilig leerklimaat

Randvoorwaarden

•  Ontwikkel- en  
ontplooiingsmogelijkheden

• Sociale steun leidinggevende
• Sociale steun collega's
•  Aanwezigheid van emotionele 

hulpbronnen
• Hogere mate van zelfsturing
• Transformationeel leiderschap
• Leiderschapskenmerken
• Kleinere bewonersgroep
• Grootte zorgteam

•  Meer persoonsgerichte zorg
• Hogere arbeidstevredenheid
• Minder emotionele uitputting
•  Betere persoonlijke  

bekwaamheid
• Meer eenduidigheid in de visie
• Lager verzuimpercentage

Effecten

Figuur 8.  Onderzochte randvoorwaarden en effecten van een leerklimaat.

Voor doelstelling 3 (Op welke wijze dragen een faciliterend en veilig leerklimaat bij aan 
persoonsgerichte zorg?) is onderzocht welk effect een faciliterend en veilig leerklimaat 
heeft op ten eerste persoonsgerichte zorg, maar ook op een vijftal aspecten relevant voor 
zorgmedewerkers (arbeidstevredenheid, emotionele uitputting, persoonlijke bekwaamheid, 
eenduidigheid in visie en verzuimpercentage in de woonvoorziening).

Randvoorwaarden voor een leerklimaat
Ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden en sociale steun van de leidinggevende en 
collega’s zijn gemeten met drie subschalen van de Leidse Arbeidskenmerken Schaal (LAKS)19. 
De LAKS bestaat uit 65 stellingen, waarop respondenten aangeven in hoeverre zij het met 
een stelling eens zijn (1 = ‘helemaal oneens’ tot 4 = ‘helemaal eens’). Per subschaal zijn 
gemiddelde scores berekend. Hogere scores betekenen dat een bepaald aspect van het werk 
in de beleving van de zorgmedewerkers sterk aanwezig is in de werkomgeving. Ontwikkel- 
en ontplooiingsmogelijkheden (5 items) zijn de door medewerkers ervaren mogelijkheden 
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tot verdere ontwikkeling in hun werk, zoals de mogelijkheid hebben tot het volgen van 
trainingen, het onderhouden van vakkennis en het hebben van doorgroeimogelijkheden 
binnen een organisatie. Sociale steun van de leidinggevende (4 items) geeft de mate aan 
waarin medewerkers waardering en steun ervaren van de direct leidinggevende en het gestelde 
vertrouwen in de leidinggevende. Onder sociale steun van collega’s (4 items) worden de 
ervaren collegialiteit, samenwerking, onderlinge waardering en ervaren emotionele steun van 
collega’s verstaan.

Emotionele hulpbronnen is gemeten met één subschaal van de verkorte versie van de  
Demand-Induced Strain Compensation Model (DISC) vragenlijst20. Werk gerelateerde 
hulpbronnen zijn elementen in het werk die werknemers kunnen gebruiken om hun taken 
goed uit te voeren. De subschaal bestaat uit drie stellingen, waarbij aangegeven wordt hoe 
vaak een stellingen van toepassing is, variërend van 1 (‘(bijna) nooit’) tot 5 (‘(bijna) altijd’). 
Per subschaal wordt een gemiddelde berekend. Een hogere gemiddelde score staat voor meer 
ervaren emotionele hulpbronnen. Dit staat voor de mate van emotionele ondersteuning die 
een medewerker ervaart van zowel van collega’s of leidinggevenden, maar ook van bewoners 
en hun naasten. Dit kan in verschillende vormen ervaren worden, van het hebben van iemand 
die naar je luistert tot aan je gesteund voelen in moeilijke emotionele situaties.

Transformationeel leiderschap is in kaart gebracht met de Global Transformational Leadership 
Scale (GTL)21. De GTL bestaat uit zeven stellingen waarop wordt aangegeven in hoeverre 
stellingen van toepassing zijn op een leidinggevende. De antwoordmogelijkheden variëren 
van 1 (‘zelden of nooit’) tot 5 (‘(bijna) altijd’). Hoe hoger de gemiddelde score op GTL, 
hoe meer kenmerken van een transformationele leiderschapsstijl de leidinggevende bezit 
volgens de (zorg)medewerkers. Een transformationeel leider draagt een collectieve visie met 
bijbehorende doelen uit, treedt op als een rolmodel bij het werken aan de gezamenlijke 
doelen en inspireert, motiveert en coacht de teamleden in hun (persoonlijke) ontwikkeling. 

Leiderschapskenmerken geassocieerd met goed leiderschap in de ouderenzorg zijn gemeten 
met zestien stellingen over acht leiderschapskernkwaliteiten, gebaseerd op het Aged Care 
Clinical Leadership Qualities Framework (ACLQF)22. De antwoordmogelijkheden variëren van 
1 (‘helemaal oneens’) tot 4 (‘helemaal eens’). Een hogere gemiddelde score weerspiegelt 
de aanwezigheid van meer kernkwaliteiten bij een leidinggevende, zoals het hebben en 
uitdragen van kennis over de dementiezorg, het creëren van een sfeer waarin medewerkers 
zaken bespreekbaar kunnen en durven maken en het openstaan voor nieuwe ideeën.

Het aantal bewoners is gemeten met een vraag aan de manager over hoeveel bewoners er 
per huiskamer, afdeling en woonvoorziening wonen.

De teamgrootte is gemeten met een vraag, aan de manager, over hoe groot het team is dat 
voor de bewoners met dementie in de woonvoorziening zorgt.

Effect van het leerklimaat
Persoonsgerichte zorg is gemeten met de Nederlandse versie van de Person-Centered Care 
(PCC) vragenlijst23. De PCC bevat 27 items voor (zorg)medewerkers en 25 items voor 
behandelaars. De antwoordmogelijkheden variëren tussen 0 (‘(bijna) nooit’) en 4 (‘(bijna) 
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altijd’). Er wordt een gemiddelde score berekend tussen de 0 en de 4. Hoe hoger de 
gemiddelde score op de PCC, hoe hogere de mate van geboden persoonsgerichte zorg in de 
woonvoorziening, zoals beoordeeld door de (zorg)medewerkers.

Arbeidstevredenheid is gemeten met één subschaal (3 items) van de LAKS. Dit reflecteert de 
mate waarin (zorg)medewerkers tevreden zijn met hun huidige werk, of het werk hen energie 
geeft en of zij zich op hun plek voelen.

Emotionele uitputting en persoonlijke bekwaamheid zijn gemeten met twee subschalen van 
de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS)24. De UBOS bestaat uit vijftien stellingen, waarbij wordt 
aangeven hoe een uitspraak van toepassing is op een respondent. De antwoordmogelijkheden 
variëren van 0 (‘nooit’) tot 6 (‘altijd/dagelijks’). Hoe hoger de score op emotionele uitputting 
(3 items), hoe meer emotionele belasting wordt ervaren tijdens de dagelijkse werkzaamheden. 
Hoe hoger de gemiddelde score op persoonlijke bekwaamheid (3 items), hoe beter iemand 
zich toegerust voelt om aan de eisen die het dagelijkse werk stelt te kunnen voldoen. Bij 
een hoge score op emotionele uitputting en een lage score op gevoel van persoonlijke 
bekwaamheid, is er een risico op burn-outklachten.

Eenduidigheid in visie op zorg is beoordeeld met de vragenlijst ‘Eenduidigheid in Visie op 
Zorg’25. Op zeven thema’s wordt aangegeven hoe vaak er binnen het team onenigheid of 
onduidelijkheid bestaat; de antwoordmogelijkheden variëren van 1 (‘nooit’) tot 5 (‘altijd’). 
Een hogere gemiddelde score staat voor een hogere mate van overeenstemming over de 
invulling van de zorg. 

Verzuimpercentage is gemeten door aan de manager te vragen wat de gemiddelde 
verzuimpercentages waren in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Kwalitatieve dataverzameling (groepsgesprekken)
De kwalitatieve gegevens zijn verzameld door middel van groepsgesprekken bij een drietal 
woonvoorzieningen voor mensen met dementie die deelnamen aan de vijfde meetronde 
van de Monitor Woonvormen Dementie. 28 woonvoorzieningen die hebben deelgenomen 
aan de vijfde meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie zijn benaderd met 
de vraag of zij wilden mee werken aan een groepsgesprek in het kader van deze studie. 
Locatiemanagers ontvingen een uitnodiging en een informatiebrief met uitleg over het doel 
en de werkwijze van de studie. 25 woonvoorzieningen gaven aan niet te willen participeren 
vanwege verschillende reden, zoals te veel tijdsinvestering, drukte of vanwege COVID-19-
gerelateerde maatregelen en/of drukte. Drie woonvoorzieningen stemden in met deelname. 
In deze woonvoorzieningen verstuurde de locatiemanager de uitnodiging en informatiebrief 
door naar de potentiële deelnemers: de (zorg)medewerkers van de woonvoorziening. Eén 
groepsgesprek vond fysiek plaats in de woonvoorziening. De andere twee groepsgesprekken 
hebben vanwege COVID-19 digitaal plaatsgevonden via Microsoft Teams. 

De groepsgesprekken volgden een vaste structuur. Na een korte introductie en uitleg door 
de onderzoeker over de doelen van het gesprek volgde een bespreking van het onderwerp 
“leerklimaat”. Er werd besproken wat dit begrip voor de deelnemers inhoudt. Ook werd 
aan de hand van een praatplaat gesproken over o.a. wat leren leuk maakt voor de (zorg)-
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medewerkers en welke wensen zij nog hebben op het gebied van leren. Vervolgens werd 
gevraagd welke factoren volgens hen op het leerklimaat van invloed zijn. Om hierachter te 
komen werden deelnemers gevraagd om 45 stellingen over randvoorwaarden die volgens 
hen bijdragen aan een leerklimaat op volgorde van belangrijkheid te rangschikken, waarbij 
maximaal tien stellingen geselecteerd konden worden. Na een korte pauze werd het thema 
“persoonsgerichte zorg” besproken, wat dit voor de (zorg)medewerkers betekent in de 
praktijk en hoe het thema “leerklimaat” zich ertoe verhoudt. Dit werd wederom aan de 
hand van stellingen gedaan, dit keer waren het 24 stellingen die geselecteerd en gerangschikt 
konden worden.

Tijdens de groepsgesprekken zijn aantekeningen gemaakt door de onderzoeker en de 
gesprekken zijn opgenomen en teruggeluisterd wanneer de aantekeningen nog niet 
voldoende uitgewerkt waren. Voor de analyse van de kwalitatieve data zijn de uitspraken van 
de deelnemers eerst gegroepeerd om vervolgens gemeenschappelijke thema’s te clusteren 
en te duiden. De belangrijkste resultaten van het groepsgesprek zijn aan de locatiemanager 
teruggekoppeld middels een korte factsheet. 
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Bijlage 2 Stellingen randvoorwaarden leerklimaat

Overzicht van gebruikte stellingen over randvoorwaarden van een leerklimaat.
1. Gelijkwaardige collega’s waar ik feedback aan durf te geven
2. Elkaar feedback vragen over onze manier van werken
3. Collegialiteit onder collega’s
4. Collega’s bieden een helpende hand
5. Collega’s geven emotionele steun aan elkaar
6. Medewerkers durven gemaakte fouten te erkennen en met elkaar te bespreken
7. In een team werken dat zelfsturend is
8. Laagdrempelig scholingsaanbod
9. Aantrekkelijke opleidingsvoorzieningen die bij mij passen
10.  De organisatie biedt de middelen voor verdere ontwikkeling van medewerkers hun 

vakkundigheid
11. De organisatie biedt medewerkers attractieve opleidingsvoorzieningen aan
12. Vrij mogen discussiëren over problemen in het werk
13. Steun van leidinggevende krijgen
14. Een leidinggevende die bij iedereen vraagt wat goed gaat en wat minder goed gaat
15. Samen met leidinggevende manieren zoeken om kwaliteit van zorg verder te verbeteren
16. Vertrouwen in de leidinggevende hebben
17. Waardering krijgen van leidinggevende
18.  Leidinggevende biedt ruimte om als medewerker nieuwe ideeën in te brengen en moedigt 

eigen initiatief aan 
19. Leidinggevende geeft input voor het oplossen van problemen
20. Behandeld worden op een persoonlijke manier door leidinggevende
21. Leidinggevende draagt een heldere en positieve kijk op de toekomst uit 
22.  Leidinggevende is een voorbeeld als het gaat om het bieden van goede zorg waarin de 

behoeften van mensen met dementie centraal staan
23.  Leidinggevende is up-to-date wat betreft kennis over recente inzichten en ontwikkelingen 

van de zorg voor mensen met dementie
24. Leidinggevende is goed in het delen en overbrengen van kennis met medewerkers
25.  Leidinggevende zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust worden van de impact die 

hun manier van omgang heeft op het welbevinden van de bewoners
26.  Leidinggevende duidt de problemen waar medewerkers tegenaan lopen en zorgt dat 

deze bespreekbaar worden
27. Leidinggevende stimuleert om gebruik te maken van elkaars talenten
28. Leidinggevende die aangeeft hoe het werk uitgevoerd dient te worden
29. Leidinggevende luistert naar feedback en doet hier iets mee
30. Aangemoedigd en gewaardeerd worden 
31. De ruimte krijgen om werk zelfstandig uit te voeren
32. De ruimte krijgen om nieuwe dingen te leren
33. Mogelijkheid om capaciteiten verder te ontwikkelen en te ontplooien
34. Voldoende tijd krijgen om te leren
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35. Begeleiding bij scholing
36. Zelf mogen bepalen hoe het dagelijks werk uit te voeren
37. Nieuwe manieren van werk of handelen mogen uitproberen
38. Dingen moeten doen op de manier zoals ze altijd gedaan worden
39. Stimuleren van het gebruik maken van elkaars talenten
40. Stimuleren van onderling vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking tussen teamleden
41. Gestimuleerd worden om op nieuwe manieren over problemen na te denken
42. Ruimte krijgen om kritiek te uiten wanneer er onvrede heerst
43.  Emotionele steun van anderen krijgen na het doormaken van emotioneel aangrijpende 

situaties
44.  Vrij zijn om emoties te uiten nadat er een emotioneel aangrijpende situatie heeft 

plaatsgevonden
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Bijlage 3  Stellingen bijdrage leerklimaat aan 

persoonsgerichte zorg

Overzicht van gebruikte stellingen over de bijdrage van een leerklimaat aan persoonsgerichte 
zorg
1. Tijd krijgen om na te denken over een andere of betere manier van werken 
2.  De ruimte krijgen om te bedenken hoe moeilijkheden het beste aangepakt kunnen 

worden
3. Autonomie hebben tijdens het dagelijkse werk
4. Eigenaarschap voor leren bij (zorg)medewerkers
5. De mogelijkheid krijgen om verschillende manieren van werken uit te proberen 
6. Collega’s spreken elkaar aan op fouten in het werk
7. Collega’s geven elkaar raad over het werk
8.  Bereidheid van collega’s om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor problemen in 

het werk
9. Mogelijkheid tot intervisie samen met teamleider/leidinggevende/collega’s
10. Leren van voorbeeldrollen (bijvoorbeeld leidinggevende of ervaren collega’s)
11. Er is ruimte voor feedback geven en ontvangen
12. Vinden en gebruiken van kennis (van elkaar en uit protocollen, richtlijnen, etc.)
13. Collega’s als een belangrijke bron van informatie én samenwerkingspartner
14. Er wordt individueel geleerd, maar ook samen in (multidisciplinaire) teams
15. Aandacht hebben voor verschillende leerstijlen en voorkeuren binnen het team 
16.  Er wordt ook ‘buiten de deur’ van elkaar geleerd voor inspiratie en om blinde vlekken 

op te sporen, bijv. in lerende netwerken
17.  Systemen als visie, processen en structuren, aansturing kunnen aangepast worden, 

bijvoorbeeld wanneer deze niet langer bijdragen aan de dagelijkse zorg en het welzijn 
van bewoners

18. Er is in de organisatie een duidelijke visie, processen, structuur en aansturing aanwezig
19. Manieren om de beweging van leren en ontwikkelen zichtbaar te maken
20. Tijd en ruimte krijgen om uit te zoeken hoe het werk adequater kan worden uitgevoerd
21. Tijd en ruimte krijgen om te zoeken naar oplossingen voor problemen in het werk
22. Leidinggevende maakt het mogelijk om van fouten te leren
23.  Bereidheid leidinggevende om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor problemen 

op het werk
24. Tips van leidinggevende over de uitvoering van het werk
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