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Het brede gesprek

Informeel 
georganiseerd

Formeel (systeemwereld)Informeel (leefwereld)

Informeel 
cliënt en netwerk Formeel

Mijn buurvrouw 
doet soms boodschappen 

voor me. Dat is fijn!

Ik voel me welkom bij het  
samen koken en eten in het buurthuis, 

ik heb daar een paar contacten 
gelegd.

Er ontstaat energie als 
we samen zoeken naar 

wat wél lukt.

    Wees nieuwsgierig naar  

de persoon die voor je zit.

    Heb oog voor mogelijkheden 

(en niet alleen maar voor 

beperkingen).

Cliënt en iedereen die dichtbij 

staat zoals bijvoorbeeld partner, 

kinderen, familie, vrienden, 

buren, collega’s, kennissen etc.

    Stappen die de cliënt en 

zijn netwerk zelf kunnen 

zetten vergroten het 

zelfvertrouwen.

   Als iets werkt doe er meer 

van, als iets niet werkt doe 

iets anders.

Alle organisaties en initiatieven 

in de buurt, wijk, stad en dorp 

die op een laagdrempelige 

manier mensen ondersteunen 

en activiteiten organiseren.

   Focus op mogelijkheden 

creëert mogelijkheden.

   Als je de manier waarop je 

naar dingen kijkt verandert, 

veranderen de dingen waar 

je naar kijkt.

Iedereen die beroepsmatig 

wordt ingezet voor het 

oplossen van vragen van 

cliënten, veelal 1 op 1 contact.

   Doen wat nodig is.

   Wie kan helpen de vraag  

op te lossen i.p.v. wat kan  

ík voor je doen.

Anders Kijken Anders Doen 

 www.anderskijken-andersdoen.nl
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1. Inleiding 
 Het afgelopen anderhalf jaar is de training procesbegeleider Anders Kijken Anders Doen   

 ontwikkeld samen met de praktijk.  Tot nu toe hebben 150 wijkzorgprofessionals deelgenomen aan  

 de training. Deelname aan de training werd eerst gefinancierd door gemeente Amsterdam (de   

 eerste vier groepen). Vanaf najaar 2017 wordt de training aangeboden en gefinancierd door   

 allianties wijkzorg en door zorgorganisaties. In deze korte rapportage blikken we terug welke   

 toegevoegde waarde de training heeft. We geven we de ervaring van de deelnemers weer, wat   

 levert de training hen op, wat hebben ze geleerd en welke verbeterpunten zijn er. We sluiten de   

 rapportage af met een aantal aanbevelingen voor de toekomst.  

2. De deelnemers aan de training 
 Voorafgaand aan de training hadden we een profiel opgesteld voor de deelnemers aan de training. 

 We stelden daarin dat de training geschikt is voor iedereen uit wijkzorg die past bij de criteria die  

 voorafgaand zijn opgesteld: 

•  Visie van AKAD onderschrijven en kunnen vertalen. 

•   Visie van AKAD overbrengen op de groep. 

•  Kan zich onafhankelijk opstellen 

•  Heeft goede communicatieve vaardigheden. 

• Kan deelnemers betrekken bij het proces. 

• Stimuleert respect en begrip voor elkaars meningen en standpunten. 

• Kan stappen in het proces goed onderscheiden. 

• Bewaakt het groepsproces, groepsdynamiek (procesbewaker). 

• Kan verschillende originele oplossingen tot stand laten komen. 

• Creëert veiligheid in de groep. 

   

 In totaal zijn 133  procesbegeleiders opgeleid. Niet iedereen heeft de training afgemaakt (17   

 uitvallers). De groep procesbegeleiders is heel divers; wijkverpleging, medewerker sociaal loket,   

 maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, ervaringsdeskundige, ambulant begeleider, SPV,   

 beleidsmedewerker stadsdeel, klantmanager WPI. 

 ✔   Leerpunten   

• Hoe diverser de trainingsgroep  hoe groter het leereffect (coherent met uitgangspunten werkwijze 

AKAD en ook met de praktijk van de wijktafels). 

• Er is bij aanmelding niet altijd even streng gekeken naar of de deelnemers aan de criteria 

voldoen.  

• Onze inschatting is dat niet iedereen die de training heeft afgerond in de praktijk ook 

daadwerkelijk als procesbegeleider aan de slag gaat. Dat is niet helemaal vooraf in te schatten, 

sommige deelnemers vonden de rol bij nader inzien toch niet passen.  
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3. De training; wat levert het op volgens de deelnemers? 
 De procesbegeleider leert in 3 dagdelen de basis van het procesbegeleiden, inzicht in de stappen  

 en achtergronden van de werkwijze AKAD. Daarnaast inzicht in dat hij/zij meerdere rollen   

 tegelijkertijd heeft ;  

• het begeleiden van de 6 stappen van de AKAD werkwijze (proces), 

• focus en sturing op casusbespreking vanuit de doelen van de Amsterdammer 

• focus en sturing op dat er gekanteld gewerkt wordt. 

 De training is beoordeeld met gemiddeld een 8,3 door 133 deelnemers die de vragenlijst   

 hebben ingevuld.  

  

3.1 Wat waarderen de deelnemers aan de training? 
Goede afwisseling oefenen en theorie, veel met elkaar en van elkaar leren. Variatie in opdrachten, 

heel actief bezig. Veel geleerd over de AKAD werkwijze (achterliggende theorie, stappen) en  

inzicht gekregen in achterliggende theorie. Werkwijze is actueel en goed toepasbaar in de praktijk. 

Echt oefenen met anders te kijken en anders te doen.  

Stap voor stap wordt de werkwijze behandeld, elke stap wordt duidelijk uitgelegd en met 

bijpassende oefeningen. levert nuttige handvatten op om casus te begeleiden. Vragen worden 

duidelijk beantwoord, goede voorbeelden, tijd voor vragen. Door de stapsgewijze opbouw zie je op 

dag 3 het hele plaatje. 

Duidelijke manier waarop het wordt gebracht, ondersteund met duidelijke en mooi vormgegeven 

materialen, visuele ondersteuning (posters aan de muur) Veilige omgeving. Duidelijk programma. 

Praktische tips. Enthousiaste trainers met praktijkkennis. Het is waardevol om met elkaar ervaringen 

uit te wisselen, ook tussen stadsdelen. Er heerst een open en ontspannen sfeer die uitnodigt tot 

oefenen. 

3.2 Welke belangrijke inzichten hebben deelnemers opgedaan? 
Op 3 onderdelen een greep uit de reacties uit de evaluatie formulieren 

• Rol procesbegeleider:  

Deelnemers hebben het belang van structuur aanbrengen in het proces en sturen van het proces 

ervaren. “het helpt bij hoe ik een moeilijk proces kan sturen. Ik ben me bewust geworden van het 

proces”.  Je schept als procesbegeleider een veilige omgeving, je legt uit wat de stappen zijn en 

geeft aan dat ieders bijdrage zinvol is. Er is geen goed of fout. 

“Als procesbegeleider breng je structuur aan, je bewaakt de tijd, je durft in te grijpen in het proces, 

je stuurt zonder belerend te zijn”.  

“Ik snap nu wat mijn taak/rol is als procesbegeleider, je hebt eigenlijk “3 petten op ”.  Zij geven aan 

dat dit veel complexer is dan vooraf gedacht en tijd kost voordat je het onder de knie hebt. 
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“Goede procesbegeleiding is belangrijk voor succes van casuïstiek”. Het is van belang om jezelf 

duidelijk te positioneren bij de start van het proces (pitch). Als procesbegeleider bemoei je je niet 

met de inhoud van de casus, enkel met het proces en de bewaking van de uitgangspunten van 

AKAD. 

• Cliënt /bewoner/Amsterdammer: 

“Ik heb geleerd om de cliënt écht voorop te stellen met zijn vraag/wens. Het gaat bij AKAD echt om 

de cliënt en niet om de professional, de doelen worden vanuit cliënt geformuleerd. In de werkwijze 

ligt de focus op de mens ipv de cliënt. Het gaat om eigen kracht vanuit cliënt, om krachten en 

talenten  van cliënt en zijn netwerk beter te benutten en als uitgangspunt nemen. Je leert vanuit 

cliënt denken, altijd bij de cliënt beginnen”. 

De oplossingsgerichte vragen helpen daarbij. Zij geven door hun positieve insteek meer en andere 

informatie en helpen bij vraagverheldering.  

• Werkwijze AKAD: 

“Het is duidelijk hoe je casuïstiek met behulp van de werkwijze AKAD op een andere manier kunt 

benaderen.  Ik heb geleerd dat alle stappen in de werkwijze even belangrijk  zijn. Je leert als het 

ware “de kanteling in de casus te zetten”, door ook op een andere manier naar de klant te leren 

kijken. Het gaat niet om het denken in bestrijden van problemen maar denken in kracht en 

positiviteit. Je hebt het over nu en toekomst ipv verleden”  

“Ik heb geleerd dat informele zorg is net zo belangrijk als formele zorg. Het inzetten van informeel is 

echt een eye opener geweest Er is veel meer mogelijk in het informele netwerk dan ik had gedacht.  

Het anders kijken gaat verkokering en betutteling tegen”. 

“Door de casus met de AKAD werkwijze in stappen te bespreken bereik je veel meer. Je werkt 

effectiever vanuit een gestructureerde methodiek. De beperking in de tijd bij elke stap werkt goed, 

dat houdt de vaart erin. Je stimuleert de deelnemers om te denken vanuit mogelijkheden ook al 

lijken die er niet te zijn, er zijn geen goede of foute ideeën en tips!  Het out of the box effect van 

deze werkwijze levert veel tips op. En ook energie en enthousiasme in de groep. Je kunt op deze 

manier heel veel terugkrijgen in een half uur”. 

“De AKAD casusbespreking kan een belangrijke bijdrage leveren aan gekanteld werken. De 

casusbespreking AKAD is deel van veel groter geheel. Het kan enige tijd duren voordat de AKAD 

gedachtengang echt doordringt. Er is een duidelijk verschil tussen intervisie en casuïstiek” 

3.3 Welke suggesties zijn er voor verbetering? 
• Het zou fijn zijn als er meer tijd is om te oefenen tussen de bijeenkomsten. 

• Kan de training ook in het “eigen” stadsdeel worden gegeven 

• Terugkom bijeenkomsten organiseren om je scherp te houden, om het nieuw geleerde zuiver te 

houden 

• Meer deelnemers van informele zorg 

• Duo’s maken bij wijktafel; een procesbegeleider en een observator 
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• Vaste lokatie voor de training, wisselen locaties geeft onrust 

• Praktische informatie voor deelnemers aan de wijktafel 

• Eisen stellen aan wie deelneemt 

• Eerder met kwartiermakers/allianties om de tafel om de oefenrondes goed af te stemmen 

• Een do’s en don’t handout (verschil AKAD en intervisie) 

• Liever training op 1 hele dag en dan terugkomdag, training over 2 dagen verdelen 

3.4 Tips en opmerkingen 
• Heldere praktische training met veel ruimte voor eigen inbreng. heel veel geleerd, trainers 

duidelijk en professioneel en goed op elkaar afgestemd,  waardevol, breed toepasbaar, veilige 

sfeer. Gedegen cursus, zit goed in elkaar 

• Het is vooral “doen, doen, doen……” er was een veilige sfeer, veel ruimte en aanmoediging om 

te oefenen en ruimte voor humor, uitstapjes. 

• Ik durf nu procesbegeleider te zijn, probeerde er eerst nog wel eens onderuit te komen 

• Trainers zijn scherp, betrokken , warm en luisteren naar ons 

• Kaarten procesbegeleider zijn prachtig en heel goed bruikbaar in de praktijk. 

• Echt een nieuwe tool gekregen 

• Dit is een van de beste trainingen in jaren, ben super tevreden 

• Nieuwe inzichten opgedaan in een veilige oefensituatie, dank! 

• Geweldige training, ik ga het uitdragen bij de wijktafel en in mijn team 

• Verplicht stellen voor alle hulpverleners/zorgaanbieders, heel handig 

• Training ook verspreiden onder meer organisaties en binnen organisaties 

  

4. Hoe verder? 
 De training heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld door de feedback van de deelnemers. Wij  

 hebben na de zeven trainingen en evaluaties nog een paar aanbevelingen: 

• De procesbegeleiders gaan hopelijk ervaring opdoen met de procesbegeleiding in de    

wijkzorgnetwerken, in hun eigen organisatie. Om de kwaliteit hoog te houden is het goed als zij in 

duo’s oefenen zodat ze elkaar feedback kunnen geven.  

•  Om de kwaliteit te borgen en om nieuwe ontwikkelingen te kunnen delen is het wenselijk om 

jaarlijks een verdiepingsmiddag te organiseren. Dat kan stadsbreed of in het “eigen” stadsdeel. 

  

• Waarschijnlijk is er verloop in procesbegeleiders of blijkt in de praktijk dat men het lastiger vindt 

dan men dacht. Het is goed om 1 of 2 keer per jaar een training procesbegeleiders te organiseren 

zodat instroom van procesbegleleiders gecontinueerd wordt. 
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• Vanuit de deelnemers werd aangegeven dat het vaak lastig is om aan de wijktafel kort uit te 

leggen hoe de AKAD werkwijze in elkaar zit. Op vraag van projectleider alliantie wijkzorg in Zuid 

Oost is een korte training (3 uur) ontwikkeld waarin de basis van het AKAD gedachtengoed wordt 

uitgelegd. Deze training is bedoeld voor deelnemers aan de wijktafels. Daarnaast is een folder 

ontwikkeld waarin uitgangspunten staan uitgelegd en waarin per stap staat aangegeven wat er 

van jou als deelnemer aan de casuistiekbespreking wordt verwacht. 

• Alle Informatie over de werkwijze AKAD staat op de website www.anderskijken-andersdoen.nl  

Hier staan ook alle documenten, formulieren, ondersteunende vragen etc.  Daarnaast is er een 

mapje met “stappenkaarten” voor procesbegeleiders ontwikkeld. Dit wordt uitgedeeld bij de 

start van de training, zodat men er meteen mee kan leren werken. 

 Wij denken dat de AKAD werkwijze praktische handvatten biedt voor het gekanteld werken in de  

 praktijk. We zien de procesbegeleiders als de verspreiders van het gedachtengoed in de praktijk.  

 Op deze manier kun je via olievlekwerking het gedachtengoed bij veel wijkzorgprofessionals onder  

 de aandacht brengen. Er is niet 1 oplossing voor gekanteld werken het gaat om leren met en van  

 elkaar. 

  

  
  
 

Pagina ! van !7 7

http://www.anderskijken-andersdoen.nl

