
 
 

perspective of workplace learning could be grounded in complexity theories and, 
more specifically, enactivism, and questions common dualisms in the learning 
literature like body and mind, individual and social, and processes being planned 
or happenstance. It is therefore concluded, in answer to the first part of the 
research question, that workplace learning is a complex and embodied 
phenomenon that can be defined as the on-going and relational adapting through 
the enactment of small and large perturbations in which both agent(s) and 
environment change and co-evolve towards enlargement of the space for possible 
action. Furthermore, it is argued that such learning takes place within multiple 
holistic, relational and dynamic spheres rather than on static and clearly defined 
levels.  
 As an answer to the second part of the research question it is clarified that 
researching workplace learning is a form of learning itself aimed at supporting and 
accelerating learning processes. Such research focusses on the spontaneous and 
improvisational nature of relating by way of exploring the embodied actions and 
responsive interactions of those involved, which generates learning, emergent and 
self-organising processes and changes. Appropriate designs are intersubjective, 
participative, flexible, and multi-method, and should bring embodied and tacit 
knowing unfolding in action and relation to the surface. Suitable methods 
encourage the narrative expression of experiences and include the use of creative 
qualitative methods. In addition, it is claimed that the researcher’s being and 
attitude is of great influence. He or she should be open and respectful, sensitive 
for flows of energy within him or herself and the unit, and mindful and adaptive to 
dynamics and surprising possibilities that arise within daily practices. 
 This thesis finishes with some practical suggestions intended as inspiration for 
the enrichment of workplace learning. These are focussed on inspiring and inviting 
people to participate and engage (together) in daily work situations and sense 
making, and on the promotion of conditions that preserve and promote complexity 
and emergence, like allowing messiness, minimalizing structures and rules, and 
creating a challenging and changing workplace. Recommendations for further 
research concern the broadening of such research to other organisations, the 
further development and attempting of methodologies that fit complexity and 
more specifically workplace learning grounded within an enactivist worldview, and 
the garnering of insights into how the researcher or facilitator can develop and 
cultivate a mindful and adaptive attitude and stance of inter-being. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen leiden tot meerdere uitdagingen 
binnen de intramurale ouderenzorg in Nederland. Zo neemt bijvoorbeeld de 
zwaarte en complexiteit van de zorg toe en dient de zorg beter aan te sluiten bij 
de persoonlijke behoeften en wensen van de oudere. Beperkte financiële middelen 
en bureaucratische kwaliteitssystemen die vaak opgelegd worden door de overheid 
bemoeilijken het om adequaat om te gaan met deze uitdagingen. Daarnaast zijn 
verpleeghuizen en zorgcentra vaak hiërarchisch en traditioneel georganiseerd en 
werken er voornamelijk zorgverleners met een middelbare beroepsopleiding die 
niet altijd bekwaam zijn om te voldoen aan de toenemende complexiteit van zorg.  
 Naast een beter passend overheidsbeleid en financieringssysteem zijn nieuwe 
gedeelde culturele waarden en nieuwe kennis, vaardigheden en manieren van 
werken binnen ouderenzorgorganisaties nodig om adequaat om te kunnen gaan 
met deze uitdagingen. Werkplekleren heeft het potentieel om de context te 
transformeren, innovatie te bevorderen en bij te dragen aan professionele en 
persoonlijke groei en zou daarom gefaciliteerd en gestimuleerd moeten worden 
binnen verpleeghuizen en zorgcentra. Het onderzoek waarvan verslag wordt 
gedaan in dit proefschrift gaat hier op in door onderliggende processen te 
bestuderen en door te beschrijven hoe werkplekleren binnen de intramurale 
ouderenzorg kan worden geconceptualiseerd, bevorderd en onderzocht.  
 

Hoofdstuk 1 

Behalve uitdagingen binnen de intramurale ouderenzorg worden in het eerste 
hoofdstuk gangbare uitgangspunten en kenmerken van het leren op en van het 
werk beschreven, welke voornamelijk gebaseerd zijn op cognitieve, sociaal-
constructivistische en sociaal-culturele inzichten. Uitgelegd wordt dat dit leren 
plaatsvindt binnen de organisatiecontext door te participeren in werksituaties 
waarbinnen zich natuurlijke en vaak onverwachte leermogelijkheden voordoen. Dit 
leren vindt plaats door het uitvoeren van het werk, door interactie en 
samenwerking met anderen, door het omgaan met uitdagingen en door te 
reflecteren op en het evalueren van werkervaringen. Werkplekleren kent 
verschillende vormen. Het is vaak impliciet, informeel en incidenteel. Ook komen 
expliciete, formele en intentionele vormen van leren voor, wat gestimuleerd wordt 
door het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren en reflectie. Naast 
een individuele inspanning is werkplekleren een sociaal en collectief proces 
waarbij kennis wordt geëxpliciteerd, gedeeld en gecoconstrueerd. Als zodanig is 
werkplekleren een gelaagd fenomeen dat plaatsvindt op het niveau van het 
individu, de groep, de gemeenschap en de organisatie als ook tussen organisaties. 
Verder wordt aangenomen dat de effectiviteit van werkplekleren afhankelijk is van 
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enerzijds de kenmerken, (leer)vaardigheden en motivatie van het individu en 
anderzijds de kenmerken van de context waarbinnen het leren plaatsvindt. 
 Naast deze gangbare uitgangspunten en kenmerken van leren op en van het 
werk bestaan er ook verschillen tussen de vele leertheorieën die in de literatuur 
bekend zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie tussen het individu, de groep 
en de bredere context. Ook worden de gangbare overtuigingen over werkplekleren 
soms ter discussie gesteld. Dit leren zou te cognitief van aard en te weinig 
holistisch zijn. Andere aspecten, zoals machtsverhoudingen en politieke issues, 
worden minimaal belicht in onderzoek. Verder wordt gesteld dat de definities en 
veronderstellingen van leren zelden worden geëxpliciteerd in de literatuur. Dit 
bemoeilijkt een interdisciplinair dialoog en belemmert de verfijning en verrijking 
van leerbenaderingen en -perspectieven. Onderzoekers moeten zich daarom bezig 
blijven houden met het voortdurende debat over de aard van werkplekleren en 
hoe dit leren begeleid of gefaciliteerd kan worden op de feitelijke werkplek. 
Diepgaand onderzoek naar onderliggende relationele processen binnen en tussen 
alle niveaus waarop leren plaatsvindt is nodig om te verkennen hoe kennis 
daadwerkelijk ontstaat en ontwikkeld wordt en wat de gevolgen en resultaten zijn 
voor individuen, teams en organisaties. 
 Dit onderzoek draagt hieraan bij. Het heeft als doel om dieper inzicht te 
verwerven in hoe leren op de werkplek kan worden gedefinieerd (conceptueel 
doel), kan worden onderzocht (methodologisch doel) en kan worden bevorderd 
(praktisch doel) binnen de intramurale ouderenzorg. De vraagstelling die centraal 
staat in dit proefschrift is: 
 

Wat is de aard van het werkplekleren zoals dat plaatsvindt binnen de 
intramurale zorg voor ouderen en hoe kan vanuit het deelnemersperspectief 
een diepgaand begrip van leren gegenereerd worden waarbij het leren zelf ook 
bevorderd wordt? 

 
Het onderzoek vond plaats tussen 2007 en 2013 in een intramurale 
ouderenzorgorganisatie in Nederland. Tijdens het onderzoek werden drie 
zorginnovatiecentra (ZIC’s) binnen deze organisatie opgezet en ontwikkeld in 
samenwerking met een aantal middelbare en hogere beroepsopleidingen in de 
(verpleegkundige) zorg. Een ZIC is een zorgafdeling waar gekwalificeerde 
medewerkers en een groot aantal studenten intensief samenwerken en waar zorg, 
onderwijs, innovatie en onderzoek geïntegreerd worden. Dit met als doel om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren en een uitdagende werkplek te creëren. Als 
facilitator (lecturer practitioner) ondersteunde en onderzocht ik de oprichting en 
ontwikkeling van de ZIC’s. Ik werkte intensief samen met studenten en 
medewerkers en hielp hen op het gebied van innovatie en onderzoek. Tevens 

 
 

begeleidde en coachte ik twee junior lecturer practitioners in hun verdere 
ontwikkeling. 
 Om de doelstellingen van de ZIC’s te realiseren werd participatief 
actieonderzoek gekozen als strategie voor zowel het verbeteren van 
praktijksituaties als het stimuleren van leren op de werkplek. Het betreft een 
participatief en democratisch onderzoeksproces uitgevoerd met, voor en door 
betrokkenen waarbij praktische kwesties en doelen centraal staan. Tevens heeft 
participatief actieonderzoek een emancipatoire functie.  
 Verschillende actieonderzoeksprocessen werden geïnitieerd binnen de ZIC’s, 
waaronder actiecycli gericht op het verbeteren van de dagbesteding voor ouderen 
en het vergroten van familieparticipatie. Gegevens die binnen de actiecycli 
werden verzameld om het betreffende onderzoeksproject te evalueren zijn ook 
gebruikt om de onderzoeksvraag die centraal staat in dit proefschrift te 
beantwoorden. Daarnaast zijn op verschillende momenten overstijgend aan de 
actiecycli aanvullende gegevens verzameld met behulp van meerdere kwalitatieve 
methoden. Aangezien leren een gelaagd fenomeen is zijn deze gegevens 
verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd als case studies, auto-etnografieën en 
als een secundaire analyse van een focusgroepstudie op vijf verschillende 
individuele en collectieve niveaus van leren: 

- Het individuele niveau betreffende de intra-persoonlijke relatie als 
onderzoeker en facilitator (hoofdstuk 2) 

- Het dyadische niveau betreffende de mentorrelatie tussen mij en een junior 
lecturer practitioner (hoofdstuk 3) 

- Het groepsniveau betreffende het leren van een actieonderzoeksgroep 
(hoofdstuk 4) 

- Het afdelingsniveau betreffende het leren van het verzorgend en 
verpleegkundig team op een afdeling (hoofdstuk 5) 

- Het organisatieniveau betreffende het leerpotentieel van de ZIC’s zoals 
ervaren door studenten (hoofdstuk 6) 

 

Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 wordt het individuele niveau geëxploreerd in een auto-etnografie 
over mijn eigen leerproces. Een auto-etnografie is een autobiografische manier van 
schrijven en onderzoek doen waarbij het persoonlijke met het culturele verbonden 
wordt om interacties met het zelf en anderen diepgaand te bestuderen. De focus 
ligt op mijn betrokkenheid bij het ZIC dat binnen de organisatie als eerste werd 
opgezet. Betrokkenheid wordt gezien als een belangrijk kenmerk van 
actieonderzoek. De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de participatie 
en betrokkenheid van de deelnemers aan het onderzoek. Binnen dit hoofdstuk 
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wordt een andere invalshoek gevolgd. Het concept van betrokkenheid wordt 
onderzocht in relatie tot mijzelf als actieonderzoeker. 
 Het hoofdstuk belicht hoe ik verstrikt raakte in de situatie binnen het ZIC. Ik 
werd geconfronteerd met verschillen in waarden, belangen en macht, waar ik niet 
effectief mee omging. Ik was niet in staat een stap terug te doen en effectief te 
reflecteren op de situatie en hield vast aan mijn eigen waarden. Ik bleef dezelfde 
strategieën gebruiken om de situatie te veranderen die niet overeenkwamen met 
de pragmatische en hiërarchische cultuur van het ZIC. Dit leidde tot wederzijdse 
misverstanden, gevoelens van onveiligheid en machtissues.  
 Gebaseerd op mijn ervaring wordt uitgelegd dat de betrokkenheid en nabijheid 
van een onderzoeker, hoewel noodzakelijk binnen actieonderzoek, mogelijk ook 
een donkere kant kent, omdat de mens geneigd is verstrikt te raken in diens eigen 
overtuigingen en vooroordelen. Wanneer de onderzoeker niet bewust of met te 
weinig aandacht de eigen betrokkenheid en de manier van ‘zijn’ binnen de context 
waarneemt, kan de onderzoeker zich verliezen in de situatie. Hij of zij is dan niet 
meer in staat het leren en participeren van zichzelf en anderen te faciliteren en te 
bevorderen. 
 Een les die geleerd kan worden uit deze ervaring is dat het noodzakelijk is om 
vanaf het prille begin te investeren in relaties en het creëren van een 
communicatieve ruimte om participatie, (gezamenlijke) betrokkenheid en leren te 
garanderen. Dialoog, zowel in gesproken communicatie als in fysieke vorm, 
waarbinnen verschillen worden omarmd en gezamenlijk worden verkend is nuttig. 
Verder moet de (participatieve) onderzoeker of facilitator een ‘mindful’ attitude 
hebben, wat inhoudt dat hij of zij onbevooroordeeld en met aandacht datgene 
waarneemt wat tot zijn of haar bewustzijn komt. Hij of zij dient een bepaalde 
gevoeligheid te ontwikkelen voor de situatie en onderliggende micro-processen. 
Dit zal bijdragen aan zelfontplooiing, persoonlijke groei en het opzetten en 
onderhouden van relaties. 
 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 3 geeft het dyadische niveau weer en illustreert de groei van de 
mentorrelatie tussen mijzelf en een junior lecturer practitioner die binnen één van 
de ZIC’s werkte. Onderzoek naar mentorprocessen op de werkplek richt zich 
voornamelijk op voorspellende variabelen en psychosociale en instrumentele 
uitkomsten. Relationele kenmerken, uitkomsten en processen zijn nog nauwelijks 
diepgaand onderzocht. Dit hoofdstuk heeft als doel deze relationele aspecten te 
illustreren om inzicht te verwerven in onderliggende micro-processen die 
(wederzijds) leren beïnvloeden. Vanuit beide perspectieven wordt de aard van de 
relatie en hoe we van elkaar leerden via het gezamenlijk faciliteren van processen 

 
 

beschreven in een gedetailleerde gecoconstrueerde auto-etnografie; een methode 
van systematische analyse en collaboratief schrijven over een gezamenlijke 
ervaring of activiteit.  
 Het gecoconstrueerde verhaal, waarin de stemmen van mijzelf en de junior 
lecturer practitioner in dialoog worden gepresenteerd, illustreert dat een op de 
ander gerichte en zorgzame attitude samen met op leren gerichte waarden de 
ontwikkeling van een kwalitatief sterke mentorrelatie vergemakkelijkte. Deze 
relatie kenmerkte zich onder andere door persoonsgerichtheid, zorgzaamheid, 
vertrouwen en wederkerige invloed, waardoor een omgeving gecreëerd werd 
waarin wederzijds leren en groei plaats kon vinden. Leren ontstond in en door de 
relatie en werd bevorderd door een combinatie van doelgericht en ongepland 
leren. Daarnaast maakt het verhaal duidelijk dat het leren en de groei van beide 
betrokkenen vervlochten en onderling afhankelijk waren en dat wederzijds leren 
en groei de relatie verrijkt en versterkt. 
 Geconcludeerd wordt dat het verhaal enkele complexe relationele processen 
weergeeft die in kwantitatieve studies en theoretische constructen moeilijk te 
ontrafelen en te presenteren zijn. Het biedt diepgaander inzicht in het ontstaan en 
bevorderen van kwalitatief sterke mentorrelaties en wederzijds leren als een 
responsief proces.  
 

Hoofdstuk 4 

Leren op groepsniveau staat centraal in hoofdstuk 4. Het betreft in dit geval de 
actieonderzoeksgroep die verantwoordelijk was voor het initiëren, coördineren en 
bewaken van een actiecyclus met betrekking tot het verbeteren van de 
dagbesteding voor ouderen met dementie en het betrekken van hen in dagelijkse 
(huishoudelijke) taken. Het perspectief van de groep op het actieonderzoeksproces 
en wat en hoe zij leerden van het project wordt gepresenteerd als een intrinsieke 
casestudie. In een intrinsieke casestudie probeert de onderzoeker, door een 
langdurige aanwezigheid in de setting, cruciale aspecten met betrekking tot de 
onderzoeksvraag te ontrafelen, zoals deze ervaren en beleefd worden door 
betrokkenen. 
 Het hoofdstuk bespreekt gangbare cognitieve en sociaal constructivistische 
opvattingen over werkplekleren. Werkplekleren wordt daarin voorgesteld als een 
dynamisch, collectief en bij voorkeur bewust proces dat optreedt door te 
reflecteren op echte werkervaringen. Op basis van de casestudie en in aanvulling 
op de gangbare conceptualisering van werkplekleren wordt geïllustreerd en 
beargumenteerd dat het leren in en door het werk voornamelijk een belichaamd 
en responsief fenomeen is dat meestal impliciet plaatsvindt tijdens het handelen. 
Een leerperspectief gegrond in complexiteit of meer specifiek een enactivistisch 
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Hoofdstuk 3 
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betrokkenen vervlochten en onderling afhankelijk waren en dat wederzijds leren 
en groei de relatie verrijkt en versterkt. 
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Hoofdstuk 4 
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Een leerperspectief gegrond in complexiteit of meer specifiek een enactivistisch 



SAMENVATTING

214

 
 

wereldbeeld omarmt een dergelijk pragmatisch en belichaamd karakter van leren 
en verschaft tegelijkertijd een werkelijkheidsconstructie en taal die een kritische 
houding stimuleert ten opzichte van aannames over leren in organisaties. 
 Het begrijpen van leren vanuit een enactivistisch oogpunt heeft gevolgen voor 
het bestuderen en organiseren van leren binnen organisaties. Dit vraagt 
bijvoorbeeld van facilitators en managers om geloof en vertrouwen te hebben in 
het toevallige karakter van leren. Zij dienen bewust te zijn van, een gevoeligheid 
te ontwikkelen voor en rekening te houden met onverwachte richtingen en 
mogelijkheden voor verandering om deze te kunnen benutten, uit te buiten en te 
faciliteren. Verder zouden een uitdagende en veranderende werkcontext, de inzet 
van rolmodellen en meerdere vormen van reflectie die een belichaamd en 
responsief ontstaan van praktijken ondersteunen gestimuleerd en geïntegreerd 
moeten worden. Feedback vanuit meerdere invalshoeken en kwalitatieve 
methoden, zoals participerende observatie, het vertellen van verhalen en 
creatieve expressie, zijn geschikt om leren te bevorderen en te onderzoeken.  
 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 5 onderzoekt het leren op afdelingsniveau en presenteert het 
perspectief van het verzorgend en verpleegkundig team (medewerkers en 
studenten) met betrekking tot het actieonderzoek dat ook centraal staat in 
hoofdstuk 4. In deze casestudie wordt geïllustreerd hoe leer- en 
veranderingsprocessen zich ontvouwden en hoe gelijktijdig met het verbeteren van 
de dagbesteding voor de ouderen een culturele transformatie plaatsvond en de 
zorg meer persoonsgericht werd. 
 De bevindingen tonen aan dat spontane interacties en reacties meer dan 
geplande interventies, analyse en reflectie bijdroegen aan zowel de verbetering 
van de betrokkenheid van de ouderen in dagelijkse activiteiten als aan een 
culturele transformatie. Veranderingen ontstonden door zin- en betekenisgeving 
die plaatsvonden ofwel tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en het 
uitproberen van alternatief gedrag ofwel tijdens het vertellen en delen van 
situaties en ervaringen in een sociaal en retrospectief proces. Dergelijk gedeelde 
en spontane leerprocessen droegen bij aan de individuele en collectieve 
identiteitsontwikkeling. Ze creëerden verschuivingen in de definities die men 
toekende aan de eigen rol en die van anderen, leidden tot collectieve actie en 
reconstructies van nieuw gedrag en veroorzaakten (geleidelijk) verschuivingen in 
individuele en collectieve waarden en normen. Bovendien bleek het gunstig dat 
het proces van verandering en de facilitering van dat proces dezelfde waarden 
weerspiegelden als die ten grondslag lagen aan de culturele verandering. 

 
 

 Geconcludeerd wordt dat culturele verandering niet altijd gevoelig is voor 
bewuste actie en niet noodzakelijkerwijs tot stand komt door de uitvoering van 
een concreet plan. Verbeteringen van zorg en culturele veranderingen zijn eerder 
dynamische, interactieve en niet-lineaire processen die gezamenlijk ontstaan en 
ontwikkelen. Deze leer- en veranderingsprocessen worden gekenmerkt door 
complexiteit en zijn moeilijk te voorspellen of te controleren. Desondanks kunnen 
managers en facilitators leren en veranderen vergemakkelijken door het creëren 
van beweging en momentum via kleine, gerichte projecten die van belang zijn en 
betekenis hebben voor betrokkenen. Ook  het realiseren van randvoorwaarden voor 
betekenisgeving, gezamenlijke besluitvorming en interactie zijn aan te raden. 
Daarnaast zijn een continu waarderende en adaptieve faciliteringsstijl en het 
uitdragen van de gewenste waarden vereist. Actieonderzoek kan dergelijke 
processen ondersteunen zolang de nadruk ligt op snelle verbetercycli van 
uitproberen en evalueren van interventies die voortvloeien uit eerdere 
handelingen in plaats van doordachte analyses en planning. 
 

Hoofdstuk 6 

Het organisatorische niveau van leren wordt besproken in hoofdstuk 6. Het 
perspectief van studenten op de leeromgevingen van twee ZIC’s wordt bestudeerd 
om beter te begrijpen welke condities werkplekleren ondersteunen. 
 Dit onderzoek betreft een secundaire analyse van focusgroepen die door 
lecturer practitioners en docenten gehouden zijn met 216 studenten met 
verschillende opleidingsniveaus (kwalificatieniveau 2 t/m 5) over een periode van 
vijf jaar. Uit de thematische analyse blijkt dat de studenten tevreden zijn over het 
leerpotentieel van de ZIC’s. Bevorderend zijn de verschillende onderling 
samenhangende en zichzelf versterkende kwaliteiten van de werkplek: co-
constructief leren en werken, uitdagende zorgsituaties en leeractiviteiten, het 
krijgen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en ondersteunende en 
herkenbare leerstructuren. Tijdsdruk heeft soms een negatief effect op het 
leerpotentieel van de ZIC’s. 
 Het onderzoek benadrukt dat leren in de (stage)praktijk een relationeel 
fenomeen is en laat zien dat er sprake is van samenhang en synergie tussen de 
verschillende onderling verbonden en zichzelf versterkende uitnodigende 
werkplekkwaliteiten. Beargumenteerd wordt dat het leerpotentieel van de 
werkplek kan worden verbeterd door het bevorderen van bepaalde voorwaarden en 
verschillende structuren en activiteiten, maar dat deze niet volledig voorspelbaar 
noch beheersbaar zijn gezien het wederkerige karakter en het in gezamenlijkheid 
ontstaan en evolueren van de context en individuen. 



SAMENVATTING

215

 
 

wereldbeeld omarmt een dergelijk pragmatisch en belichaamd karakter van leren 
en verschaft tegelijkertijd een werkelijkheidsconstructie en taal die een kritische 
houding stimuleert ten opzichte van aannames over leren in organisaties. 
 Het begrijpen van leren vanuit een enactivistisch oogpunt heeft gevolgen voor 
het bestuderen en organiseren van leren binnen organisaties. Dit vraagt 
bijvoorbeeld van facilitators en managers om geloof en vertrouwen te hebben in 
het toevallige karakter van leren. Zij dienen bewust te zijn van, een gevoeligheid 
te ontwikkelen voor en rekening te houden met onverwachte richtingen en 
mogelijkheden voor verandering om deze te kunnen benutten, uit te buiten en te 
faciliteren. Verder zouden een uitdagende en veranderende werkcontext, de inzet 
van rolmodellen en meerdere vormen van reflectie die een belichaamd en 
responsief ontstaan van praktijken ondersteunen gestimuleerd en geïntegreerd 
moeten worden. Feedback vanuit meerdere invalshoeken en kwalitatieve 
methoden, zoals participerende observatie, het vertellen van verhalen en 
creatieve expressie, zijn geschikt om leren te bevorderen en te onderzoeken.  
 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 5 onderzoekt het leren op afdelingsniveau en presenteert het 
perspectief van het verzorgend en verpleegkundig team (medewerkers en 
studenten) met betrekking tot het actieonderzoek dat ook centraal staat in 
hoofdstuk 4. In deze casestudie wordt geïllustreerd hoe leer- en 
veranderingsprocessen zich ontvouwden en hoe gelijktijdig met het verbeteren van 
de dagbesteding voor de ouderen een culturele transformatie plaatsvond en de 
zorg meer persoonsgericht werd. 
 De bevindingen tonen aan dat spontane interacties en reacties meer dan 
geplande interventies, analyse en reflectie bijdroegen aan zowel de verbetering 
van de betrokkenheid van de ouderen in dagelijkse activiteiten als aan een 
culturele transformatie. Veranderingen ontstonden door zin- en betekenisgeving 
die plaatsvonden ofwel tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en het 
uitproberen van alternatief gedrag ofwel tijdens het vertellen en delen van 
situaties en ervaringen in een sociaal en retrospectief proces. Dergelijk gedeelde 
en spontane leerprocessen droegen bij aan de individuele en collectieve 
identiteitsontwikkeling. Ze creëerden verschuivingen in de definities die men 
toekende aan de eigen rol en die van anderen, leidden tot collectieve actie en 
reconstructies van nieuw gedrag en veroorzaakten (geleidelijk) verschuivingen in 
individuele en collectieve waarden en normen. Bovendien bleek het gunstig dat 
het proces van verandering en de facilitering van dat proces dezelfde waarden 
weerspiegelden als die ten grondslag lagen aan de culturele verandering. 

 
 

 Geconcludeerd wordt dat culturele verandering niet altijd gevoelig is voor 
bewuste actie en niet noodzakelijkerwijs tot stand komt door de uitvoering van 
een concreet plan. Verbeteringen van zorg en culturele veranderingen zijn eerder 
dynamische, interactieve en niet-lineaire processen die gezamenlijk ontstaan en 
ontwikkelen. Deze leer- en veranderingsprocessen worden gekenmerkt door 
complexiteit en zijn moeilijk te voorspellen of te controleren. Desondanks kunnen 
managers en facilitators leren en veranderen vergemakkelijken door het creëren 
van beweging en momentum via kleine, gerichte projecten die van belang zijn en 
betekenis hebben voor betrokkenen. Ook  het realiseren van randvoorwaarden voor 
betekenisgeving, gezamenlijke besluitvorming en interactie zijn aan te raden. 
Daarnaast zijn een continu waarderende en adaptieve faciliteringsstijl en het 
uitdragen van de gewenste waarden vereist. Actieonderzoek kan dergelijke 
processen ondersteunen zolang de nadruk ligt op snelle verbetercycli van 
uitproberen en evalueren van interventies die voortvloeien uit eerdere 
handelingen in plaats van doordachte analyses en planning. 
 

Hoofdstuk 6 

Het organisatorische niveau van leren wordt besproken in hoofdstuk 6. Het 
perspectief van studenten op de leeromgevingen van twee ZIC’s wordt bestudeerd 
om beter te begrijpen welke condities werkplekleren ondersteunen. 
 Dit onderzoek betreft een secundaire analyse van focusgroepen die door 
lecturer practitioners en docenten gehouden zijn met 216 studenten met 
verschillende opleidingsniveaus (kwalificatieniveau 2 t/m 5) over een periode van 
vijf jaar. Uit de thematische analyse blijkt dat de studenten tevreden zijn over het 
leerpotentieel van de ZIC’s. Bevorderend zijn de verschillende onderling 
samenhangende en zichzelf versterkende kwaliteiten van de werkplek: co-
constructief leren en werken, uitdagende zorgsituaties en leeractiviteiten, het 
krijgen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en ondersteunende en 
herkenbare leerstructuren. Tijdsdruk heeft soms een negatief effect op het 
leerpotentieel van de ZIC’s. 
 Het onderzoek benadrukt dat leren in de (stage)praktijk een relationeel 
fenomeen is en laat zien dat er sprake is van samenhang en synergie tussen de 
verschillende onderling verbonden en zichzelf versterkende uitnodigende 
werkplekkwaliteiten. Beargumenteerd wordt dat het leerpotentieel van de 
werkplek kan worden verbeterd door het bevorderen van bepaalde voorwaarden en 
verschillende structuren en activiteiten, maar dat deze niet volledig voorspelbaar 
noch beheersbaar zijn gezien het wederkerige karakter en het in gezamenlijkheid 
ontstaan en evolueren van de context en individuen. 



SAMENVATTING

216

 
 

 Op basis van de verkregen inzichten wordt voorgesteld om alle 
belanghebbenden vanaf het prille begin te betrekken in bottom-up processen om 
het leerpotentieel van de werkplek te vergroten en eigenaarschap en gedeelde 
waarden met betrekking tot werkplekleren te ontwikkelen. Daarnaast wordt 
geadviseerd om een open vizier en houding te hebben voor onvoorziene 
belemmeringen of versterkende interacties om hierop te kunnen anticiperen. 
 

Hoofdstuk 7 

In hoofdstuk 7 worden de verschillende individuele en collectieve niveaus van 
leren gerelateerd aan elkaar om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 
Wat is de aard van het werkplekleren zoals dat plaatsvindt binnen de intramurale 
zorg voor ouderen en hoe kan vanuit het deelnemersperspectief een diepgaand 
begrip van leren gegenereerd worden waarbij het leren zelf ook bevorderd wordt? 
Na het in relatie brengen van de leerniveaus vanuit het perspectief van mijn eigen 
leerproces binnen de ZIC’s, wordt het concept werkplekleren binnen de 
intramurale ouderenzorg verder conceptueel geëxploreerd. Ook wordt verkend hoe 
dit leren binnen deze context kan worden gestimuleerd en onderzocht. 
 Er wordt uitgelegd dat leren binnen een dynamische werkplek een voortdurend 
en vaak spontaan en impliciet proces is. Het ontstaat door het lichamelijk en 
cognitief betrokken zijn in situaties en in wederkerige relatie met alle aanwezige 
elementen in de context (zoals individuen, interacties, processen, structuren) 
binnen en tussen de onderling verbonden en in gezamenlijkheid evoluerende 
leerniveaus. Werkplekleren is hiermee een responsief, ingebed en belichaamd 
proces dat plaatsvindt in een web van vele heterogene elementen die elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Een dergelijk perspectief op werkplekleren kan worden 
uitgelegd en onderbouwd vanuit complexiteitstheorieën en meer specifiek 
enactivisme en stelt voorkomende dualismen in de literatuur over leren, zoals 
lichaam en geest, individu en collectief, en planning en toevalligheid, ter 
discussie. Als antwoord op het eerste deel van de onderzoeksvraag wordt daarom 
geconcludeerd dat werkplekleren een complex en belichaamd fenomeen is dat kan 
worden omschreven als het voortdurend en in relatie creëren van en zich 
aanpassen aan kleine en grote verschuivingen, waardoor zowel individuen als hun 
omgeving veranderen en co-evolueren en mogelijkheden voor acties verruimd 
worden. Hierbij wordt uitgelegd dat een dergelijk leren plaatsvindt binnen 
meerdere holistische, relationele en dynamische ‘sferen’ in plaats van op meer 
statische en duidelijk omschreven leerniveaus. 
 Als antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag wordt verduidelijkt 
dat het onderzoek naar werkplekleren een vorm van leren op zichzelf is dat zich 
richt op het bevorderen en versnellen van leerprocessen. Dergelijk onderzoek richt 

 
 

zich op het spontane en improvisatorische karakter van verbinding. Hierbij gaat 
het om het verkennen van belichaamde acties en responsieve interacties van 
betrokkenen, waardoor leren en zelforganiserende processen gegenereerd worden 
en ontwikkelen. Het onderzoeksdesign moet intersubjectief, participatief en 
flexibel zijn en dient het belichaamd en impliciet weten dat zich ontvouwt in actie 
te belichten en naar boven te brengen. Dit kan aangemoedigd worden door de 
verhalende expressie van ervaringen en het gebruik van creatieve en meerdere 
kwalitatieve methoden. Daarnaast wordt beweerd dat het ‘zijn’ en de houding van 
de onderzoeker van grote invloed is. Hij of zij dient open en respectvol te zijn, 
dient veranderingen in de energieën in zichzelf en de afdeling te kunnen 
aanvoelen en dient bedachtzaam en adaptief te zijn ten einde te kunnen 
afstemmen op dynamische en verrassende (leer)mogelijkheden die zich voordoen 
binnen de dagelijkse praktijk. 
 Dit proefschrift wordt afgesloten met een aantal praktijksuggesties ter 
inspiratie voor de verrijking van werkplekleren. Deze zijn gericht op het inspireren 
en uitnodigen van mensen om te participeren in allerlei dagelijkse werksituaties en 
(samen) betekenis te geven aan ervaringen. Daarnaast zijn deze gericht op het 
bevorderen van condities die complexiteit omarmen en spontane processen en 
gebeurtenissen bevorderen. Voorbeelden zijn het toestaan van ‘rommelige’ en 
diffuse processen, het minimaliseren van structuren en regels en het creëren van 
een uitdagende en veranderende werkplek. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
betreffen de verbreding van dergelijk onderzoek naar andere zorgorganisaties en 
het verder ontwikkelen en uitproberen van methoden die passen bij een 
complexiteitsperspectief en werkplekleren benaderen vanuit een enactivistisch 
wereldbeeld. Daarnaast is het nodig inzicht te vergroten in hoe de onderzoeker of 
facilitator een bedachtzame en adaptieve houding en een bepaalde zorgzaamheid 
voor zichzelf kan ontwikkelen en cultiveren. 
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 Als antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag wordt verduidelijkt 
dat het onderzoek naar werkplekleren een vorm van leren op zichzelf is dat zich 
richt op het bevorderen en versnellen van leerprocessen. Dergelijk onderzoek richt 

 
 

zich op het spontane en improvisatorische karakter van verbinding. Hierbij gaat 
het om het verkennen van belichaamde acties en responsieve interacties van 
betrokkenen, waardoor leren en zelforganiserende processen gegenereerd worden 
en ontwikkelen. Het onderzoeksdesign moet intersubjectief, participatief en 
flexibel zijn en dient het belichaamd en impliciet weten dat zich ontvouwt in actie 
te belichten en naar boven te brengen. Dit kan aangemoedigd worden door de 
verhalende expressie van ervaringen en het gebruik van creatieve en meerdere 
kwalitatieve methoden. Daarnaast wordt beweerd dat het ‘zijn’ en de houding van 
de onderzoeker van grote invloed is. Hij of zij dient open en respectvol te zijn, 
dient veranderingen in de energieën in zichzelf en de afdeling te kunnen 
aanvoelen en dient bedachtzaam en adaptief te zijn ten einde te kunnen 
afstemmen op dynamische en verrassende (leer)mogelijkheden die zich voordoen 
binnen de dagelijkse praktijk. 
 Dit proefschrift wordt afgesloten met een aantal praktijksuggesties ter 
inspiratie voor de verrijking van werkplekleren. Deze zijn gericht op het inspireren 
en uitnodigen van mensen om te participeren in allerlei dagelijkse werksituaties en 
(samen) betekenis te geven aan ervaringen. Daarnaast zijn deze gericht op het 
bevorderen van condities die complexiteit omarmen en spontane processen en 
gebeurtenissen bevorderen. Voorbeelden zijn het toestaan van ‘rommelige’ en 
diffuse processen, het minimaliseren van structuren en regels en het creëren van 
een uitdagende en veranderende werkplek. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
betreffen de verbreding van dergelijk onderzoek naar andere zorgorganisaties en 
het verder ontwikkelen en uitproberen van methoden die passen bij een 
complexiteitsperspectief en werkplekleren benaderen vanuit een enactivistisch 
wereldbeeld. Daarnaast is het nodig inzicht te vergroten in hoe de onderzoeker of 
facilitator een bedachtzame en adaptieve houding en een bepaalde zorgzaamheid 
voor zichzelf kan ontwikkelen en cultiveren. 
 
 


