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Dit document schetst een pad om het ‘goede gesprek’ tussen medewerkers, cliënten en 
mantelzorgers en vrijwilligers van Zinzia te initiëren en faciliteren via een lerende gemeenschap. 
De kern van deze gemeenschap is het cultiveren van een plek waar ruimte wordt gegeven aan een 
verschuiving ‘van doen naar zijn’. Daarmee wordt bedoeld: een relationeel in-verbinding-zijn van 
mensen die in gesprek zijn.  

1. Aanleiding 

Zinzia zet zich in voor een ouderenzorg die liefdevol, relationeel- en leefwereldgericht is. Zinzia 
volgt daarbij een radicale mensgerichte benadering die ontstaat in de ‘Gouden Driehoek’ van 
medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Zinzia zoekt naar manieren om deze 
relationele, leefwereld-gerichte zorg nóg meer betekenis te geven in het primaire proces en 
vanuit de perspectieven van hen die bij dat proces betrokken zijn. Dat betekent onder meer dat 
de perspectieven van cliënten – wat er volgens hen toe doet –door medewerkers en 
mantelzorgers worden gezien en gehoord, en andersom. Ook betekent dit, dat deze drie 
deelnemers aan de Gouden Driehoek passend op elkaar antwoorden en zoeken naar gedeeld 
begrip van alledaagse situaties waar zij zich in bevinden. Wat er gebeurt in alledaagse situaties 
maakt dan onderdeel uit van een systematisch leer- en verbeterproces binnen Zinzia.  

Eind vorig jaar maakte Zinzia een kwaliteitszelfportret: het werd een multimediaal portret over 
kwaliteit, met foto’s, videobeelden en informatie vanuit verschillende perspectieven van mensen 
die bij Zinzia betrokken zijn (zie deze link). Het portret wordt intern gebruikt, om samen te leren, 
en extern om zicht te bieden op wat volgens Zinzia goede zorg is. Leidraad daarbij is het goede 
gesprek: een dialoog op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en een open houding. Het 
portret is een eerste stap op weg naar inzicht in perspectieven van belanghebbenden bij de zorg 
die Zinzia biedt. Nu is de tijd rijp om het Goede Gesprek nóg meer inhoud te geven op de diverse 
locaties die Zinzia rijk is. Er is behoefte aan meer inzicht in perspectieven en ervaringen van 
cliënten, medewerkers en vrijwilligers/mantelzorgers op de zorg en de relaties die zij met elkaar 
onderhouden. Ook is er behoefte aan meer inzicht in wat precies het ‘Goede Gesprek’ tussen 
deze groepen en medewerkers kan zijn. Dit zou een waardevolle aanvulling betekenen op de 
manieren van werken die men reeds op het niveau van het individuele contact tussen cliënten en 
medewerkers heeft ontwikkeld (o.a. vanuit eerdere ervaringen met Presentie).  Zinzia is met 
name geïnteresseerd in een responsieve benadering, mede vanwege eerdere positieve ervaring 
met deze benadering (in een project rondom Verantwoorden dat Merel Visse in 2014 
begeleidde). Ook is het voor Zinzia belangrijk om aandacht te besteden aan (nieuwe) manieren 
om 'het goede gesprek' vorm te geven specifiek met en rondom cliënten met psychogeriatrische 
aandoeningen.  

2. Vraagstelling 

Bovenstaande aanleiding mondt uit in de volgende vraagstelling: 

http://www.zinzia.nl/wp-content/uploads/2015/08/20150824-Kwaliteitszelfportret.pdf


Wat zijn perspectieven en ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers 
van Zinzia ten aanzien van relationele en leefwereldgerichte zorg, en wat is een bij Zinzia passende 
manier om deze perspectieven en ervaringen naar boven te halen en uit te wisselen? 

3. Doelstelling 

Het project kent een meerledige doelstelling: 

Procesdoel: een onderling leerproces over het Goede Gesprek in Zinzia initiëren en faciliteren 
tussen de deelnemers aan de Gouden Driehoek (medewerkers, cliënten en mantelzorgers en 
vrijwilligers). Samen onderzoeken wat het Goede Gesprek over zorg in Zinzia volgens een 
responsieve benadering kan zijn. Het goede gesprek kenmerkt zich in ieder geval door een proces 
van wederzijds begrijpen in de context van de zorgrelaties tussen mensen, respect hebbend voor 
de leefwerelden van de deelnemers aan dat gesprek.  

Inhoudelijk uitkomstdoel: inzicht in hoe cliënten en hun mantelzorgers (en eventueel aanvullende 
belanghebbenden) relationele, leefwereldgerichte zorg ervaren. Wat doet er volgens deze 
belanghebbenden toe (en wat minder, of niet)?  

Productdoel: na afronding van het project is er een responsieve methodiek voor ‘het goede 
gesprek’ ontwikkeld. Dit is geen instrumentele methodiek, maar een weg die mensen geleidelijk 
aan naar een manier van zijn voert die bij hen past. Deze weg faciliteert een sfeer van onderling 
leren tussen medewerkers, cliënten en mantelzorgers rondom zorg in alledaagse situaties. 
Belangrijk uitgangspunt is, dat (nieuwe) medewerkers van Zinzia zich zelfstandig – met hulp van 
elkaar – de responsieve benadering eigen kunnen maken en vertalen naar hun dagelijks werk. Het 
gaat om méér dan ‘doen’ en ‘zeggen’ en om méér dan gedrag en houding. De benadering die we 
beogen te ontwikkelen, schept ruimte voor het cultiveren van een relationeel in-verbinding-zijn 
van mensen die in gesprek zijn.  

4. Aanpak 

In dit project wordt een lerende gemeenschap gecreëerd door het scheppen van 'leerateliers als 
vrije ruimten' op drie locaties van Zinzia. In de leerateliers gaan medewerkers, cliënten, 
mantelzorgers én vrijwilligers met elkaar al doende ervaren en vormgeven wat voor hen het 
Goede Gesprek betekent. Centraal in dit project staan twee lijnen waarlangs het gezamenlijke 
leerproces wordt vormgegeven: leren op inhoudsniveau ('wat zijn perspectieven en ervaringen 
van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers van Zinzia ten aanzien van relationele, 
leefwereldgerichte zorg?), en leren op procesniveau ('wat is een bij Zinzia passende manier om 
deze perspectieven en ervaringen naar boven te halen en uit te wisselen?'). Hierbij wordt de 
responsieve evaluatiebenadering gecombineerd met zorgethiek en inzichten vanuit leertheorie.  

Dit proces wordt ondersteund en onderzocht door een onderzoeksteam vanuit de groep 
Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Aangezien het gezamenlijk leren mét en ín de 
praktijk van Zinzia centraal staat, kan het gehele project als het opzetten van een 'Lerende 
Gemeenschap', beschouwd worden waarin alle betrokkenen (dus inclusief cliënten, medewerkers, 
mantelzorgers en vrijwilligers) onderzoeken door middel van actie en reflectie wat wel en niet 
werkt rond het Goede Gesprek. Dat betekent dat men samen leert om meerdere perspectieven in 
alledaagse zorgsituaties en -relaties te herkennen, te erkennen én te verbinden in een proces dat 
is gericht op wederzijds begrip, met respect voor verschil. Door het project als een lerende 
gemeenschap vorm te geven, wordt al tijdens het project gewerkt aan een duurzame inbedding 



en verdieping van de nieuwe inzichten in Zinzia, en wordt het draagvlak voor relationele, 
leefwereldgerichte zorg verbreed.  

Schematisch weergegeven ziet de voorgestelde projectvorm, de Lerende Gemeenschap, er als 
volgt uit: 

 

Figuur 1: het Goede Gesprek via leerateliers als ‘vrije ruimten’ 

Het project vindt plaats op drie locaties van Zinzia, gedurende 12 maanden. We kiezen voor 
locaties waar de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening centraal staat: Oranje 
Nassau’s Oord, Rumah Kita en de Lingehof. Het betrekken van cliënten met psychogeriatrische 
aandoeningen heeft speciale aandacht in dit project. Afhankelijk van de mate waarin deze 
aandoeningen problematisch zijn voor het voeren van (groeps)gesprekken (vanwege de talige 
vorm en vereiste concentratie en interactie met anderen), zal actief geëxperimenteerd worden 
met andere interactievormen. De inzet van foto's ('photovoice'), participerende observatie, 
dagboeken, poëzie, en andere kunstvormen zijn voorbeelden van mogelijkheden die hierbij 
verkend kunnen worden (Bartlett, 2012; Swinnen, 2014; Van Zadelhoff et al., 2013; Wiersma, 
2011; Zoutewelle, 2011). Eerst en vooral worden de ervaringskennis en creativiteit van 
mantelzorgers, gespreksleiders, en zorgmedewerkers benut om te zorgen dat cliënten gezien en 
gehoord worden.  

Per locatie worden twee medewerkers (dus in totaal zes medewerkers) uitgenodigd om  
gespreksleiders te worden. Bij de start van het project worden wervingscriteria voor 
gespreksleiders opgesteld. Deze gespreksleiders worden de fakkeldragers van het project en 
dienen in de eerste plaats bevlogen, enthousiast en geïnspireerd te zijn door de grondslagen van 
het project (responsieve werkwijze). Zij dienen in staat te zijn om verbindingen te leggen 
onderling tussen de mensen die bij het Goede Gesprek betrokken zijn, en met betrokkenen van 
locatie De Rijnhof, de professionele adviesraad (PAR), cliëntenraden, ondernemingsraad, platform 
kwaliteitzelfportret en behandelaren . Te denken valt aan een persoon die nog geen of weinig 
ervaring heeft met het begeleiden van gesprekken en iemand die binnen Zinzia al opgeleid is tot 
lean coach/trainer Presentie in het kader van eerdere leertrajecten. Zo kunnen zij ook weer van 
elkaar leren en elkaar aanvullen tijdens de bijeenkomsten. Deze zes gespreksleiders nemen 
gedurende het project driemaal deel aan een inspiratieworkshop die gefaciliteerd wordt door de 
twee senior onderzoekers van de UvH (inspiratie). Doel van deze workshops is kennis overdragen, 
nieuwe (ervarings)kennis genereren en inspiratie bieden: het is een van de ‘vuurtjes van 
bevlogenheid’ die we met dit project willen verspreiden en aansteken. Eenmaal terug op de 
locaties gaan de gespreksleiders volgens de responsieve evaluatiebenadering aan de slag met 



groepsgesprekken en verspreiden zij de bevlogenheid voor het Goede Gesprek (leerateliers als 
vrije ruimten).  

Dit gehele proces – van de inspiratieworkshops tot en met de leerateliers) wordt ondersteund, 
gevolgd en onderzocht door een groep actieonderzoekers, bestaande uit een junior onderzoeker 
van de UvH en een aantal 'aandachtsfunctionarissen' vanuit Zinzia (duurzame verankering). Denk 
bij aandachtsfunctionarissen aan kwaliteitsmedewerkers,leden of ondersteuners van 
cliëntenraden, leden van de PAR, en/of het platform kwaliteitzelfportret. Ook (afgevaardigden 
van) deze groep aandachtsfunctionarissen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
(onderdelen van) de inspiratieworkshops. De gespreksleiders van de locaties en de 
aandachtsfunctionarissen vormen samen met het projectteam de groep fakkeldragers van het 
project. Onderling leren en wederzijdse inspiratie vindt plaats door de uitwisseling binnen en 
tussen de verschillende onderdelen van de lerende gemeenschap (in figuur 1 weergegeven met 
de oranje invulling van de overlappende onderdelen van de tekening).  

4.1 Theoretische voedingsbodem1 

Deze aanpak is gefundeerd in verschillende theoretische grondslagen, namelijk inzichten over hoe 
mensen samen leren (lerende gemeenschappen en responsieve evaluatie) en inzichten uit de 
zorgethiek. In de organisatiekunde zijn modellen ontwikkeld voor lerende gemeenschappen 
(Wenger; 1999; Creech, 2001; Bood & Coenders, 2004). In de Nederlandse zorgsector wordt deze 
vorm van leren in toenemende mate toegepast en onderzocht, vaak middels actieonderzoek 
(Baur & Abma, 2014; Le May, 2008; Snoeren et al., 2013;). Snoeren en collega's (2013) 
onderscheiden binnen de bestaande opvattingen over leren binnen organisaties vijf algemene 
uitgangspunten: 

• Leren vindt altijd plaats binnen de organisatorische context waarin mensen participeren. 
Dit betekent dat leren vooral impliciet, informeel en incidenteel is. Daardoor is leren een 
sociaal-geconstrueerd proces, waarin niet alleen cognitieve kennis, maar ook 
emotionele, intuïtieve en impliciete kennis een belangrijke rol speelt.  

• Reflectie op ervaringen is een onmisbaar element van leerprocessen. Zo worden 
verschillende soorten kennis samengebracht waardoor ervaringen betekenis krijgen en 
leiden tot nieuwe acties, ervaringen en kennis.  

• Leren is een sociaal en collectief proces waardoor kennis altijd een cocreatie is. Door 
samen te reflecteren op ervaringen, kennis, gedachten en aannames worden 
gemeenschappelijke betekenissen gecreëerd. 

• Het ontstaan van 'leren' veronderstelt de bereidheid van betrokkenen om hun 
ervaringen als een bron van leren te beschouwen en in te zetten.  

• Leren in organisaties vraagt om passende pedagogiek en begeleiding.  

Aan deze uitgangspunten hebben Snoeren en collega's nog een ander belangrijk inzicht 
toegevoegd, namelijk dat leren in de praktijk veel minder een expliciet en gestuurd proces is dan 
vaak verondersteld wordt. Volgens hen is leren een zeer complex proces: holistisch, 'embodied', 
en impliciet. Zij gebruiken het concept 'enactivism' om duidelijk te maken dat mensen in een 
zorgpraktijk samen zowel die praktijk vormgeven, als ook zelf door die praktijk vormgegeven 

1 Bij aanvang van het project wordt een publieksvriendelijke versie van dit kader geschreven 
waarin ook de betekenis van deze theorie voor de specifieke context van Zinzia aan bod komt. 

                                                           



worden. Deze verwevenheid moet in beschouwing genomen worden wanneer leerprocessen in 
Zinzia via de leerateliers gefaciliteerd worden. Nieuwe kennis is dan meer een bijproduct dan een 
doel op zich: het ontstaat in de actie die mensen samen met elkaar ondernemen om te leren wat 
het Goede Gesprek in Zinzia precies is. 

Dit betekent dat het belangrijk is om in Zinzia’s via leerateliers vrije ruimten(vuurtjes van 
bevlogenheid) te creëren waarin de betrokkenen met elkaar, al doende, kunnen gaan ervaren wat 
het 'goede gesprek' kan inhouden, op een belichaamde, experimentele en relationele wijze. 
Daarnaast worden de verschillende soorten leerervaringen in alle diversiteit aan 
verschijningsvormen (cognitief, belichaamd, impliciet, intuïtief, emotioneel) samengebracht en 
geduid tijdens de inspiratiebijeenkomsten die worden geleid door de senior onderzoekers van de 
UvH (en waaraan de gespreksleiders en aandachtsfunctionarissen van Zinzia deelnemen) én 
tijdens de doorlopende monitoractiviteiten (van junior onderzoeker samen met 
aandachtsfunctionarissen). 

De laatstgenoemde monitoractiviteiten komen theoretisch voort uit een andere inspiratiebron 
voor dit project, namelijk de responsieve evaluatiebenadering. Responsieve evaluatie is een 
onderzoeksmethode die gekenmerkt wordt door het actief betrekken van alle belanghebbende 
partijen in de evaluatie, in een cyclisch proces (Abma & Widdershoven, 2006). Het is responsief 
door de focus op uitwisseling van ervaringen tussen verschillende belanghebbenden middels 
dialoog. De oorsprong van deze vorm van evaluatieonderzoek gaat terug tot de jaren zeventig van 
de twintigste eeuw. Robert Stake (1975) pleitte voor een bredere insteek van evaluatieonderzoek 
dat verder zou moeten gaan dan traditionele, uitkomstgerichte evaluatie. Hij legde de basis voor 
een responsieve benadering van evaluatieonderzoek in het veld van onderwijskundig onderzoek. 
Centraal in deze benadering staat het ‘responsief zijn’. ‘Responsief’ verwijst naar de 
grondhouding van de evaluator: deze staat open, is present en gericht op het begrijpen van 
perspectieven van betrokkenen. Responsief evalueren wordt niet gezien als een methode, maar 
als een manier van zijn van de evaluator die processen tussen belanghebbenden begeleidt: ‘a 
poetics of inquiry’, zoals de bekende evaluator Thomas Schwandt ooit schreef (2004). Responsief 
evaluatoren betrekken zo veel mogelijk ‘stakeholder-groepen’ (belanghebbenden, betrokkenen). 
Dit in tegenstelling tot traditionele evaluatiemodellen waarbij alleen de evaluatiecriteria van 
beleidsmakers richtinggevend waren. In responsieve evaluatie is ruimte voor ervaringen van alle 
betrokkenen, en voor processen, context en achtergronden (Stake, 2004). Deze ideeën werden 
verder ontwikkeld door anderen. Guba en Lincoln (1989) werkten Stake’s responsieve evaluatie 
uit tot een interactieve benadering waarbij stakeholders met elkaar onderhandelen over de 
betekenissen van een beleidsprogramma of praktijk, gericht op het vergroten van wederzijds 
begrip en consensus. Betrokkenen gaan dan samen op zoek naar hun issues, claims en concerns.  

De vorm van responsieve evaluatie die in ons werk centraal staat, brengt deze originele vormen 
van responsieve evaluatie (Stake, 1975; Guba & Lincoln, 1989) samen met inzichten met 
betrekking tot narratieven en dialogisch leren (Abma, 2003, 2007; Abma & Widdershoven, 2006; 
Widdershoven, 2001). We hebben daarbij speciale aandacht voor dialoog over ervaringen als 
middel om cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers een actieve rol te geven in een 
gezamenlijk leerproces rondom het Goede Gesprek. In het algemeen bestaat een responsieve 
evaluatie volgens de methode van Abma & Widdershoven (2003, 2007) uit de volgende stappen: 
1) het creëren van sociale condities, 2) verhalen verzamelen van individuele perspectieven en 
ervaringen, 3) dialoog tussen betrokkenen met gelijkgerichte belangen (homogene dialoog), en 4) 
dialoog tussen betrokkenen met uiteenlopende belangen (heterogene dialoog). We hebben 
daarbij specifieke aandacht voor het scheppen van de juiste condities, zoals veiligheid, om samen 
te leren over het Goede Gesprek. In de veilige omgeving van de ‘eigen groep’ met mensen die zich 



in een vergelijkbare positie bevinden, wordt daarom eerst ruimte gegeven het verkennen van 
individuele perspectieven en ervaringen, binnen de eigen groep. Doordat men zich kan herkennen 
in elkaars verhalen ontstaat een gevoel van saamhorigheid en erkenning. Dialoog in homogeen 
verband vormt bij deze responsieve evaluatiebenadering een basis voor de heterogene dialoog 
waarbij mensen uit verschillende belangengroepen samengebracht worden. Verschillende 
belangen en ervaringen worden zo ingezet om een dialogisch leerproces op gang te brengen, 
waarbij horizonverbreding en wederzijds begrip over het Goede Gesprek kan optreden. 

Een derde theoretische voedingsbodem voor dit project is het zorgethische perspectief op zorg 
en relaties. De sleutelvraag van de Utrechtse zorgethiek luidt: ‘wat is goede zorg, gegeven deze 
particuliere situatie?’. Zorgethiek ziet zorgen als een sociale praktijk, mensen stemmen de zorg 
voortdurend af op elkaar en op zichzelf.2 Afstemmen binnen de context van de Gouden Driehoek 
is belangrijk om elkaar te kunnen begrijpen. Het is niet noodzakelijk om onbegrip te voorkomen, 
maar wel om bewustzijn te scheppen van mogelijk onbegrip, waarna mensen samen kunnen 
werken aan het vinden van gedeeld begrip. 'De ander zien' wordt belangrijk geacht vanuit zowel 
het perspectief van de zorgontvanger als de zorgverlener (Van Heijst, 2008). Het radicaal 
aansluiten en afstemmen wordt ook door de presentietheorie onderstreept als goede zorg, iets 
waar men binnen Zinzia al bekend mee is. Het gaat volgens Baart om de houding die je aanneemt 
als zorgverlener en het kunnen zien ‘wat er voor de ander op het spel staat’ (Baart, 2011). Dit 
zorgethische perspectief is waardevol omdat het aandacht heeft voor de persoonlijke ervaringen 
van mensen, ofwel de geleefde ervaringen. Met een zorgethische blik wordt ingezoomd op de 
geleefde ervaring, de relaties en de context hiervan. Dit ‘micro’ perspectief kan bijdragen aan de 
kennis over de geleefde ervaringen van betrokkenen in de dagelijkse praktijk van Zinzia. 

Binnen de hierboven genoemde zorgethische literatuur wordt het belang onderstreept van 
(persoonlijke) aandacht en relaties binnen de zorg, waarbij ook rekening wordt gehouden met de 
context van de geboden of geleverde zorg. Deze context wordt altijd gekenmerkt door 
asymmetrische (en mogelijk conflictueuze) machtsverhoudingen (Tronto; 1993; 2010). Het is 
daarom van belang om ruimte te maken voor deliberatie over wat de zorgbehoeften zijn van alle 
partijen en hoe hieraan invulling gegeven kan worden (Tronto, 2010). Binnen een 'geografie van 
verantwoordelijkheden' krijgt moraliteit vorm binnen sociale machtsverhoudingen en de manier 
waarop (en in hoeverre) men verantwoordelijkheid neemt om voor anderen te zorgen (Walker, 
2007, Visse 2014). Binnen zorgethiek is men bovendien kritisch ten aanzien van de systemen in de 
zorg, gevoed door marktwerking, die druk zetten op de intermenselijke zorgrelaties. Dit 
onderzoek heeft aandacht voor dit ‘meso’ niveau van zorgpraktijken door te kijken naar hoe men, 
binnen Zinzia, op een relationele wijze recht kan doen aan de ervaringskennis en waarden van alle 
groepen betrokkenen. Met dit project wordt zo tevens beoogd om nieuwe inzichten toe te 
voegen aan het zorgethische perspectief op relationaliteit en machtsverhoudingen.  

De verschillende elementen die de lerende gemeenschap vormen, zullen we nu hieronder nader 
uitwerken in paragraaf 4.2.  

4.2.1 Inspiratieworkshops voor gespreksleiders 

Op drie momenten gedurende het eenjarige project (maand 1, maand 4 en maand 10) worden de 
gespreksleiders en andere 'fakkeldragers' (aandachtsfunctionarissen) samengebracht in een 
inspiratieworkshop, gefaciliteerd door senior onderzoekers van de UvH (Baur & Visse). In deze 
workshops worden de gespreksleiders getraind in de responsieve evaluatiebenadering 

2 Notitie over de Utrechtse zorgethiek http://zorgethiek.nu/wp-
content/uploads/2015/09/Notitie-over-de-Utrechtse-zorgethiek-definitief-2015.pdf  
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(kennistransfer) en tevens wordt gezamenlijk gereflecteerd op uitdagingen en successen die zij in 
de leerateliers ervaren (uitwisseling en opdoen van ervaringskennis). Hierbij staat de geleefde 
ervaring van de gespreksleiders centraal, en wordt aan verschillende vormen van 'kennis' recht 
gedaan, niet slechts cognitieve reflectie. Ook is er aandacht voor de 'zijnshouding' van 
gespreksleiders, hun relatie ten opzichte van de deelnemers en creatieve werkvormen die 
toegepast kunnen worden in de dialoogbijeenkomsten.  

Deze inspiratieworkshops vormen een voedingsbodem voor gezamenlijk leren op procesniveau 
binnen dit project.  

4.2.2 Leerateliers als vrije ruimten 

Op elke deelnemende locatie wordt een leeratelier als 'vrije ruimte' gecreëerd waarin de 
gespreksleiders samen met de verschillende groepen betrokkenen gaan experimenteren met de 
benadering van responsieve evaluatie. We noemen dit vrije ruimte om te benadrukken hoe 
belangrijk het is dat alle deelnemers, inclusief de gespreksleiders, zich vrij voelen om zichzelf 
volledig uit te drukken en vrijelijk te experimenteren met wat het 'goede gesprek' zou kunnen 
zijn. Er is daarom geen sprake van 'goed' of 'fout': de deelnemers zelf beoordelen al doende de 
acties en de gesprekken op hun waarde. De stappen van de responsieve evaluatiebenadering, die 
we hieronder verder uitwerken, worden dan ook slechts als een leidraad aangeboden, en zijn 
zeker niet bedoeld als normatieve blauwdruk voor de manier waarop dit project eruit zou moeten 
zien. Mocht in de lerende gemeenschap zichtbaar worden dat een andere aanpak vereist is, dan is 
ook daar de vrije ruimte voor.  

De eerste stap (maand 1-2) is het creëren van de juiste sociale condities om te kunnen starten 
met de lerende gemeenschap. Dat betekent dat de junior onderzoeker (vanuit de UvH) samen 
met de gespreksleiders (van Zinzia) in kaart zal brengen hoe informatie over het project aan 
iedereen verspreid kan worden. Ook zullen zij samen bekijken welke specifieke uitdagingen 
(gevoeligheden, actuele dilemma's, weerstanden) en kansen de betreffende setting biedt voor 
het project, en hoe hier rekening mee gehouden kan worden in het project. Ook worden mensen 
geworven voor deelname aan de dialooggroepen.  

Uitkomsten stap één3: 

• publieksvriendelijke informatieset over het project, bestemd voor alle deelnemers 
• beknopt communicatieplan met een overzicht van uitingen, kanalen en tijdstippen van 

communicatie over het project 
• deelnemers dialooggroepen vastgesteld 
• eerste inspiratieworkshop heeft plaatsgevonden 

De tweede stap (maand 3-4) is het verzamelen van verhalen. Binnen Zinzia zijn reeds in het kader 
van het kwaliteitsportret verhalen van cliënten verzameld. De verhalen dienen aan specifieke 
criteria te voldoen, die aan het begin van stap twee worden vastgesteld. De verhalen worden aan 
de hand van een bepaald format verzameld, dat eveneens in deze fase wordt opgesteld op bsis 
van de expertise van het projectteam. Een voorbeeld van dit format is de ‘episodische’ structuur: 
dat betekent dat de verhalen aansprekende voorbeelden dienen te bevatten die de lezer 
informeren over de alledaagse praktijk van Zinzia. De verhalen worden gebruikt als uitgangspunt 
voor de derde stap van de responsieve evaluatiebenadering, de homogene dialoog. Indien 

3 voorlopig en indicatief: na opstellen van het operationeel draaiboek worden de definitieve 
gewenste uitkomsten bepaald. 

                                                           



wenselijk worden aanvullende interviews gehouden, ofwel door de junior onderzoeker, ofwel 
door de medewerkers van Zinzia zelf. 

Uitkomsten stap twee: 

• format om verhalen te verzamelen en op te tekenen 
• minimaal 10 verhalen die gereed zijn om gedeeld te worden met deelnemers 

Ten behoeve van de fase van homogene dialoog (maand 4-8) worden op elke deelnemende 
locatie door de gespreksleiders vier gespreksgroepen gevormd (een met cliënten, een met 
mantelzorgers, een met vrijwilligers, en een met medewerkers). Elke groep komt gedurende vier 
maanden elke maand eenmaal samen. De gespreksleiders hebben dus op elke locatie viermaal 
per maand een dialooggroep, en in totaal vinden er per locatie dan 16 dialooggesprekken plaats. 
De inhoud wordt bepaald door de groepen zelf samen met de gespreksleiders, waarbij de 
geleefde ervaring van de betreffende groep met relationele zorg en het Goede Gesprek voorop 
staat. Hierbij wordt ruimte geboden aan alle soorten ervaringen. Dus onvrede, conflicten, 
wrijvingen en dilemma's zijn welkom, net zo goed als de mooie pareltjes van ervaringen, best 
practices, inspiraties en dromen van deelnemers. De reeds verzamelde verhalen (zie de vorige 
stap) kunnen een houvast bieden, maar zijn geen voorschrift. In maand 9 worden de inzichten uit 
alle homogene bijeenkomsten door de gespreksleiders en junioronderzoeker verwerkt in een 
werkdocument, dat ter input dient voor stap vier. 

Uitkomsten stap drie: 

• tweede inspiratieworkshop plaatsgevonden 
• homogene gespreksgroepen vastgesteld en gevoerd 
• eerste ontwerp van de te ontwikkelen werkwijze/methodiek 
• werkdocument met daarin opgenomen de tussentijdse inzichten 

Stap vier (maand 9-11) bestaat uit een heterogene dialoog per locatie (maand 9 & 10) + een 
heterogene dialoog met representanten van de drie locaties samen (maand 11). Een heterogene 
dialoog per locatie is een bijeenkomst waarbij de gespreksleiders per groep betrokkenen een 
aantal personen uitnodigt voor een gemengde dialoogbijeenkomst. De cliënten, medewerkers, 
mantelzorgers en vrijwilligers verplaatsen zich tijdens deze bijeenkomst in elkaars perspectieven 
en ervaringen, gaan op zoek naar verschillen (en hoe dit verrijkend kan zijn), en wederzijds begrip. 
Ook bespreken zij gezamenlijk op welke manier zij de inzichten die zij hebben opgedaan tijdens 
dit traject, verder in de praktijk van hun locatie zouden willen brengen. Vervolgens vindt een 
heterogene dialoog plaats waarbij de deelnemers representanten zijn van alle drie de locaties.  

Uitkomsten stap vier: 

• heterogene groepen samengesteld en dialoog gevoerd 
• werkdocument dat is aangevuld met de voortschrijdende inzichten 

Het project wordt afgesloten met een slotbijeenkomst om de opbrengsten van de lerende 
gemeenschap uit te wisselen, te vieren en te bestendigen. Genodigd zijn dan in ieder geval alle 
deelnemende betrokkenen van alle locaties en andere geïnteresseerden van andere locaties, de 
onderzoekers van de UvH, de aandachtsfunctionarissen van de lerende gemeenschap, de 
Professionele Adviesraad, cliëntenraadsleden, management, en de leden van het platform 
Kwaliteitzelfportret.  



Overige uitkomsten na alle fasen: 

• slotbijeenkomst 
• concrete manier/methode ontwikkeld om de opgedane inzichten en geleerde werkwijze 

door te ontwikkelen/verspreiden (=productdoel) 

De leerateliers in de vorm van de 'vrije ruimte' in dit project geven invulling aan zowel het 
inhoudelijke als procesmatige leren binnen de lerende gemeenschap.  

4.2.3 Duurzame verankering 

Om te voorkomen dat de inzichten van dit project na afronding in de spreekwoordelijke 
bureaulade verdwijnen, staat vanaf het begin en gedurende het hele traject participatie van 
betrokkenen uit Zinzia centraal. Zo zijn de gespreksleiders medewerkers van Zinzia. Verder wordt 
het traject ondersteund, gevolgd en onderzocht door medewerkers als aandachtsfunctionarissen 
(4 -6 personen), die als fakkeldragers' van deze lerende gemeenschap worden aangewezen, in 
samenwerking met de junior onderzoeker. Ook worden tijdens het project het 'platform 
kwaliteitzelfportret', de Professionele Adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraden van 
Zinzia steeds op de hoogte gehouden en wordt de input vanuit deze gremia meegenomen in het 
project. Dat gebeurt via de inzet van de aandachtsfunctionarissen, die indien mogelijk geworven 
worden vanuit deze genoemde gremia. De aandachtsfunctionarissen zullen net als de 
junioronderzoeker regelmatig aanwezig zijn bij de dialoogbijeenkomsten, om te volgen wat er 
gebeurd, dit vast te leggen en hierop samen te reflecteren. Het is de taak van de junior 
onderzoeker en de aandachtsfunctionarissen om de verschillende lijntjes van de lerende 
gemeenschap samen te brengen en te verbinden met de organisatiestructuur en -visie van Zinzia.  

Het element van 'duurzame verankering' vormt een basis voor het leren op procesniveau.  

5. Doorlooptijd, planning 

Het project heeft een looptijd van 12 maanden en begint op 1 september 2016. Het project wordt 
voorbereid van 1 april 2016 tot 1 september 2016. Bij aanvang van de voorbereidende fase van 
het project (april 2016) worden de aanpak en de planning nauwkeurig uitgewerkt in een 
operationeel draaiboek. In dat draaiboek worden tevens tussentijdse uitkomsten benoemd. Op 
de volgende pagina is een eerste globale planning opgenomen.  
 



Fasering: Drie deelnemende locaties 

Maanden 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Locaties alle Drie locaties: Oranje Nassau’s Oord, Rumah Kita en Lingehof  alle 

Vrije ruimte Stap 1 en 2 Stap 3  Stap 4 Slotbijeenkomst 

Inspiratieworkshops X   X    X     

Duurzame 
verankering 

doorlopend 

 



6. Begroting 

De kosten bedragen in totaal (gehele projectperiode) 72.280,- exclusief BTW, waarbij is 
afgesproken dat in goed overleg en zodra het operationeel draaiboek gereed is, wordt gezocht 
naar manieren om zo efficiënt mogelijk te werken en daarmee de onderstaande begroting te 
reduceren. Eventuele transcripten van interviews worden door Zinzia verzorgd. 

 

 

 
7. Overige bepalingen 

Activiteiten rondom externe publiciteit worden telkens in onderling overleg tussen Zinzia en de 
universiteit van Humanistiek afgestemd. Voorts zijn voor de inzet van de UvH medewerkers de 
leveringsvoorwaarden van de UvH van toepassing. 

 
8. Projectteam 
 
Het projectteam bestaat uit Dr. Vivianne Baur (projectleider en trainer van de 
inspiratieworkshops) en drs. Marieke Breed (beoogd uitvoerend onderzoeker). Dr. Merel Visse 
fungeert als eindverantwoordelijke, sparring partner en trainer van de inspiratieworkshops. Het 
projectteam werkt nauw samen met de projectgroep van Zinzia en geeft de voorkeur aan één 
centrale contactpersoon als aanspreekpunt. Dit wordt tijdens de voorbereidingsfase van het 
project afgestemd. 
 
Dr. Merel Visse (begeleiding) werkt als onderzoeker en universitair docent bij de Universiteit voor 
Humanistiek en heeft zeer ruime ervaring en kennis van responsief evaluatieonderzoek. Zij leidde 
een groot aantal onderzoeksprojecten, variërerend van patientenparticipatie voor ZonMw, 
‘Communities of Practice’ en kennismanagement voor ZonMw, onderzoek naar zorginnovaties in 
de eerstelijnszorg voor KPMG/VV&V tot onderzoek naar percepties van patiënten in chronische 
zorg voor de Hartstichting en diverse patiëntenorganisaties.  
 
Dr. Vivianne Baur (projectleiding). Vivianne Baur is onderzoeker en universitair docent Zorgethiek, 
verbonden aan de UvH. In 2012 promoveerde zij aan het VUmc op het onderwerp 
'cliëntenparticipatie in de ouderenzorg'. Haar focus ligt bij participatieve, responsieve 



onderzoeksmethoden en het bevorderen van relationeel empowerment en bewustzijn in de zorg 
door middel van het creëren van lerende gemeenschappen. Zo ontwikkelde zij onder andere via 
actieonderzoek de PARTNER-benadering, een werkwijze die de kloof tussen systeem- en 
leefwereld van mensen in zorgpraktijken helpt te overbruggen. In 2010 mocht zij samen met 
Mosae Zorggroep de tweede prijs voor 'Het Goede Gesprek' van Vilans in ontvangst nemen voor 
een van haar onderzoeksprojecten ('De Smaakmakers'). Tevens heeft Vivianne als projectleider en 
trainer in twaalf zorgorganisaties gespreksleiders opgeleid en begeleid die werken met de 
PARTNER-benadering. Hierbij maakt ze tevens gebruik van haar expertise als gecertificeerd 
Consciousness Coach®. 
 
Drs. Marieke Breed (uitvoering, onder voorbehoud) . Marieke Breed studeerde Culturele 
Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor 
Humanistiek. Dit voorjaar rond ze een onderzoek af in het IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den 
IJssel. Het betreft een kwalitatief, empirisch onderzoek naar ethiekondersteuning in het 
ziekenhuis en welke 'morele problemen' ziekenhuismedewerkers ervaren. De verhalen vanuit de 
werkvloer stonden in dit onderzoek centraal en werden verzameld middels narratieve interviews 
en verdiept door middel van interdisciplinaire focusgroepen.
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