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1. Over dit handvat en www.plussen.team
In dit handvat lees je als procesbegeleider meer over hoe je aan de slag kunt gaan met de handreiking
met je team aansluiten bij de bewoner en de methode ‘plussen’. Het handvat hoort bij deze
handreiking, die je kunt vinden op de website www.plussen.team
Op de website is de handreiking uitgewerkt fasen en kun je de methode Plussen downloaden. Naast
een praktische toelichting en instructie vind je op de website ondersteunende tools en voorbeelden uit
de praktijk.
Met dit handvat en de website willen we organisaties en teams ondersteunen om zelfstandig aan de
slag te gaan met hun personeelssamenstelling om beter aan te sluiten bij de bewoners en daarmee
voor iedere bewoner kwaliteit van leven te realiseren.
Veel dank alle pilotorganisaties, aan alle professionals, bewoners en naasten die via de pilots hun
kennis en betrokkenheid met ons hebben gedeeld, mee gezocht hebben naar wat werkt en helpt.
Zonder hen was het onmogelijk geweest om de handreiking en bijbehorende tools te ontwikkelen.

Homepage www.plussen.team
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2. Inleiding

Integraal model voor dynamisch en ontwikkelingsgericht werken aan kwaliteit verpleeghuiszorg

Met vele teams en zorgorganisaties is de afgelopen
periode gewerkt aan een verdere invulling en
concretisering van de personeelssamenstelling in de
verpleeghuiszorg. Het betreft een uitwerking van
hoofdstuk 6 uit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Dit beschrijft 8 samenhangende
en elkaar versterkende thema’s die samen leiden
tot: optimale kwaliteit van leven van clienten in
verpleeghuizen. (zie figuur 1)
In de praktijk met de pilotorganisaties en vanuit de
wetenschap is onderzocht wat helpt en werkt om in
verpleeghuizen de personeelssamenstelling te
funderen en om personeelsbeleid te ontwikkelen en
implementeren. Dit heeft een pakket opgeleverd
met verschillende onderdelen die samen helpen een
optimale match tussen team en bewoners te
vinden.

Kwaliteit ontstaat in het contact tussen professional en cliënt. Zorg is relationeel, al het handelen krijgt
betekenis in deze relatie. (V&VN 2012) Gezien, gehoord en geholpen worden op de terreinen waar je
als cliënt behoefte aan hebt, daar draait het om in mensgerichte zorg. De professional maakt het
verschil, met zijn of haar kennis, deskundigheid, ervaring en bejegening. Personeelssamenstelling
draait dan ook niet alleen om de vraag naar voldoende mensen op het juiste moment, maar ook om de
juiste mensen met de juiste competenties die nodig zijn, gezien de vragen van de bewonersgroep op
dat moment.
Verantwoorde personeelssamenstelling kent geen vaste vorm of norm. Dat hebben we ervaren in de
pilots en blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek (Hamers et al., 2016). Het vraagt situationeel kijken
naar wat hier op dit moment het goede is en is daarom maatwerk.
De handreiking is daarbij een hulpmiddel voor teams om met elkaar te onderzoeken hoe je als team
(beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s). De handreiking maakt onderdeel uit van het totaalpakket
om als organisatie aan de slag te gaan met verantwoorde personeelssamenstelling.
Het totaalpakket kan je vinden op de website van Waardigheid en Trots. Daar is een aparte pagina
ingericht over verantwoorde personeelssamenstelling.
De handreiking heeft de vorm gekregen van een website: www.plussen.team
Met een website is het mogelijk om de handreiking te verrijken met good practices en inspiratie uit de
praktijk. Het opleveren van de producten en het totaalpakket is namelijk geen eindpunt. Integendeel
het is een eerste stap die vraagt om in de praktijkervaring mee op te doen. Door met elkaar in gesprek
te blijven over wat er nodig is om het echt werkbaar te krijgen, met merkbaar effect voor de
bewoners.
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‘We bieden teams de mogelijkheid om hun kennis en ervaring te delen via geschreven
casebeschrijvingen, blogs, vlogs en filmpjes over hoe ze tot dit maatwerk komen om ‘het goede’ te
doen. Dit draagt bij aan een breed en continue lerende sector’.
(Projectleider ontwikkeling handreiking)
De rol van de procesbegeleider is erg belangrijk. Daarom hebben we voor de procesbegeleider dit
handvat ontwikkeld in aanvulling op de handreiking voor teams. Het handvat beschrijft de 3 fasen van
de handreiking Verantwoorde Personeelssamenstelling voor teams. Vervolgens zoomt dit handvat in
op de tweede fase (methode Plussen) waarin je met elkaar het gesprek aangaat over verbeterkansen
en oplossingen om met het team goed bij de bewoner aan te sluiten. We beschrijven de Plussenmethode vanuit het perspectief van de procesbegeleider en gaan in op randvoorwaarden en
beïnvloedende factoren. Tevens noemen we aandachtspunten en geven we tips bij de rol en
competenties van de procesbegeleider. We illustreren dit handvat met ervaringen en tips vanuit de
pilotteams die de handreiking en de methode plussen in de afgelopen periode mee hebben
ontwikkeld.
Tot slot biedt de handleiding overzicht van bronnen die je kunt gebruiken als je je wilt verdiepen op
belangrijke begrippen en concepten die het fundament vormen onder de methode.
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3. Over de handreiking met je team aansluiten bij de
bewoner(s)
De handreiking, met je team aansluiten bij de bewoners, is ontwikkeld om met het team in gesprek te
gaan over hoe je als team aan kunt sluiten bij de bewoners. Dat aansluiten omvat:
• Ken je de bewoner als mens is, weet je wat voor hem belangrijk is en wat hij nodig heeft?
• Wat heeft het team daarvoor in huis of nog nodig: welke deskundigheid, vaardigheden,
bejegening en ervaring?
• Hoe wordt samengewerkt en hoe is het werk georganiseerd en hoe wordt het team
ondersteunt?
Verantwoorde personeelssamenstelling is een multidimensioneel begrip; er zijn verschillende factoren
die hier van invloed op zijn en die factoren beïnvloeden elkaar onderling ook weer. De
wetenschappelijke review van de concept Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling beschrijft
dat het gaat om talloze factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met de bewonerspopulatie,
kenmerken van het team of kenmerken van de afdeling. (Hamers et al., 2016) Het gaat om
procesvariabelen, structuurvariabelen en organisatorische factoren.

De bespreekboom

De essentie van de handreiking is daarom om alle
invalshoeken in beeld te krijgen en te benutten
om tot passende oplossingen te komen. Je weet
namelijk niet wat je niet weet en door het
bijeenbrengen van verschillende invalshoeken,
kun je blinde vlekken zichtbaar maken en meer
inzicht krijgen in onderlinge samenhang en
verbanden.
Het gaat in de handreiking daarom steeds om het
samenbrengen van de invalshoek van bewoners
en hun naasten, van professionals (het zorgteam,
(para)medici en ondersteuning), en van
management en bestuur. Het uitgangspunt is dat
al deze betrokkenen elkaar nodig hebben om
kwaliteit van leven voor elke bewoner te
realiseren. Dit laatste is namelijk het einddoel van
het werken met de handreiking.
Dit bovenstaande hebben we gevisualiseerd in de
bespreekboom, als leven ecosysteem.
Hierin geven we een overview van de
verschillende invalshoeken en thema’s, die we
aangetroffen hebben in wetenschappelijke
bronnen en tijdens de pilots en zie hoe alles
onderling samenhangt.

Bij de verschillende thema’s uit de bespreekboom hebben we inhoudelijke wegwijzers ontwikkeld.
Deze wegwijzers bevatten bestaande informatie en bronnen over het desbetreffende thema, die je
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uitnodigen om inspiratie op te doen en vanuit deze ingangen zelf verder op zoek te gaan naar
informatie en werkvormen die passen bij jullie situatie en bij jullie vraagstukken.

4. Aan de slag met de handreiking in drie fasen
De handreiking bestaat uit 3 fasen en begint met het verzamelen van uitkomsten, feiten of ervaringen
die jullie ter beschikking hebben. Daarmee bepaal je het vertrekpunt (Fase 1). Je onderzoekt met
elkaar: Waar sluiten jullie als team goed bij de bewoner aan? Wat hebben jullie daar als team voor in
huis en hoe leren en werken jullie samen. Daarnaast bespreek je wat beter kan of anders kan. Dit
gebeurt in de reflectiebijeenkomst (Fase 2). Met het inzicht en de oplossingsrichtingen die in die
bijeenkomst ontstaan kun je concrete stappen zetten om de wijze waarop jullie als team bij de
bewoners aansluiten te verbeteren. Dit gebeurt volgens een beproefde verbetermethodiek1 met vaste
stappen. Dit kan binnen het zorgteam en/of samen met anderen (Fase 3). Lees hier verder over de drie
fasen van de handreiking.

De Fasen van de handreiking ‘met je team aansluiten bij de bewoner(s)’

Fase 1 – bepaal het vertrekpunt
Om te kunnen bepalen waar jullie naar toe willen werken om goed aan te laten sluiten bij de
bewonersvraag, is het verstandig om te weten waar jullie nu staan. Wat is jullie vertrekpunt voor het
gesprek en hoe ziet jullie werkelijkheid er op dit moment feitelijk uit? Ook hierbij kijk je naar de drie
factoren: bewoners/ mantelzorgers, medewerkers/vrijwilligers en randvoorwaarden uit de organisatie.
Het begint uiteraard altijd bij de bewoner(s) als mens.

Het kiezen van het vertrekpunt kan dus naast vanuit de bewoner ook voortkomen vanuit vraagstukken
binnen het team: bijvoorbeeld: Hoe werken wij samen? Of werken wij vanuit een gedeelde
(team)visie? En welk gedrag hoort daarbij?
Ook vraagstukken vanuit de organisatie kunnen aanleiding zijn om met elkaar aan de slag te gaan over
verantwoorde personeelssamenstelling. Een voorbeeld is: de organisatie ziet in dat er een ongewenst
1

Gebaseerd op Productive care van de NHS
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groot verloop is van bijvoorbeeld verpleegkundigen en kan het team de vraag stellen: wat is er nodig
om verpleegkundigen te binden en te boeien? Of we zien een verandering in de doelgroep van
bewoners en het team krijgt de vraag: wat hebben jullie nodig om met jullie kennis en vaardigheden
hierop te blijven aansluiten; hoe kunnen we jullie vakbekwaamheid ondersteunen?
Aandachtspunten voor de procesbegeleider bij het bepalen van het vertrekpunt
Voor de procesbegeleider is het belangrijk om te blijven zien dat het gaat om het multidimensionele
van personeelssamenstelling. Het kiezen van een vertrekpunt betekent niet dat de andere
invalshoeken er niet toe doen. Werken aan verantwoorde personeelssamenstelling kent vele facetten
en die hangen onderling samen
Het pakket dat is ontwikkeld om organisaties te helpen aan verantwoorde personeelssamenstelling te
werken, bestaat uit meerdere onderdelen. Hou die verschillende onderdelen als procesbegeleider in
het oog: blijf breed kijken, denken en doen! En blijf vooral leren met het oog op steeds beter
presteren.
In het Engels hebben ze voor dit leren dan ook twee verschillende woorden:
In een simpele omgeving spreken ze van ‘teaching’ (lijkt op ons ‘onderwijzen’).
Met bij multidimenionele begrippen ligt de nadruk op de context.
In het Engels spreekt men dan van Learning.
De tools die met de pilotteams zij ontwikkeld bij de handreiking zijn hulpmiddelen voor de
partkijk. Deze vind je op de website: https://plussen.team/tools/
Beoordeel in jullie situatie wat helpt en zinvol is en pas dat toe. Mogelijk hebben jullie in jullie
organisatie of met jullie team zelf ook instrumenten of werkwijzen ontwikkeld, die voor jullie
goed werken.
Heb je mooie voorbeelden van tools uit jullie eigen praktijk?
We nodigen je van harte uit om deze met ons te delen!
Fase 2 – Reflecteren met je team, aan de slag met de methode Plussen
De materialen voor het gesprek, praktische voorbereiding en toelichting op de stappen van plussen
vind je hier.
Reflectiegesprek met het team - Maar wie is het team?
Het reflectiegesprek vindt plaats met het team rondom de bewoner(sgroep).
Binnen de pilots hebben we ervaren dat de vraag ‘Wie is het team?’ al een interessante vraag is om te
beginnen. Veelal zien professionals en management het team als diegene die op hetzelfde rooster
staan of met elkaar een dienst vormen (bijvoorbeeld de behandeldienst).
Tip: Zorg hierbij dat ook anderen aan het woord komen: ‘hoe zien zij dit?’ Bekijk het vanuit alle
kanten en constateer ook als een waardevol perspectief ontbreekt en neem dit mee als actie in
stap 5 van Plussen
Als we de vraag aan de bewoners en hun naasten stellen levert dezelfde vraag een heel ander
antwoord op. Vanuit de bewoners gezien is het team vaak breder dan bovengenoemd. Er zijn naast de
professionals ook anderen betrokken in hun team, dit zijn vaak de mensen die heel dicht bij hen staan,
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maar bijvoorbeeld ook de receptioniste, de kok of restaurantmedewerker. Voor bewoners blijken vaak
andere dingen belangrijk voor het thuisgevoel en zaken die betekenisvol zijn voor hun kwaliteit van
leven dan wat zorgverleners denken dat voor hen belangrijk is. (Hamers et al., 2016)
Andere professionals die nauw samenwerken met het 24uursteam kunnen aanvullende informatie en
inzichten bieden over de kwaliteiten en verbeterkansen, die de teamleden van het zorgteam
inschatten. De verbinding tussen ‘welzijn’, ‘zorg’ en ‘behandeling’ is van belang, evenals de inzichten
en ervaring van naasten en informele zorg. Die moeten namelijk op elkaar aansluiten om kwaliteit van
leven voor alle bewoners te realiseren.
Tijdens de pilots hebben we gemerkt dat het heel waardevol kan zijn als ook
anderen uit de organisatie aansluiten bijvoorbeeld: HR, opleidingen, directie en bestuur.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk multidisciplinair en integraal te werken.
Als team weet je niet wat je niet weet; door de verschillende perspectieven naast elkaar te plaatsen,
kunnen je blik verbreden, creëer je onderling begrip en samenhang en zo ontstaan nieuwe passende
oplossingen. Het is aan te bevelen zoveel mogelijk inzichten mee te nemen in het reflectiegesprek.
(Projectleider ontwikkeling handreiking)
De wijze waarop je dit als procesbegeleider organiseert kan per situatie verschillen. In de pilots hebben
we ervaring opgedaan om alle perspectieven tegelijkertijd aan tafel te hebben, in een andere situatie
gebeurde dat bijvoorbeeld in een tweetrapsraket of in een serie gesprekken.
‘Het belangrijkste wat dit gesprek met het team en bewonersvertegenwoordigers me heeft
opgeleverd, is dat ik me bewust ben geworden dat we in onze visie uitgaan van de bewoner
die de regie heeft, maar dat we, als het over personeelssamenstelling hebben, dit vooral
vanuit het technisch organiseren aanvliegen.’
(Bestuurder pilotorganisatie)
Aandachtspunten voor de procesbegeleider om het reflectiegesprek succesvol te maken
Gebaseerd zowel op de ervaringen in de pilots als op de aanbevelingen en conclusies uit de review van
de universiteit van Maastricht van de concept Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling
(Hamers et al., 2016) komen we tot de volgende aandachtspunten voor de procesbegeleider bij
reflectiegesprek:
1) Let bij het bepalen van de situatie (stap 1 van Plussen) erop dat het gaat om een concrete
praktijksituatie, die feitelijk wordt beschreven en het hier en nu betreft. Je kunt namelijk niet
reflecteren over een mening, of op ‘ervan hebben gehoord dat…’. Wees aandachtig, luisterend
naar meningen en help de groep om te achter halen waarop deze mening is gebaseerd: wat nemen
ze waar, wat zien ze, horen ze en ervaren ze. Breng het gesprek steeds terug naar wat er feitelijk /
zichtbaar /merkbaar is gedaan. Je gaat bij het Plussen van gevoel, naar ratio, naar handelen.
Voorbeeld uit de pilot

Teams beschrijven vaak praktijksituaties waar ze vaker tegenaan lopen en
daarmee heel algemeen zijn. Bijvoorbeeld: ‘de maaltijd verloopt onrustig’.
Het is belangrijk om door te vragen en hiermee de situatie concreter te
maken. Je kan vragen terug te denken aan de maaltijd van gister en te
beschrijven wat er dan allemaal gebeurt. Hoe verliep dat? Wat werkte
verstorend? Welk gevoel heb je daarbij?
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2) Wees je ervan bewust dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat er verschillende factoren zijn
die de dialoog tussen professionals en familie bemoeilijken. In de pilots hebben we ook ervaren dat
teams hierbij een behoefte hadden aan ondersteuning. Dit was onder andere in de vorm van
kennisoverdracht, instructie en coaching-on-the-job (over hoe je dit kunt doen en hoe je kunt
beginnen met anders kijken). Tijdens de pilot heeft de PatiëntenFederatie aangeboden om de
teams hierbij te ondersteunen met Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een groot deel van de pilotteams
heeft hiervan gebruik gemaakt. Een voorbeeld hoe dit is ervaren en wat dit heeft opgeleverd kun je
hier lezen. Op de website van Zorg voor Beter is een pagina beschikbaar over andere instrumenten
die ingezet kunnen worden.
Voorbeeld uit de pilot

Uit de familie interviews komt naar voren dat zij niet goed weten wat zij
wel of niet mogen doen. Zij zouden graag meer betrokken willen worden
door de zorg bij de activiteiten, zoals bijvoorbeeld koffieschenken. Of mag
je ook iemand anders meenemen als je met je vader gaat wandelen?
Als dit in het reflectiegesprek wordt besproken reageren de teamleden
verbaast: ‘wij hebben al zoveel uitgeprobeerd en er komt dan bijna
niemand van de familie’. Met de plussenstappen is stilgestaan bij wat al
is uitgeprobeerd en wat een andere passende oplossing kan zijn om ook
een andere uitkomst te krijgen.

Tip: in sommige teams worden video-opnames gemaakt om met elkaar te bespreken:
wat zien we hier, welke intentie hadden we in deze situatie, wat is het werkelijke effect.
Het maakt duidelijk welk gedrag wordt vertoond, welk effect dat heeft op de
betrokkenen en hoe dit al dan niet past bij de visie en de uitgangspunten over goede/
persoonsgerichte zorg.

3) Als de sfeer binnen het team veilig is, zijn medewerkers eerder bereid om over verbeterpunten
te spreken en dit vergroot het lerend vermogen van het team. Hou er rekening mee dat teams
(nog) niet vanzelf gewend zijn om over hun behoeften en wensen te spreken. Geef hen de
ruimte om dit te leren en biedt daarvoor ook handvaten. Dit kan door een voorbeeld te geven
van wat je elders gezien hebt en een positieve uitwerking heeft. Je kan een vraag op een
andere manier verwoorden. Wees ook alert op factoren die het team functioneren
beïnvloeden, zoals: werkdruk, verantwoordelijkheidsdeling, omgang, informatievoorziening.

‘Ik ben maar een vrijwilliger, ik hoor niet echt bij het team,
ik weet niet of het er toe doet wat ik hiervan vind.’
(Vrijwilliger Pilotteam)
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4) Onderzoek laat zien dat een goed teamklimaat hangt samen met kwaliteit van zorg en
werktevredenheid. Een goed teamklimaat houdt in dat teamleden zich durven uitspreken waar
zij tegen aan lopen of wat zij zien bij anderen. In zo’n klimaat kunnen teamleden met creatieve
en innovatieve oplossingen komen. Realiseer je dat je hiermee te maken kunt krijgen. Zeker als
je een ander team dan het roosterteam bij elkaar zet.
‘We zeggen altijd dat het gaat om het kennen van de bewoner en dat is ook zo. Maar kennen
wij elkaar (welzijnsmedewerker en verzorgenden) wel? We staan op een rooster, maar weten
eigenlijk niet wat jij van de bewoner weet en wat ik weet. We moeten niet langer een apart
werkoverleg hebben, maar ook echt als team.
En als er iets voor je eigen vak is, dan moeten we daar apart iets voor organiseren.’
(Medewerker Pilotteam)
5) Wakker het onbenut potentieel aan en wees ook alert op professionals die de competenties die
dit vraagt (nog) niet in huis hebben. Nadenken over wat wel en niet goed gaat en wat er nodig
is voor verbetering, kan gevoelens van empowerment vergroten. Volgens wetenschappelijk
onderzoek is dit een belangrijke voorwaarde voor verbeteringen.
‘Als ik de reflectieverslagen van de leerlingen en stagiaires lees, dan denk ik: ‘dit heb ik
vroeger nooit geleerd’. Volgens mij zijn we dit nu ook in dit gesprek aan het doen. Dat ben ik
niet gewend en vind ik best moeilijk. Daar hebben ik en mijn collega’s denk ik best nog wel
hulp bij nodig. Het team en de teamleider gaan samen op zoek naar passende leerinterventies
om hierin meer vaardig te worden en ervaring mee op te doen.’
(Werkbegeleider pilotteam)

Fase 3 Het vervolg – Aan de slag met de uitkomsten
Op de website is uitgebreid beschreven hoe het team aan de slag kan gaan met de uitkomsten van de
reflectiebijeenkomst. Er wordt een methodische werkwijze beschreven in de tool en er is een format
plan van aanpak beschikbaar.

Tip: Het team kan goed aan de slag met fase 3, wanneer er in stap 5 van het
reflectiegesprek goede afspraken gemaakt zijn over wie er met de bedachte oplossing aan
de slag gaat en wanneer ze dit gaan doen.

11
Handvat Procesbegeleider Plussen

5. Over de rol van procesbegeleider bij Plussen
De procesbegeleider heeft een belangrijke rol om een goed klimaat te creëren waarin reflectie kan
plaatsvinden. De procesbegeleider zorgt ervoor dat alle deelnemers zich vrij kunnen uitspreken, dat
alle invalshoeken aan bod komen en dat de reflectiebijeenkomst ‘rond’ gemaakt wordt: er is een
uitkomst/afspraak en het hoe/wat/wie/wanneer van het vervolg is voor iedereen duidelijk. Er is
getoetst of de oplossing die voorgesteld wordt ook een verbetering zal inhouden voor de situatie die
besproken is.
De ervaring uit de pilots leert dat het resultaat van het gesprek positief beïnvloed wordt als de
procesbegeleider geen belang heeft bij de uitkomsten van het gesprek. Tijdens de pilots wordt het
door het team regelmatig als prettig ervaren dat de procesbegeleider de context niet kent en er
geen onderdeel van uitmaakt. De procesbegeleider kan daardoor nieuwsgierig doorvragen.
Deelnemers ervaren meer veiligheid en durven zich meer te laten prikkelen om creatief en
innovatief te denken. Dat leidt ertoe dat het team de verbeterkansen en vervolgacties vaak
scherper formuleert en tot een ander type oplossingen kan komen.
Competenties en eigenschappen van de procesbegeleider
• Kan goed aansluiten bij het werk- en denkniveau van helpenden, verzorgenden en woonassistentes
en kan de verbinding leggen met het werk- en denkniveau van andere professionals
(verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, behandelaren en paramedici).
• Kan methodisch een gesprek leiden, zorgt voor een gefaseerde opbouw waarbij alle elementen
evenwichtig aan bod komen en er voldoende tijd is voor conclusies en het concretiseren van
vervolgstappen.
• Stelt zich neutraal op en kan oordeelvrije nieuwsgierige vragen stellen, waarmee het bewustzijn
van het team wordt geprikkeld.
• Is uitnodigend en waarderend. Richt zich ook op wat al goed gaat en wellicht nog verder versterkt
kan worden. Hij ondersteunt het onderzoekend vermogen van de deelnemende professionals in
het gesprek. De procesbegeleider daagt uit om meningen te ondersteunen met voorbeelden en
feiten en helpt het team creatief naar oplossingsrichtingen bij verbeterkansen te zoeken (begeleid
het proces van gevoel- naar ratio-naar handelen).
• Heeft aandacht voor de veiligheid in de groep zorgt dat iedereen aan het woord kan komen, dat er
naar elkaar geluisterd wordt. Nodigt uit elkaar verduidelijkende en verdiepende vragen te stellen.
• Heeft aandacht voor groepsdynamische processen en bijvoorbeeld het risico van
ongelijkwaardigheid tussen gesprekspartners. Hierdoor komen perspectieven niet tegenover elkaar
of hiërarchisch onder elkaar, maar naast elkaar te staan.
• Zorgt als nodig (vooraf) voor de randvoorwaarden voor een prettig gesprek (zoals rust en ruimte
om ongestoord het gesprek kunnen voeren).
Er is veel materiaal waarmee je je kunt verdiepen in belangrijke begrippen die het fundament vormen
van de methode Plussen, zoals reflecteren, leren, oplossingsgerichte methodieken, handelingsgerichte
onderzoek, waarderend organiseren, teamdynamiek, vakmanschap en professionaliteit te vinden. Aan
het eind van dit handvat vind je een overzicht van bronnen die wij geraadpleegd en gebruikt hebben
gedurende de pilots in de praktijk, het ontwikkelen van de handreiking, van de methode plussen en dit
handvat.
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6. Verder lezen/ behoefte aan verdieping?
Hieronder tref je de bronnen aan die wij hebben geraadpleegd en benut als basis, als kritische blik op
onze bevindingen en als toets op de resultaten uit de pilots die we hebben uitgevoerd in de praktijk in
2017 en 2018 om te komen tot de handreiking Aansluiten met je team bij de bewoner en de methode
Plussen. Het heeft ons geholpen om de begrippen te duiden en concepten te operationaliseren die het
fundament vormen onder deze handreiking en de methode plussen.
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