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1 Introductie en rationale  

‘Training co-facilitators MoVIT’ 

1.1 MoVIT 

Tijdens de MoVIT (het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling), komen teams bij elkaar om ervaring en 

inspiratie op te doen voor de inhoud van hun zorg: leren van elkaar en beter worden. Het is een nieuwe eend in 

de bijt van teamuitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het 

zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van 

professionals, patiënten, naasten en maatschappelijke partners. Inspiratie en reflectie zijn de kernbegrippen die 

aan de basis van MoVIT liggen. Het gaat bij MoVIT dan ook niet om een examen of test, maar om samen leren. 

Vertrekpunt is de huidige zorg, einddoel is wat het triade-team als zodanig formuleert tijdens de teamuitwisseling. 

Met behulp van MoVIT krijgen de aanwezigen meer inzicht in de actuele stand van zaken, ervaren trots op wat 

reeds bereikt is en formuleren doelen voor de toekomst op korte en lange termijn. 

 

1.2 Aanpak MoVIT 

Tijdens een MoVIT bijeenkomst komen teams bij elkaar om uit te wisselen over inhoudelijke onderwerpen uit de 

zorg. Een bijeenkomst duurt een dagdeel en wordt geleid door een facilitator en een co-facilitator. Tijdens het 

dagdeel presenteren teams hun werk aan elkaar, geven ze elkaar complimenten en kritische feedback, 

formuleren ze waar ze trots op zijn en waar ze beter in willen worden. 

Teams kiezen voorafgaand aan de uitwisselingsbijeenkomst een thema uit de voor hen relevante 

zorgstandaard(en), stellen criteria voor goede zorg op dat thema op en beoordelen zichzelf gedurende een 

periode. Tijdens de bijeenkomst presenteren ze hun bevindingen en krijgen ze advies en inspiratie van de andere 

teams. Het resultaat is een overzicht van punten waar het team trots op kan zijn, waar ze anderen wat op te 

bieden heeft en is er een inventarisatie wat teamleden kunnen bijdragen aan zorgverbetering. Om hiertoe te 

komen, leiden de facilitator en de co-facilitator de deelnemers door een aantal werkvormen. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst coördineert de co-facilitator een aantal voorbereidende taken met de deelnemende teams. 

 

1.3 Voor wie is de training? 

De training is voor professionals die lid zijn van een team dat meedoet aan de MoVIT en die tijdens en 

voorafgaand de teamuitwisseling de rol van co-facilitator op zich zullen nemen. 
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1.4 Het doel van de training 

Aan het einde van de training: 

 Weten de deelnemers wat MoVIT is 

 Weten ze wat faciliteren en co-faciliteren is 

 Weten ze wat hun taken zijn bij de voorbereiding van de MoVIT bijeenkomst 

 Weten ze wat hun taken zijn tijdens de MoVIT bijeenkomst 

 Weten ze hun taken na afloop van de bijeenkomst 

 Hebben ze geoefend met de voorbereidende taken 

 Hebben ze geoefend met hun taken als co-facilitator tijdens de bijeenkomst 

 Hebben ze materiaal gekregen en bekeken. 

 

1.5 Voor wie is deze handleiding? 

Deze handleiding is voor facilitators die een co-facilitator opleiden voor een MoVIT bijeenkomst. Het geeft de 

facilitator handvatten in het opzetten, organiseren en uitvoeren van de training.  

 

1.6 Opzet van deze handleiding 

Deze handleiding is bestemd voor de uitvoerder van de training (in de meest gevallen een MoVIT-facilitator) en 

bestaat uit een aantal onderdelen. Na dit hoofdstuk volgt in Hoofdstuk 2 informatie over de opzet en de 

organisatie van de training, waarna in hoofdstuk 3 de onderdelen van de training worden beschreven. Per 

onderdeel wordt uitgelegd wat het doel er van is en welke zaken de trainer in de uitvoering van dit onderdeel kan 

tegenkomen.  

Zowel de beschrijving van de opzet van de training, als de beschrijving van de specifieke onderdelen daarvan, 

zijn voorzien van het materiaal (zoals de presentatie of checklists) dat gebruikt kan worden bij dat onderdeel.  
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2 Opzet en organisatie van de training  

2.1 Het trainingsprogramma 

De training bevat de volgende onderdelen: 

 

1. Introductie: kennismaken met elkaar, programma en afspraken 

2. Faciliteren en co-faciliteren 

3. Uitleg MoVIT + taken co-facilitator voorbereidingen 

4. MoVIT programma 

5. Materialen en hulpmiddelen 

6. Oefening: thema en criteria bepalen  

7. Critch voorbereiden 

8. Filmpje patiënten/naasten  

9. Oefening: Engelen en duivels 

10. Uitkomsten van de teamuitwisseling 

11. Ruimte voor vragen over materialen en hulpmiddelen 

12. Afstemming facilitator en co-facilitator 

13. Afronding training (check-out) 

 

2.2 Materiaal 

Voor de trainer: 

1. Deze handleiding 

2. Powerpoint bestand ‘Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT) – training co-facilitators’ (januari 

2018); 

3. De materialen benodigd voor de uitvoering van deze training, te weten: 

a. Naambordjes/badges 

b. Flip-over en viltstiften 

 

Voor de deelnemers: 

1. Hand-outs, 

2. Het programma 

3. De materialen voor de co-facilitator: 

a. Draaiboek Teamuitwisseling MoVIT 

b. Checklist co-facilitator 

c. Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module  

d. Handreiking Filmpje cliënten naasten en critch 

e. Format thema criteria observeren 

f. Communicatiemateriaal voor teams en teamleiders 
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2.3 Groepsgrootte, locatie en duur 

 De training wordt aan 2 of meer co-facilitators gegeven. Dat kan bij kenniscentrum Phrenos (in Utrecht), of op 

een locatie die voor de trainer en de co-facilitators goed te bereiken is. 

De training duurt in totaal 3,5 uur, waarbinnen ruimte is voor één langere- of twee korte pauzes van in totaal 20 

minuten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de hele training aanwezig zijn.  

 

2.4 Werving 

Deze training voor co-facilitatoren wordt jaarlijks tweemaal gegeven: in het voorjaar en het najaar. Co-facilitatoren 

dienen de training 12-10 weken voorafgaand aan een geplande MoVIT-bijeenkomst te volgen. Werving voor deze 

trainingen vindt doorlopend plaats.  

 

2.5 Voorbereiding, benodigdheden en tijdsinvestering 

1. De 13 onderdelen zijn het uitgangspunt van de training. In veel gevallen zal de training ook in deze opzet 

gegeven worden. Desgewenst kan de training aangepast worden op specifieke wensen van de doelgroep, 

waarna het definitieve programma kan worden opgesteld.  

2. Stuur twee weken voorafgaand aan de materialen voor de co-facilitator toe aan de deelnemers. Vraag hen 

de materialen voor de training door te nemen. 

 

2.6 Competenties uitvoerder 

Uitvoerders van de training hebben kennis van de MoVIT, weten wat er op welk moment van hen gevraagd wordt 

om de teams te ondersteunen en kennis en affiniteit met psychiatrie. 

 

2.7 Evaluatie en nazorg 

Deelnemers en trainer evalueren de training mondeling na afloop. Na de training zullen de co-facilitators 

beginnen aan de coördinatie van de voorbereidingen voor de teams. Daarvoor dient de facilitator beschikbaar te 

zijn voor vragen en eventuele ondersteuning. 

 

2.8 Indeling van deze trainingshandleiding 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de verschillende onderdelen van de training. Elk onderdeel begint met de 

doelstelling, gevolgd door instructies en suggesties voor de trainer. Bij elk onderdeel horen bijlagen (te vinden 

achterin deze handleiding) met relevante informatie voor de deelnemers en eventuele oefeningen die de trainer 

kan gebruiken. Voor elk onderdeel wordt aangegeven hoeveel tijd en welke materialen hiervoor nodig zijn. 

  

2.9 Bijlagen 

 Bijlage 1 - Programma van de training  
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3 De training: beschrijving van de 

onderdelen 

3.1 Deel 1- Introductie: Doel, programma en kennismaking  

 Doel 

Dit onderdeel is erop gericht een prettige, heldere en veilige leeromgeving te creëren. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Voor een optimale leerervaring is het is belangrijk dat alle deelnemers zich in deze samenstelling op hun 

gemak voelen. Besteed daarom aandacht aan de kennismaking met elkaar en met de trainers. Naambordjes 

of badges zijn daarvoor handig.  

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht (dia 1-5) 

• Begin met heel kort jezelf voorstellen en de kennismaking aan de hand van een aantal gesloten vragen, 

die met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Voor wie het antwoord ‘ja’ is, gaat staan. Dit is de 

werkvorm ‘High five’ (zie bijlage). Sluit af met de toelichting dat dit ook de werkvorm is waarmee de 

deelnemers straks in de MoVIT bijeenkomst kennismaken met elkaar. 

• Vraag wat de deelnemers voor deze middag belangrijk vinden, wanneer is het een geslaagde 

bijeenkomst? 

• Vertel over de doelen van de training, verbind die met de antwoorden die genoemd werden in de 

werkvorm. Noem de huishoudelijke mededelingen en het programma plus tijdsindeling. 

• Bespreek de regels of afspraken die tijdens de training gelden: zoals over vertrouwelijkheid, elkaar uit 

laten praten, mobiele telefoons uit, op tijd weer beginnen na pauzes, etc. Vraag na of de deelnemers 

aanvullingen of opmerkingen hebben op de genoemde regels, stem deze af en stel ze tenslotte vast.  

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Naambordjes/badges 

• Pennen (om de namen op te schrijven) 

 

 Duur van dit onderdeel 

15 minuten 

 

 Bijlagen 

Bijlage 2 - Beschrijving werkvorm ‘High five’ 
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3.3 Deel 2 - Wat is (co) faciliteren? (dia 6-7) 

 

 Doel 

Kennis maken met betekenis faciliteren en co-faciliteren 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Dit onderdeel is gericht op kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen. Deelnemers kunnen ervaring 

hebben met faciliteren, of met het begeleiden van groepen. Inventariseer die ervaring en verbindt die met 

wat (co-)faciliteren bij de MoVIT inhoudt. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Vraag naar het beeld van de deelnemers over faciliteren: hebben ze er van gehoord? Welke associaties 

roept het op? Laat de personen die er ervaring mee hebben erover vertellen  

• Behandel dan de dia’s over faciliteren en co-faciliteren. Vertel erbij dat het een heel vakgebied is, maar 

dat dit een snelle overview is, toegespitst op de MoVIT. 

 

 “Faciliteren is het begeleiden van een bijeenkomst op procesniveau. De taak van de facilitator is om de 

bijeenkomst zo te laten verlopen dat er binnen de vastgestelde tijd een bepaald doel wordt behaald, dat 

elke deelnemer zich veilig en vrij voelt een bijdrage te doen en dat er een resultaat is. De facilitator is 

niet verantwoordelijk voor de inhoud van het resultaat, al zal deze wel zijn best doen om de deelnemers 

zo te stimuleren in het leveren van een bijdrage dat tot het beste resultaat zal leiden. De insteek voor 

een facilitator is, is dat het antwoord, de oplossing, de ideeën al in de groep van deelnemers aanwezig 

zijn. De verantwoordelijkheid van de facilitator is om dat er zo goed en herkenbaar mogelijk voor de 

groep uit te halen.” 

 

• De facilitator is geen inhoudsdeskundige. Liever niet, omdat inhoud niet met proces verward moet 

worden. Wel is het goed als een facilitator iets weet over de sector of over omstandigheden waarin het 

werk plaats vindt. Facilitators richten zich wel vaak op een doelgroep, bijvoorbeeld de technische sector, 

welzijn of (geestelijke) gezondheidszorg. 

 

 “Een facilitator onthoudt zich van een oordeel over de inhoud, en is vooral bezig met een veilige 

omgeving. Daar horen werkvormen bij die verschillende vaardigheden aanspreken, zodat iedereen kan 

bijdragen. Ook let de facilitator op de agenda: komen alle onderwerpen die vooraf vastgesteld waren aan 

de orde? Een goed resultaat is voor een facilitator een uitvoerbaar en gedragen resultaat. De inhoud is 

de verantwoordelijkheid van de groep. De facilitator kan wel checken pof de inhoud aan bepaalde 

voorwaarden voldoet. Maar de groep beslist uiteindelijk over de inhoud.” 

 

• Besteed aandacht aan de inhoudsdeskundigheid die een co-facilitator kan hebben en welke invloed dit 

kan hebben op de rol. Vraag deelnemers of ze voorbeelden kunnen noemen en hoe ze daarmee om 

zouden gaan. 
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 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

Geen 

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

geen 
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3.4 Deel 3- Uitleg MoVIT en taken co-facilitator (dia 8-14) 

 Doel 

Kennis verwerven over de taken van de co-facilitator gedurende de voorbereidingen van de MoVIT 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel krijgen de deelnemers informatie over wat er van hen verwacht wordt gedurende de 

voorbereidingsperiode en de bijeenkomst. Deze zaken zijn in het voorbereidende gesprek met de co-

facilitator ook aan de orde geweest, echter deze training is er ook voor verdiepende- of nieuw opgekomen 

vragen te bespreken. De informatie uit deze training kan vragen oproepen, of er kunnen deelnemers zijn 

voor wie het tegenvalt, voor wie het meer werk is dan ze verwacht hadden. Geef dit de ruimte, en stel 

deelnemers gerust dat ze goed de tijd hebben en worden ondersteund met materialen en advies. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Begin met te vragen naar wat de deelnemers hebben begrepen over hun taken uit de stukken. Dat geeft 

meteen een indruk van in hoeverre men de stukken heeft doorgenomen en wat er is blijven hangen.  

• Introduceer de taken van de co-facilitator tijdens de voorbereidingen.  en de bijeenkomst. Vertel dat ze 

de ‘high-five’ gezien hebben gezien, dat ze een energizer gaan doen, en dat engelen en duivels straks 

wordt gedaan, zodat ze niet zonder ervaring aan het werk gezet worden. Ook is het de bedoeling dat ze 

na afloop een impressie van de teamuitwisseling geven. 

• Leg uit wat de MoVIT inhoudt, waartoe het dient en wat de planning van een cyclus is. Benadruk dat, als 

er onduidelijkheden zijn, ze vragen moeten stellen, omdat het de bedoeling is dat zij straks uitleg aan de 

deelnemende teams kunnen doen. 

• Sta wat langer stil bij de dia met de voorbereidingen (dia 14) 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

Geen 

 

 Duur van dit onderdeel 

20 minuten 

 

 Bijlagen 

geen 
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3.5 Deel 4 - MoVIT programma (dia 15) 

 Doel 

Deelnemers maken kennis met het programma van de uitwisselingsbijeenkomst zelf. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Neem hier in stappen het programma door, en geef aan op welke plekken er wat van de co-facilitator wordt 

verwacht. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Dit onderdeel is heel overzichtelijk: het bestaat uit één dia met het programma: neem het stap voor stap 

door en sta stil bij eventuele vragen. 

• Verwijs bij vragen over onderdelen die later in deze training aan de orde komen, door naar dat 

onderdeel. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

Programma MoVIT (op papier, ter uitreiking) 

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

Bijlage 3 - Programma MoVIT bijeenkomst 
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3.6 Deel 5 > Materialen en hulpmiddelen (dia 16-17) 

 Doel 

Deelnemers vertrouwd maken met de materialen en hulpmiddelen behorende bij de MoVIT. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

De deelnemers hebben de op de dia genoemde materialen toegestuurd gekregen, en hen is gevraagd deze 

door te nemen. Dit is de plek om ze door te spreken en te vragen of er specifieke vragen zijn, 

onduidelijkheden of wensen. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Neem de onderdelen een voor een door: het draaiboek is er voor beide facilitators, de checklist is een 

hulpmiddel voor de co-facilitator en de drie andere documenten zijn specifieke bedoeld voor de 

deelnemende teams, waarbij de co-facilitator de ondersteuner is. 

• Vraag na hoe de materialen op de deelnemers overkomen: wat hebben zij nodig om de deelnemende 

teams deze materialen goed uit te kunnen leggen? 

• Eén van de taken van de co-facilitator is om tijdens de bijeenkomst zelf de energizer tijdens de pauze te 

leiden. Daarom laten we ze nu kennismaken met een energizer tijdens de pauze van deze training en 

worden ze uitgenodigd om er tijdens de volgende pauze zelf eentje uit te proberen uit de uitgereikte 

voorbeelden. 

• Luidt aan het einde van dit onderdeel een korte pauze in en doe voordat je met het zesde onderdeel 

begint een korte energizer (bijv. Hooligan) 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Draaiboek Teamuitwisseling MoVIT,  

• Checklist co-facilitator,  

• Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module, 

• Handreiking filmpje cliënten/naasten en critch,  

• Format thema criteria observeren 

• Voorbeelden energizers 

 

 Duur van dit onderdeel 

25 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 4 – Checklist co-facilitator 

• Bijlage 5 – Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module 

• Bijlage 6 – Handreiking filmpje cliënten/naasten & critch 

• Bijlage 7 – Format thema criteria observeren 

• Bijlage 8 – Energizer hooligan 
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3.8 Deel 6 - Oefening: thema en criteria bepalen (dia 18-20) 

 Doel 

Deelnemers kennis laten maken met het kiezen van een thema, en oefenen met een werkvorm daarvoor.  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel ervaren de deelnemers zelf hoe het is om met een groep een thema te kiezen. Ze maken 

dus kennis met een werkvorm die ze straks aan de deelnemende teams gaan uitleggen. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Het kan lastig zijn om met een team een thema te kiezen. Er zijn altijd mensen die makkelijk praten en 

snel een stempel op het gesprek en de keuze kunnen drukken. Stille mensen, of mensen die zich niet zo 

makkelijk spontaan in een groep uiten komen minder snel aan bod. Terwijl daar wél goede ideeën zitten 

en je hen ook ‘mee’ moet hebben voor een geslaagde teamuitwisseling, met draagvlak voor het gekozen 

een werkvorm opgenomen waarin mensen expliciet worden gevraagd naar hun voorkeur voor een 

thema en iedereen vervolgens een stem moet uitbrengen. We gaan in deze oefening ervaren hoe dat 

uitpakt. 

• Vraag de deelnemers om met de Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module, aan de hand van 

paragraaf I (‘Welk thema kiezen’) één thema (en bij weinig deelnemers twee) te kiezen. 

• Laat de deelnemers naar voren komen en hun thema(‘s) op een flip schrijven en een korte toelichting 

geven over waarom zij hiervoor hebben gekozen.  

• Deel twee stickertjes per deelnemer uit en vraag de deelnemers deze plakken, samen met ene 

toelichting waarom (‘Waarom een stem op dit thema en wat denkt die dat het team gaat leren over dit 

thema in de teamuitwisseling?). Bekijk de prioritering en overleg of er nog een stemronde moet komen. 

• Bespreek het onderwerp ‘Criteria bepalen’ aan de hand van paragraaf 3 uit de Thema-keuzehulp. 

• Bespreek met de deelnemers hoe ze deze werkvorm aan de deelnemende teams kunnen uitleggen. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module  

• Zorgstandaarden 

• Stickertjes 

• Flip-over 

 

 Duur van dit onderdeel 

20 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 5 - Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module  
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3.9 Deel 7 - Critch voorbereiden (dia 21) 

 Doel 

Deelnemers kennis laten maken met het maken van een ‘critch’ (een kritische pitch)  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Dit onderdeel betreft hoofdzakelijk informatie-overdracht. Probeer dit zo interactief mogelijk aan te pakken 

om de aandacht erbij te houden. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Leg uit dat de teams uiteindelijk het thema, de criteria en de bevindingen in de 

teamuitwisselingsbijeenkomst presenteren. De uitnodiging is om dit kritisch te doen, vandaar de naam 

‘critch’: een critical pitch. 

• Loop de punten door die in een critch aan de orde moeten komen. 

• Vraag of de deelnemers zelf nog suggesties hebben voor het maken voor zo’n critch. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Handreiking Filmpje patiënten naasten en critch,  

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 6 - Handreiking Filmpje patiënten naasten en critch,  
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3.10 Deel 8 - Filmpje patiënten/naasten (dia 22) 

 Doel 

Deelnemers kennis laten maken met het maken van een filmpje waarin cliënten en/of naasten het 

deelnemende team voorstellen of beschrijven. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Dit onderdeel betreft hoofdzakelijk informatie-overdracht. Probeer dit zo interactief mogelijk aan te pakken 

om de aandacht erbij te houden. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Leg uit dat het de bedoeling is dat de uitwisselingsbijeenkomst start met een filmpje waarin patiënten 

en/of naasten iets vertellen over het team waarbij zij in behandeling zijn. Idealiter gaat dit over het thema 

waarover het team gaat uitwisselen.  

• De functie van dit filmpje is het wisselen van perspectief: laat ene ander aan het woord over hoe hij of zij 

de zorg ervaart en geef dit perspectief een stem. 

• Laat (een deel van) een filmpje zien (over de MoVIT) en licht toe. Zorg dat de noodzakelijke onderdelen 

herkenbaar zijn. 

• Bespreek de praktische kanten van het maken van zo’n filmpje (begin op tijd….) 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Handreiking Filmpje patiënten naasten en critch 

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 6 - Handreiking Filmpje patiënten naasten en critch 
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3.11 Deel 9 - Oefening: Engelen en duivels (dia 24) 

 Doel 

Deelnemers kennis laten maken met een werkvorm voor het geven van feedback.  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel ondergaan de deelnemers een werkvorm die ze straks zelf moeten geven. Overweeg 

daarom een tweede ronde in te lassen waarbij de deelnemers met deze vorm oefenen. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Vertel dat we nu de werkvorm gaan doen die de co-facilitators in de teamuitwisseling gaan leiden. Leg 

de werkvorm uit. Sta daarbij ook stil bij het belang van een actieve, dynamische houding van de (co-

)facilitator hierbij. 

• Deel de kaartjes uit en vraag een duivel te beginnen met kritische feedback op deze training tot nu toe. 

Schrijf de feedback op en nodig snel een tweede persoon uit met de feedback te komen. Houd het 

tempo hoog. 

• Reflecteer nu op de feedback die je hebt gekregen. 

• Bespreek die werkvorm na. Hoe kijken de deelnemers er tegenaan dit zelf te gaan doen?  

• Om een werkvorm goed te kunnen doen, moet die bij je passen. Welke ideeën hebben de deelnemers 

om de werkvorm eventueel aan te passen aan hun eigen persoonlijke voorkeuren?  

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Werkvorm Engelen en duivels 

• Groene en gele kaartjes 

• Lucifers 

 

 Duur van dit onderdeel 

15 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 9 – Engelen en duivels  
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3.12 Deel 10 - Uitkomsten van de teamuitwisseling (dia 25) 

 Doel 

Deelnemers kennis laten maken met welke uitkomsten er zijn van de teamuitwisseling, en hun rol daarbij.  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel krijgen deelnemers te horen wat er van hen verwacht wordt bij de afronding en follow-up van 

de uitwisselingsbijeenkomst. Laat ruimte voor vragen en opmerkingen en laat deelnemers eigen ideeën 

aandragen, waardoor het enthousiasme en motivatie om dit te doen zo groot mogelijk wordt.  

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Vertel dat het de bedoeling is dat deelnemende teams zoveel mogelijk zélf produceren tijdens de 

bijeenkomst. De rol van de co-facilitator is om dit te omlijsten met een impressie vanuit hun perspectief 

en om de resultaten te bundelen en te verspreiden. Laat een voorbeeld rapportage zien van uitkomsten 

een eerdere teamuitwisselingen en vraag wat de deelnemers ervan vinden. 

• Geef aan dat de co-facilitator aan het einde van de bijeenkomst een impressie geeft van wat die heeft 

geobserveerd. Dat kan in een paar minuten (‘Wat wil je de teams meegeven en wat was een eye-

opener?’) en is een opmaat naar de impressie die de co-facilitator na afloop schrijft. 

• Loop de dia ‘Uitkomsten van de teamuitwisseling’ (dia 25) door en vraag de deelnemers ervan vinden en 

welke ideeën en suggesties ze hier zelf voor hebben. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Voorbeeld van uitkomsten 

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

geen 
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3.13 Deel 11 - Materiaal voor de co-facilitator (dia 26) 

 Doel 

Deelnemers verder vertrouwd maken met het materiaal en hetgeen van hen verwacht wordt bij de 

voorbereidingen.  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel wordt nog eens extra stil gestaan bij de rol van de co-facilitator bij de voorbereidingen, bij 

het beschikbare materiaal en bij de vragen die ze er eventueel over hebben. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Dit is een samenvattend onderdeel. Vraag de deelnemers wat hun indruk is van het hun taken en van 

het materiaal. Wat is hun indruk? Hebben ze er vragen over? Zijn er suggesties of behoeften waarbij we 

ze kunne ondersteunen? 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module  

• Handreiking Filmpje cliënten naasten en critch  

• Format thema criteria observeren 

• Checklist co-facilitator 

 

 Duur van dit onderdeel 

15 minuten 

 

 Bijlagen 

• Bijlage 4 – Checklist co-facilitator 

• Bijlage 5 - Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module  

• Bijlage 6 - Handreiking Filmpje cliënten naasten en critch  

• Bijlage 7 - Format thema criteria observeren 
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3.14 Deel 12 - Facilitator en co (dia 27) 

 Doel 

Afspraken maken tussen facilitator en co-facilitator ter voorbereiding van de uitwisselingsbijeenkomst. 

  

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel wordt niet zozeer getraind, maar is gericht op het maken van concrete afspraken. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Voor het slagen van de bijeenkomst is het belangrijk dat de facilitator en co-facilitator goed 

samenwerken. Omdat die elkaar waarschijnlijk niet erg goed kennen is het van belang nog en paar keer 

tussentijds contact hebben. Daarbij wordt gezamenlijk de checklist voor de co-facilitatoren doorgelopen 

en bekeken of er nog aanvullende acties ondernomen moeten worden voor een geslaagde bijeenkomst 

• Schets hoe de samenwerking tussen facilitator en co-facilitator verloopt tijdens de bijeenkomst (zie 

checklist co-facilitator) en spreek af dat zowel facilitator als co-facilitator één uur van te voren aanwezig 

zijn. 

• Plan met elke co-facilitator twee of drie contactmomenten in in de komende maanden, om de komende 

bijeenkomst door te spreken. Laat de laatste afspraak in de week voorafgaand aan de 

uitwisselingsbijeenkomst plaatsvinden. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

Geen 

 

 Duur van dit onderdeel 

10 minuten 

 

 Bijlagen 

geen 
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3.15 Deel 13 - Afsluiting en check-out (dia 28) 

 Doel 

De training afsluiten en de groep goed uiteen laten gaan. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel is het belangrijk dat teruggekeken wordt op de bijeenkomst, zaken nog eens worden 

samengevat en dat deelnemers bewust worden van wat ze hebben opgestoken en meegenomen van deze 

bijeenkomst.  

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Check of alle punten en acties helder zijn en zijn genoteerd. 

• Vraag nu de deelnemers één voor één een persoonlijke eye-opener te noemen. 

• Vraag aan de hand van een schaalvraag (tussen 1 en 10) in hoeverre de bijeenkomst nuttig voor ze is 

geweest. Laat hen daarbij ook terugdenken aan de verwachtingen die ze in het begin hadden. Vraag bij 

een lage score hoe de bijeenkomst nuttiger kan worden voor ze. 

• Ga na waar de teams nog behoefte aan hebben, bijvoorbeeld op het gebied van follow-up. 

• Bedankt de deelnemers voor hun tijd en aandacht en wens ze ene goede reis en tot ziens toe. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

Geen 

 

 Duur van dit onderdeel 

15 minuten 

 

 Bijlagen 

Geen 
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