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1 Introductie en rationale MoVIT 

1.1 Inleiding 

MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van teamuitwisseling, audit, 

certificering en toetsing. Het richt zich op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, 

variërend van professionals, patiënten, naasten en maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team.  

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 in hun team, ervaren trots op wat reeds bereikt is en formuleren doelen voor de 

toekomst op korte en lange termijn.  

 

1.2 Rationale 

MoVIT is ontworpen op basis van het principe van intercollegiale toetsing: professionals bezoeken elkaar, 

vertellen elkaar open en eerlijk over hoe ze bepaalde aspecten van hun zorg uitvoeren, ontvangen en geven 

feedback en gaan met een actieplan naar huis. Daar waar intercollegiale toetsing vaak gaat over individuele 

beroepsuitoefening, is de MoVIT opgezet voor teams: de uitwisseling gaat over manier waarop het team de zorg 

uitvoert en het actieplan gaat ook over wat en hoe het team verbeter- of aandachtpunten gaat aanpakken. 

 

1.3 Aanpak 

Een MoVIT-ronde bestaat uit drie onderdelen: voorbereidingen, de uitwisselingsbijeenkomst zelf en de follow-up. 

In de voorbereidingen bepaalt elk deelnemend team een thema dat voor hen relevant is, stelt daarvoor criteria op 

en observeert zichzelf gedurende een korte periode van één à twee weken. Vertrekpunt voor het bepalen van het 

thema zijn de relevante kwaliteitsstandaarden1 voor de betreffende deelnemende teams. Tijdens de bijeenkomst 

wisselt het team ervaringen uit over het thema en hun bevindingen met het andere deelnemende team. In de 

periode na de bijeenkomst gaat het team aan de slag met het actieplan dat tijdens de bijeenkomst is gemaakt. 

Indien daarvoor gekozen wordt door het team, vindt nog een follow-up plaats, om uitvoering van het actieplan te 

stimuleren. 

 

1.4 Het doel van de MoVIT  

Het einddoel van de MoVIT is inspiratie en nieuwe ideeën voor de zorg, door feedback en uitwisseling tussen 

teams. Daartoe is er een voorbereidingsperiode, vindt er een uitwisselingsbijeenkomst plaats en zijn er follow-up 

acties. Hieronder staan de doelen per fase weergegeven. 

 
  

                                                           
1 Vooralsnog richt MoVIT zich op teams die zorg leveren aan patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Daarvoor is de 

Zorgstandaard (vroege) Psychose en de Generieke Module EPA relevant. 
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Aan het einde van de voorbereidingen heeft een team: 

 een thema vastgesteld; 

 criteria voor goede zorg op dat thema vastgesteld; 

 zichzelf gedurende twee weken geobserveerd op dat thema en bijbehorende criteria; 

 hierover een presentatie gemaakt; 

 een filmpje gemaakt aan de hand waarvan patiënten het team voorstellen. 

 

Aan het einde van de uitwisselingsbijeenkomst zelf: 

 Weten de deelnemers van elkaar hoe de zorg op de door de teams gekozen thema’s uitgevoerd wordt; 

 Hebben de teams feedback gegeven en gekregen op de uitvoering van het door hen gepresenteerde thema 

ontvangen; 

 Hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld over de in de bijeenkomst gepresenteerde thema’s; 

 Hebben de teams een actieplan opgesteld met zaken die behouden worden en met zaken die verbetering of 

verandering behoeven. 

 

Na de follow-up: 

 Zijn minimaal twee onderdelen van het actieplan uitgevoerd; 

 Heeft het team zicht op de actuele stand van zaken met betrekking tot het thema; 

 Heeft hierover rapportage naar het management plaats gevonden; 

 Zijn vervolgstappen afgesproken. 

 

1.5 Voor wie is de MoVIT? 

De MoVIT is gericht op teams. In principe is dit een bestaand team in een organisatie, aangevuld met patiënten 

en naasten (dan spreken we over ‘triade-team’) en eventuele maatschappelijke partners. Het betrekken van 

patiënten, naasten en maatschappelijke partners bij de teamuitwisseling is een belangrijk uitgangspunt van 

MoVIT 

Ook voor tijdelijke of projectteams, die samenwerken aan een bepaald project kan de MoVIT geschikt zijn. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij teams in het kader van het Actieplatform Herstel voor Iedereen.  

 

1.6 De methodiek en opzet van de MoVIT 

De activiteiten binnen een MoVIT-ronde zijn gebaseerd op de principes van intercollegiale toetsing. Dat is een 

vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij gereflecteerd wordt op het eigen handelen. Collega’s stellen 

kritische vragen over het handelen en geven feedback. Intercollegiale toetsing heeft het bevorderen en bewaken 

van professionele werkwijzen als doel, op een autonome en zelfgestuurde manier [6]. Er wordt gebruik gemaakt 

van educatieve materialen, audit, feedback en groepsdiscussie. Deelnemende teams gaan eerst een 

voorbereidende fase in van circa 3 maanden, waarna de teamuitwisseling zelf plaatsvindt. Hierin delen de teams 

hun bevindingen delen, wisselen ze feedback uit en maken ze een actieplan.  

De voorbereidende fase wordt gecoördineerd door een of twee co-facilitatoren (afkomstig uit de deelnemende 

teams), die later, tijdens de bijeenkomst de facilitator ondersteunt.  
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1.7 Voor wie is dit draaiboek? 

Dit draaiboek is bestemd voor de co-facilitator en de facilitator. Het kan zijn dat er voor elk deelnemend team een 

co-facilitator beschikbaar is. In dat geval voert elke co-facilitator de voorbereidingen en de rapportage uit voor het 

eigen team. Het is ook mogelijk dat er één co-facilitator voor beide deelnemende teams beschikbaar is. Deze zal 

dan met beide teams contact onderhouden over de voorbereidingen en de rapportage. De taken tijdens de 

MoVIT-bijeenkomsten worden over de co-facilitatoren verdeeld.  

Omwille van leesbaarheid, spreken we in dit draaiboek over één co-facilitator. 

 

1.8 Opzet van dit draaiboek 

Dit draaiboek is de basis voor het plannen van een MoVIT teamuitwisseling: de voorbereidingen en de 

bijeenkomst zélf. Het bevat de genoemde voorbereidingsonderdelen en de vijf onderdelen tijdens de bijeenkomst 

zelf.  

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de voorbereidingen voor de teamuitwisseling, de stappen die daarin 

genomen dienen te worden en wat de taak van de facilitatoren daarin is. Hoofdstuk 3 bevat de opzet en de 

organisatie van de uitwisselingsbijeenkomst. Per onderdeel wordt uitgelegd wat het doel is en welke zaken de 

facilitatoren in de uitvoering van het onderdeel tegen kan komen. Voor elk onderdeel wordt aangegeven hoeveel 

tijd en welke materialen hiervoor nodig zijn.  

 

Zowel de beschrijving van de opzet van de bijeenkomst, als de beschrijving van de specifieke onderdelen 

daarvan, zijn voorzien van het materiaal (zoals werkvormen of energizers) dat gebruikt kan worden bij dat 

onderdeel. In de appendix van dit draaiboek (het vierde hoofdstuk) is een uitgebreide instructie opgenomen met 

letterlijke teksten die gebruikt kunnen worden tijdens de uitwisselingsbijeenkomst. We hebben dit het ‘transcript’ 

genoemd. Dit kan gebruikt worden door beginnende (co-)facilitatoren, of door (co-)facilitatoren voor wie het leiden 

van een bijeenkomst van deze training enige tijd geleden is. 
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2 De voorbereidingsfase 

2.1 Doel 

Doel van de voorbereidingsfase is dat de deelnemende teams met een doel en informatie over de uitvoering van 

hun eigen zorg aan de uitwisselingsbijeenkomst kunnen deelnemen. Dat betekent dat ze een thema vaststellen, 

ze criteria voor goede zorg op dat thema bepalen, zichzelf gedurende één à twee weken observeren op dat 

thema en bijbehorende criteria, hierover een presentatie gemaakt hebben en er een filmpje is gemaakt waarin 

cliënten het team voorstellen aan het andere deelnemende team. 

 

2.2 Instructies en suggesties voor de facilitators 

In deze fase heeft de co-facilitator de grootste rol: dat is de contactpersoon voor de teamleider en hij of zij initieert 

en instrueert de teams over hoe ze de voorbereidingen het beste aan kunnen pakken. Tevens houdt de co-

facilitator een vinger aan de pols bij de deelnemende team voor wat betreft de voortgang van de voorbereidingen.  

De rol van de facilitator in deze fase bestaat uit contact leggen en onderhouden met de contactpersoon van het 

deelnemende team en het management daarvan. Daarnaast verzorgt deze materiaal ten behoeve van PR en 

communicatie, planning en uitvoering training co-facilitators, het bepalen van een datum en coördineren van het 

kiezen van een locatie, informatievoorziening naar de deelnemers en zorgdragen dat ook patiënten, naasten en 

maatschappelijke partners deel uit maken van het triadeteam2.  

Facilitator en co-facilitator stemmen deze fase regelmatig af: verlopen de voorbereidingen naar wens? Moet er 

iets bijgesteld worden aan het programma van de bijeenkomst? 

 

2.3 De voorbereidingsfase stap voor stap 

 [Facilitator]: Bevestig de deelname van de teams en stuur de contactpersoon de definitieve uitnodigingen, de 

MoVIT flyer, de (concept)deelnemerslijst en het programma van de bijeenkomst. Maak gebruik van de 

daartoe ontwikkelde wervings- en organisatiematerialen. Besteed ook aandacht aan het feit dat er een -liefst 

externe- locatie geregeld moet worden, monitor of dit lukt en zo nee, draag alternatieven aan. Kom tot het 

aanstellen van een co-facilitator en maak een voorbereidende afspraak met deze persoon en plan de 

training voor co-facilitatoren in. 

 [Co-facilitator]: Volg -indien nodig- de training voor co-facilitatoren (gepland in samenspraak met de 

facilitator). 

 [Co-facilitator]: Neem contact op met de contactpersoon van de deelnemende teams (dat is 

hoogstwaarschijnlijk van het eigen team en van het andere deelnemende team) en plan een voorbereidend 

gesprek in. Idealiter is dit een face-to-face gesprek, maar als dat niet lukt, kan het ook telefonisch. Bespreek 

tijdens dit gesprek de werkwijze van de MoVIT, bespreek de benodigde voorbereidingen en verstuur na dit 

gesprek de begeleidende materialen (‘Thema-keuzehulp Zorgstandaard/generieke module’, ‘Handreiking 

Filmpje patiënten/naasten en critch’ en ‘Format thema/criteria observeren’; dit zijn materialen uitgereikt na de 

training co-facilitatoren). 

 [Co-facilitator]: Monitor vervolgens tijdens de periode tussen bovenstaand gesprek en de 

uitwisselingsbijeenkomst zelf, minstens twee maal hoe het met de voorbereidingen van het team staat. Deze 

tijdstippen worden benoemd en indien wenselijk afgesproken. Verzeker je ervan dat de uitleg goed begrepen 

is, en dat het team goed voorbereid op de bijeenkomst verschijnt. 

                                                           
2 We gebruiken de term triade, omdat het niet alleen het team betreft, maar ook de maatschappelijke partners en cliënten en/of naasten.  
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 [Facilitator & co-facilitator]: Plan onderling twee of drie overlegmomenten voorafgaand aan de 

uitwisselingsbijeenkomst om elkaar op de hoogte te stellen van de voortgang bij de deelnemende teams en 

stem met elkaar de praktische zaken voor de bijeenkomst zelf af. Laat het laatste overlegmoment vallen in 

de week voorafgaand aan de uitwisselingsbijeenkomst. 

 [Facilitator]: Stuur de contactpersonen één week voorafgaand aan de uitwisselingsbijeenkomst, de 

definitieve deelnemerslijst en het programma van de bijeenkomst met datum en tijd. 

 

2.4 Doorlooptijd van dit onderdeel 

Neem de tijd voor dit onderdeel. De ervaring leert dat er tussen de definitieve aanmelding van de teams en de 

bijeenkomst zelf twee à drie maanden moet zitten om de teams de voorbereidingen goed uit te laten voeren. In de 

keuzehulp is een voorbeeldplanning voor deelnemende teams opgenomen. Hieronder staat de planning voor de 

facilitatoren 

 

Onderdeel voorbereidingen facilitator/projectleider - start actie in weken voorafgaand aan uitwisseling 

Bevestiging deelname team 16-13 weken 

Organisatie locatie 16-13 weken 

Voorbereidend gesprek met co-facilitator 15-13 weken 

Training co-facilitator 12-10 weken 

Start voorbereidingen team zelf 10-8 weken 

Contactmomenten met team 7 en 1 we(e)k(en) 

 

2.5 Materiaal 

 Bijlage 1 - Handreiking Filmpje patiënten/naasten & critch 

 Bijlage 2 - Thema-keuzehulp zorgstandaard/generieke module 

 Bijlage 3 - Format thema/criteria observeren 
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3 Opzet en organisatie van de 

uitwisselingsbijeenkomst  

3.1 Het programma 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. Introductie 

a. Kennismaken,  

b. spelregels,  

c. programma 

2. Teampresentaties, feedback en uitwisselingsronde  

a. team 1 

b. team 2 

3. Opbrengsten oogsten 

4. Plannen en afsluiting 

 

De details en de tijden van het programma zijn te vinden in bijlage 1.  

 

3.2 Groepsgrootte, locatie en duur 

De bijeenkomst is voor twee teams. De locatie is idealiter buiten de gebouwen van de deelnemende teams: het is 

een tijd en ruimte om ook letterlijk afstand te nemen van de waan van de dag. De verantwoordelijkheid voor het 

organiseren en de kosten van de ruimte ligt bij de deelnemende teams. De ruimte moet voldoende daglicht 

hebben, en voldoende groot zijn om subgroepen te vormen en het materiaal voor de werkvormen op te hangen 

en er omheen of langs te lopen. De aanwezigheid van whiteboards, of lange wanden om brown paper op te 

hangen is daarbij belangrijk. Tevens dient de ruimte te beschikken over een computer waarmee de teams zich 

kunnen presenteren en software en geluidsapparatuur om video en audio af te spelen.  

De bijeenkomst duurt in totaal 4 uur, waarin één pauze is gepland. 

 

3.3 Competenties uitvoerder 

Facilitators van de training dienen kennis van de MoVIT, vaardigheden op het gebied van faciliteren en kennis en 

affiniteit met psychiatrie te hebben. 

 

3.4 Materiaal en voorbereiding (voor een bijeenkomst van 20 personen) 

 Naambordjes/badges (20 stuks) 

 Pennen 

 Stiften 

 Computer met filmpjes, dvd-speler en audio geïnstalleerd 

 Flap-overs (twee stuks) 

 Brown paper 
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 Groene (10), gele (10) kaartjes 

 Blauwe (2*2*20 = 80) en paarse (2*20 = 40) kaartjes 

 Lucifers (minimaal 40 stuks) 

 Stopwatch 

 6 Stembussen (3 per deelnemend team) 

 Memory (met drie dezelfde kaartjes) 

 Plakband en punaises 

 Stickertjes (4*20 = 80) 

 Adressen van deelnemende teams 

 

Tevens dienen facilitator en co-facilitator een aantal zaken bij aankomst voor te bereiden. De checklist daarvoor is 

te vinden in bijlage 2. 

 

3.5 Evaluatie 

Deelnemers evalueren de bijeenkomst mondeling na afloop. De evaluatie is bedoeld om verbeteringen in het 

programma aan te brengen en om de behoefte aan een vervolg en/of verdieping onder deelnemers te peilen. 

 

3.6 Resultaten bijeenkomst 

De rapportage (c.q. resultaten) van de bijeenkomst wordt door de co-facilitator in samenwerking met het team 

verzorgd en bestaan uit: 

 Een foto-impressie van de bijeenkomst (facultatief); 

 Uitgewerkte resultaten uit de werkvormen die tijdens de bijeenkomst zijn uitgevoerd; 

 Een geschreven impressie door de co-facilitator over de bijeenkomst; 

 Een kort actieplan. 

 

3.7 Nazorg 

Na afloop contacteert de facilitator de co-facilitator twee maal (een keer na 4 weken en een keer na 3 maanden) 

met een reminder en een vraag nar de uitvoering van het actieplan. 

 

3.8 Bijlagen 

 Bijlage 4 - Programma 

 Bijlage 5 - Checklist facilitator/co-facilitator materiaal klaar leggen 
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4 De bijeenkomst zelf: beschrijving van 

de onderdelen 

4.1 Deel 1 - Introductie: Doel, programma en kennismaking met elkaar  

 Doel 

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

deelnemers kennis met elkaar te laten maken. 

 

 Instructies en suggesties voor de facilitators 

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

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

Naambordjes of badges zijn daarvoor handig.  

Begin de bijeenkomst ongedwongen, zorg dat er een kring met stoelen staat, maar laat mensen lekker nog 

heen en weer lopen en zorg ervoor dat de koffie en thee ver weg staan van de kring.  

 

 Het onderdeel in vogelvlucht 

• Begin met het heel kort voorstellen van de facilitator en de co-facilitator: naam, organisatie, beroep, 

achtergrond, taakverdeling. Doe vervolgens ook mee met de kennismaking. 

• Begin met de kennismaking aan de hand van de werkvorm ‘high five’ (zie bijlage 3). 

• Vertel over de doelen van de bijeenkomst. Noem de huishoudelijke mededelingen en het programma 

plus tijdsindeling. 

• Bespreek dat er een aantal afspraken moet gelden voor de bijeenkomst: zoals vertrouwelijkheid (‘alles 

wat hier gezegd wordt blijft in principe binnen deze ruimte, tenzij anders besloten’), elkaar uit laten 

praten, mobiele telefoons uit, op tijd weer beginnen na pauzes, etc. Zet deze op de flap-over en vraag 

na of de deelnemers aanvullingen of opmerkingen hebben op de genoemde regels. Schrijf deze op, 

stem ze af en stel ze tenslotte vast.  

• Laat de filmpjes zien die door de patiënten en naasten zijn gemaakt over de deelnemende teams. 

Vraag, voordat de filmpjes gestart worden, hoe de patiënten/naasten het vonden om het filmpje te 

maken. Maak na afloop een kort rondje met de vraag: “Wat vindt het andere team het meest verrassend 

aan het filmpje?”  

 

Het transcript voor dit onderdeel is te vinden in Hoofdstuk 5, pagina 19. 

 

 Rolverdeling tussen facilitator en co-facilitator 

Dit onderdeel wordt grotendeels geleid door de facilitator. De co-facilitator leidt de ‘high-five’ werkvorm, helpt 

met het starten van de filmpjes en schrijft mee met de afspraken die de deelnemers willen toevoegen. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Naambordjes/badges 

• Pennen 

• Computer met filmpjes, dvd-speler en audio geïnstalleerd 

• Flap-over en stiften: 

• Vel 1: programma (vooraf opschrijven) 

• Vel 2: regels (vooraf opschrijven, eventueel aanvullen en elders ophangen) 
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 Duur van dit onderdeel 

45 minuten 

 

 Bijlagen 

Bijlage 6 - Beschrijving werkvorm ‘High five’. 
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4.2 Deel 2 - Teampresentaties en feedback 

 Doel 

In dit onderdeel presenteren de teams hun bevindingen, kunnen de andere deelnemers vragen stellen en 

kritische en bekrachtigende reflecties geven. Tevens vindt er uitwisseling plaats. Het onderdeel wordt 

afgesloten met een advies aan het team dat de pitch heeft gedaan. 

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

In dit onderdeel is een goede samenwerking tussen de facilitator en co-facilitator vereist. Er worden vragen 

gesteld, deelnemers worden uitgenodigd kritisch en complimenteus te zijn en het is belangrijk dat de 

feedback opgeschreven wordt, zodat het team dat presenteert daar straks zijn voordeel mee kan doen. 

Tevens is de tijdbewaking belangrijk: er moet veel gebeuren in relatief korte tijd.  

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

Dit onderdeel bestaat uit twee rondes: voor elk deelnemend team één. In het kader hieronder staat de ronde 

beschreven. Elke ronde duurt 55 minuten.  
 

Ronde: 

1. Nodig het eerste team uit voor de critch. Let er goed op dat deze binnen de tijd blijft en houd bij of de 

elementen uit de instructie voor de pitch aan de orde komen. Zo nee, stimuleer vragen hierover, of stel 

ze zelf in het rondje verklarende vragen. Idealiter komen de volgend elementen aan de orde: 

• Het thema  

• Waarom is voor dit thema gekozen?  

• Criteria die volgens het team goede zorg op dat thema waarborgen 

• Manier waarop team dit heeft vastgesteld 

• Hoe goed dat gelukt is 

• Wat kwam er uit? 

• Wat zeggen de uitkomsten?  

• Hoe tevreden is het team hierover? 

• Wat is de conclusie, wat moet beter, wat kan behouden worden? 

• Waar wil het team advies over van het andere team? 

2. Geef nu aan dat er een rondje verklarende vragen is. De vragen mogen alleen gaan over de 

toevoegingen en verduidelijking van de elementen die aan de orde zouden moeten komen (zie 

hierboven). Laat deze vragen zien, op een flap, of via de beamer. 

3. Introduceer nu het onderdeel ‘Engelen en duivels’ (zie bijlage 4). Dit deel wordt geleid door de co-

facilitator. De facilitator schrijft de opmerkingen van de engelen en de duivels op de flap-over. 

4. Maak nu duo’s (max 8 in totaal, bij ongelijke grootte van teams, mogelijk een paar trio’s) aan de hand 

van de memorykaarten en laat de deelnemers elkaar interviewen. Een drietal bestaat uit een teamlid 

van het team dat de critch heeft gehouden, en twee andere deelnemers (de ‘adviseurs’). Deel de A4 

met vraagsuggesties (zie bijlage 5) voor de teamleden en de adviseurs uit. Benadruk dat de vragen 

suggesties zijn, het doel van het interview is uitwisseling van elkaars ervaringen of het bespreken van 

belangrijke vraagstukken. 

5. Hang lange stroken brown paper op, deel deze in vier vakken (twee vakken voor elk team) en zet 

bovenaan de vakken de steekwoorden: ‘Trots’ en ‘Verbeteren‘. Doe dit voor beide teams.  

6. Laat nu zowel de adviseurs als de teamleden kaartjes invullen: 

• De adviseurs krijgen twee blauwe kaartjes en vullen op één kaartje in waar het presenterende 

team trots op kan zijn, op het tweede kaartje waar het team op kan verbeteren. 
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• De presenterende teamleden krijgen elk twee paarse kaartjes en vullen op het eerste kaartje in 

waarop ze trots kan zijn en op het andere kaartje waarop hun team zou kunnen verbeteren 

7. De kaartjes kunnen in de stembussen met de betreffende vragen gedaan worden. Geef aan dat deze 

aan het einde van de middag geopend worden en dat hier dan verder mee aan de slag gegaan wordt. 

Zorg dat er na de eerste ronde een korte pauze met gelegenheid tot het halen van thee of koffie en het doen 

van een energizer is.  

 

Het transcript voor dit onderdeel is te vinden in Hoofdstuk 5, op pagina 21. 

 

 Rolverdeling tussen facilitator en co-facilitator 

In dit onderdeel leidt de co-facilitator het onderdeel Engelen en duivels en de energizer. Bij Engelen en 

duivels schrijft de facilitator de feedback op. Bij de andere onderdelen assisteert de co-facilitator, door de tijd 

in de gaten te houden, te assisteren bij het maken van drietallen voor de interviews, het neerzetten en vullen 

van de stembussen. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Groene en gele kaartjes (engelen en duivels) 

• Lucifers 

• Stopwatch 

• Flap-over en stiften 

• Stembussen (2 per deelnemend team) met daarop:  

• Dit team kan trots zijn op/ik ben trots op … 

• Dit team kan verbeteren op/mijn team kan verbeteren op … 

• Memorykaarten met drie dezelfde kaarten (om de twee- of drietallen mee te maken)3 

• Blauwe en paarse kaartjes + pennen en stiften (voor teamleden en adviseurs) 

 

 Duur van dit onderdeel 

55 minuten per ronde (bij twee teams en inclusief pauze: 130 minuten) 

 

 Bijlagen 

Bijlage 7 - Beschrijving werkvorm ‘Engelen en duivels’ 

Bijlage 8 - A4 met vraagsuggesties voor adviseur en teamlid 

 

 

  

                                                           
3 Zorg voor memorykaarten met drie stuks van elk ‘plaatje’. Indien er tweetallen gemaakt worden, leg dan van elk type plaatje 

twee stuks op de grond in de kring. Moeten er (tevens) drietallen gemaakt worden, leg dan voor de hoeveelheid drietallen het 

derde kaartje erbij. Het spel Tic Tac Boeh, The Haunted Clocktower of Memocards kennen kaartjes, met elk drie stuks.  
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4.3 Deel 3 - Opbrengsten oogsten 

 Doel 

In dit onderdeel bekijken de teams welke adviezen ze hebben gekregen en delen ze dit met de andere 

teams. Het resultaat van dit onderdeel is een geprioriteerd overzicht met sterke punten (waar kan het team 

trots op kan zijn) en verbeterpunten.  

 

 Instructies en suggesties voor de trainer 

Dit onderdeel bestaat uit drie stappen: bussen openmaken en sorteren, prioriteren en kiezen en daarna 

delen en reflecteren. Ook hier moet er veel gebeuren in korte tijd. Geef heldere instructies en houd wederom 

de tijd strak in de gaten. 

 

 Het trainingsonderdeel in vogelvlucht 

• Het is nu tijd om de bussen open te maken. Elk team heeft twee gevulde stembussen met suggesties 

over waar het team trots op kan zijn en wat verbeterd zou kunnen worden. Verdeel de teams in tweeën 

(ze kunnen subgroepjes zelf samenstellen): elk subgroepje buigt zich over één bus. 

• Hang de flap-over met de feedback van de engelen en duivels naast de drie stroken brown paper. 

• Elke groep opent één stembus en groepeert en prikt of plakt de kaartjes op de betreffende stroken 

brown paper. Nodig de deelnemers uit de kaartjes goed te lezen en om suggesties of complimenten die 

op elkaar lijken bij elkaar te plaatsen. Als er aanvullingen zijn die van de flap over overgenomen kunnen 

worden, kunnen ze die op een geel kaartje zetten en erbij plakken of prikken. Mogelijk kunnen ze 

gelijkende kaartjes omcirkelen en er een onderwerp bij zetten. 

• Elk team heeft nu een overzicht van sterke kanten (waar ze trots op kunnen zijn) en mogelijke 

verbeterpunten. Ze zien aan de kleuren van de kaartjes in hoeverre de adviseurs het met hen eens 

waren (de verhouding blauw-paars).  

• Laat nu de teamleden weer bij elkaar komen, voor de brown papers. Ieder teamlid krijgt nu vier 

stickertjes: twee om te plakken bij (een) onderwerp(en) waar die het meest trots op is, en twee om te 

plakken bij (een) verbetersuggestie(s) waar ze zich het meest kunnen vinden.  

• Laat de teams nu, aan de hand van de prioritering, maximaal drie verbeter/veranderpunten kiezen en 

deze SMART uitwerken: Specifiek/simpel, Meetbaar, Aanvaardbaar/acceptabel, 

Realistisch/resultaatgericht, Tijdgebonden/tastbaar. Op de A4 mogen ook zaken opgenomen waar men 

trots op is! Maar dat men dit op een bepaalde manier willen behouden, of verder uitbouwen. Leg de 

afkorting kort uit en vraag de teams de A4 in te invullen. 

• Van elk team presenteert nu één teamlid kort hetgeen ze op de A4 hebben ingevuld. De andere teams 

kunnen hun advies aanbieden voor een verdere uitwerking in een later stadium. 

 

Het transcript voor dit onderdeel is te vinden in Hoofdstuk 5, op pagina 23. 

 

 Rolverdeling tussen facilitator en co-facilitator 

De facilitator leidt dit onderdeel, en de co-facilitator assisteert eventueel met het indelen van de teams in 

drieën, het ophangen van de flap-over en brown papers en zorgt dat het materiaal klaarligt (plakband, 

punaises, stickertjes) voor elk team. Tevens houdt de co-facilitator de tijd in de gaten. 
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 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Flap-over met feedback van engelen en duivels 

• Brown paper (3 stroken per team) 

• Stembussen met inhoud 

• Plakband, punaises en magneetjes 

• Stickertjes 

• A4 met stramien SMART 

 

 Duur van dit onderdeel 

45 minuten 

 

 Bijlagen 

Bijlage 9 - A4 met SMART stramien 
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4.4 Deel 4 - Plannen en afsluiting 

 Doel 

In dit onderdeel kijken de deelnemers terug op de bijeenkomst, worden de belangrijkste elementen 

samengevat, bedenken ze wat ze kunnen doen en bedenkt de groep wat er openbaar wordt van de 

resultaten. 

 

 Instructies en suggesties voor de facilitator 

In dit onderdeel is het belangrijk dat deelnemers voor zichzelf beslissen wat ze openbaar willen maken van 

de bijeenkomst. Tevens geeft de co-facilitator een impressie van de bijeenkomst.  

 

 Het onderdeel in vogelvlucht 

• Leg uit dat het belangrijk is dat de teams nadenken over hoe er binnen (of buiten) de organisatie 

gecommuniceerd wordt over de deze middag. Wat willen ze delen, met wie, en met welk doel? 

Bespreek het plenair. 

• Vraag de co-facilitator(en) een impressie te geven van de bijeenkomst, in een paar zinnen. Vraag hen 

ook wat ze een eyeopener vonden.  

• Sluit plenair af met het bedanken van de deelnemers en de vraag of er nog vragen zijn, en wat mensen 

vonden van deze middag. Bedank ook de co-facilitator, voor al het werk deze middag en in de 

voorbereidingen. 

 

Het transcript voor dit onderdeel is te vinden in Hoofdstuk 5, op pagina 24. 

 

 Rolverdeling tussen facilitator en co-facilitator 

De facilitator leidt dit onderdeel, en de co-facilitator assisteert met de flap-over en het uitdelen of neerleggen van 

de kaarten. Tevens geeft de co-facilitator een impressie van de bijeenkomst; dit zal de facilitator inleiden. 

 

 Materiaal voor dit trainingsonderdeel 

• Flapovers + stiften 

 

 Duur van dit onderdeel 

25 minuten 

 

 Bijlagen 

geen 
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5 Appendix: Teksten/transcripten van 

de onderdelen 

5.1 Inleiding 

Dit onderdeel betreft een uitgebreide instructie voor de vijf onderdelen voorzien van een aantal letterlijke teksten 

die gebruikt kunnen worden tijdens de bijeenkomst. Dit deel kan gebruikt worden door beginnende (co-

)facilitators, of door facilitators voor wie het leiden van een MoVIT bijeenkomst enige tijd geleden is. Deze tekst 

dient onderhouden te worden, om aan te sluiten op eventuele aanpassingen op het programma van de 

bijeenkomst.  

 

De teksten in de kaders zijn letterlijke teksten die de (co-)facilitator kan gebruiken. Teksten zonder kaders 

betreffen instructies of beschrijvingen van informatie die noodzakelijk zijn. De (co-)facilitator wordt geacht deze 

zelf verder te formuleren ten behoeve van de bijeenkomst zelf. 

 

5.2 Deel 1- Introductie: Doel, programma en kennismaking 

Voorstellen facilitator en co-facilitator [Facilitator & Co-Facilitator] 

[Facilitator opent] “Welkom bij deze MoVIT ochtend/middag. Het is de bedoeling dat jullie elkaar vandaag 

ontmoeten, inspireren en volop jullie ervaringen, tips en tops met de zorg met elkaar delen. Straks ga ik verder in 

op de verdere achtergronden en doel van deze ochtend/middag. Laten we beginnen met kennismaken met 

elkaar.” 

 

Voorstellen facilitator en co-facilitator 

Stel je in maximaal een minuut voor in je functie, achtergrond en de organisatie. Vertel wie je bent, je opleiding, je 

achtergrond en waarom je dit werk bent gaan doen – en wat is de relatie van je werk met de MoVIT, waarom ben 

je (co-)facilitator? Vertel vervolgens (indien facilitator van Phrenos is) kort iets over Phrenos en welke rol die 

speelt bij de MoVIT.  

 

Kennismaking ‘High-five’ [Co-facilitator] 

“Om nu in een paar minuten een indruk van elkaar te krijgen, vraag ik jullie in een kring te gaan staan.  

Ik stel zo dadelijk een aantal vragen. Ze gaan over rollen die mensen hebben. Als je de vraag met ‘ja’ kunt 

beantwoorden, zet je een stap naar het midden en geef je de andere deelnemer(s) die ook naar het midden zijn 

gelopen een ‘high five’. Zet dan weer een stap naar achteren, terug in de kring.” 

 

In bijlage 3 staat de hele werkvorm uitgeschreven, waarin te zien is dat de vragen gaan over de aanwezige 

beroepen en hoe lang mensen werkzaam zijn in de ggz. Mensen hebben vaak meerdere rollen: psycholoog en 

manager, of men was eerder manager, maar nu wat anders. Daarom valt het te overwegen om aan de vragen toe 

te voegen ‘of is dat ooit geweest?’. Dit kan bijvoorbeeld bij de vraag of iemand patiënt is (of dat ooit geweest is) 

verrassende resultaten opleveren. Neem in overweging dat niet iedereen hier op zit te wachten om dit mogelijk 

voor het eerst te delen met collega’s. Voeg er daarom aan toe dat de vragen niet moeilijk zijn, maar dat het een 

ieder natuurlijk vrij staat al dan niet te antwoorden. 

 

Sluit af door te vragen wie een samenvatting kan geven, en te vragen wat opvallend was. Geef aan dat straks 

verder gekeken wordt wie tot welk team behoort. 
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Doelen, programma en afspraken [Facilitator] 

“MoVIT is er gericht op uitwisseling tussen teams die gelijksoortige zorg bieden, of die gelijksoortige cliënten 

hebben, om elkaar te inspireren, met elkaar te delen en te adviseren. Het doel is dat jullie aan het einde van deze 

bijeenkomst met tips en tops, ideeën én een plan naar huis gaan. 

Jullie hebben je al flink voorbereid: jullie team heeft een thema gekozen, hebben bepaald wanneer jullie het goed 

doen op dat thema, én jullie hebben jezelf geobserveerd. Ook hebben cliënten en/of naasten een filmpje over 

jullie team gemaakt. Dat komt deze ochtend/middag allemaal aan bod waarbij jullie vooral veel met elkaar gaan 

uitwisselen.” 

 

Programma op flap-over 

Laat de flap-over met het programma zien en loop het door. Geef ook aan waar een pauze is. Benadruk dat het 

veel is voor een dagdeel en dat er daarom soms op de tijd gehamerd wordt, waardoor alles en iedereen aan bod 

komt. 

 

Afspraken op flap-over 

“We gaan met elkaar spreken over het werk, en over ervaringen met het geven of ontvangen van zorg. Dat kan 

persoonlijk zijn en daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Het helpt als 

we aantal afspraken maken over vertrouwelijkheid en aandacht voor elkaar.” 

 

Laat de flap over zien met een aantal afspraken (‘alles wat hier gezegd wordt blijft in principe binnen deze ruimte, 

tenzij anders besloten’, ‘alle persoonlijke verhalen blijven binnen deze ruimte, ook na afloop van de bijeenkomst’, 

mobiele telefoons uit, geef respectvol feedback en commentaar). Vraag na of de deelnemers aanvullingen of 

opmerkingen hebben -het kan zijn dat de afspraak voor de mobiel niet voor iedereen kan gelden- op de 

genoemde afspraken. Schrijf deze op, stem ze af en stel ze tenslotte vast. 

 

Filmpjes teams [Facilitator, Co-Facilitator start filmpje] 

“Dan is het nu tijd voor de eerste resultaten van jullie voorbereidingen. Jullie hebben aan cliënten en naasten 

gevraagd om jullie team voor te stellen in een kort filmpje. Ik begin nu met het filmpje van team x.” 

 

Sluit af door te vragen wat de aanwezigen van het filmpje vonden, en of ze nog vragen hebben over het team. Als 

er veel vragen over het thema komen, probeer deze dan even te parkeren, en straks bij de pitch aan de orde te 

laten komen.  

 

Herhaal bovenstaande voor team y. 
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5.3 Deel 2 - Teampresentaties en feedback 

Dit onderdeel bestaat uit twee identieke rondes. De uitwerking van een ronde volgt hieronder. 

 

Critch [Facilitator] 

“Dan nodig ik nu team x/y uit voor de critch: een kritische pitch. Kan ik dit nog verder inleiden, of worden de zaken 

vanzelf helder uit jullie verhaal?” 

 

Met de laatste vraag geef je het team de gelegenheid aan te geven of er nog context nodig is voor het verhaal, én 

om de autonomie en lead nu naar het betreffende team te verschuiven.  

 

Verklarende vragen [Facilitator] 

Dank de presentator aan het einde van de critch en vraag de groep welke toelichtende vragen er zijn. 

 “In de volgende ronde kunnen jullie feedback geven op het verhaal van team x/y, maar voor nu is het belangrijk 

dat jullie vragen stellen die gaan over verdere verheldering. Op de flap staan de elementen die idealiter helder 

moeten zijn om je een goed beeld te kunnen vormen. Kijk er even naar en stel een vraag als je over een van de 

elementen nog toelichting wilt van team x/y” 

 

Engelen en duivels [Co-Facilitator; zie voor volledige uitwerking bijlage 4] 

“Feedback geven kan soms moeilijk zijn, vooral als je elkaar nog niet zo goed kent. Bovendien is het fijn om veel 

en snelle feedback te hebben. Daarom hebben we een vorm bedacht die jullie helpt én uitdaagt dit te doen. Ik ga 

zo rond met een bak met gekleurde kaartjes en ieder trekt één kaartje. Diegene die een groen kaartje trekt is een 

engel en die met een geel kaartje is een duivel. Engelen mogen alleen complimenten geven en duivel moeten 

kritische feedback geven. Ook geef ik ieder twee lucifers.  

 

Ga rond met de bak en deel de lucifers uit. 

“Wat is nu de bedoeling van de lucifers? De lucifers staan voor de hoeveelheid opmerkingen die je moet of mag 

maken. Voor sommige mensen is het moet, voor sommigen is het mag ;-) 

De opdracht voor de engelen en duivels is nu om in maximaal 5 minuten zo complimenteus en kritisch mogelijk te 

zijn én om alle lucifers op te maken. Houd de feedback kort: één zin is genoeg en meer dan twee mag niet. Wees 

niet te voorzichtig. Wel met respect, maar wel uitgesproken en zonder omhaal graag. Geen verhaal dus en 

verdedigen van je feedback hoeft niet.” 

  

Om de deelnemers nu een idee te geven van hoe kort en uitgesproken doen de co-facilitator en de facilitator een 

voorbeeld over elkaars functioneren. 

“Als jij nu een duivel zou zijn, wat zou je dan nu zeggen over deze ochtend tot nu toe? 

- ‘je bent teveel aan het woord’  

En als je een engel zou zijn? 

- ‘fijn hoe uitgebreid je de opdrachten uitlegt’ 

Zo kort en bondig mogelijk dus! Laten we beginnen. Wie biedt, wie wil het eerst van de lucifers af? 

 

De facilitator schrijft mee op de flap en vraagt toelichting bij formuleringen die niet meteen duidelijk zijn. Houd het 

tempo hoog, anders zakt het in.  
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Uitwisseling in twee- of drietallen [Co-Facilitator, Facilitator zorgt voor kaartjes] 

“De opmerkingen hebben vast vragen of behoeften ontlokt om zaken verder te bespreken, of om ervaringen uit te 

wisselen. Daarvoor gaan jullie uiteen in tweetallen: één teamlid en één adviseur (lid van het andere team). 

Bespreek de ervaringen en feedback met elkaar. Na afloop van deze ronde hebben we een paar vragen voor 

jullie, maar zoek eerst je partner(s) en ga met elkaar in gesprek over waar je advies over zou willen, of zou willen 

geven en wat jullie met elkaar te delen hebben.” 

 

Deel eventueel de vraagsuggesties uit (bijlage 5). Afhankelijk van het aantal deelnemers, dienen er een paar 

drietallen gevormd te worden. Doe de indeling in twee- of drietallen dit aan de hand van de memorykaarten. 

 

Kaartjes met advies en complimenten [Facilitator en Co-facilitator samen] 

Ga na 10 minuten rond met kaartjes voor het advies (en neem stiften mee). Geef de adviseurs twee blauwe 

kaartjes (‘Dit team kan trots zijn op … ?’, ‘Dit team kan verbeteren op … ?’) en het presenterende teamlid de twee 

paarse kaartjes (‘Ik ben trots op …?’ en ‘Mijn team kan verbeteren op …?’).  

 

Kaartjes in de stembussen [Facilitator] 

Geef aan dat als de kaartjes ingevuld zijn, deze in de stembussen gedaan mogen worden, en dat deze na afloop 

van de tweede ronde opengemaakt worden. 

“Als jullie de kaartjes ingevuld hebben, dan mogen ze in de stembussen met de corresponderende vragen 

gedaan worden. Straks mogen jullie die openmaken om te kijken wat er allemaal op staat. Nadat je de kaartjes 

hebt gedeponeerd kun je even wat te drinken pakken en de benen strekken. Na vijf minuten komen we weer bij 

elkaar voor de rest van het programma.” 

 

Koffie/thee pauze en energizer [Co-Facilitator] 

“Om fris en los de volgende ronde in te gaan, wil ik jullie uitnodigen even te bewegen, en even wat andere 

zintuigen wakker te maken.” 

 

Doe een energizer naar keuze. Zorg ervoor dat deze kort en snel is, en dat het mensen echt even wakker of aan 

het lachten maakt. Ze mogen zich in eerste instantie best ongemakkelijk voelen, het gaat erom dat iedereen aan 

het eind even gelachen en zich opgefrist heeft, dat men zich even anders voelt. 

 

Ga nu over naar de tweede ronde, of als die al achter de rug is, naar het volgende onderdeel: oogsten. 
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5.4 Deel 3 - Opbrengsten oogsten 

[Facilitator] “De komende drie kwartier zijn er om te oogsten: stembussen openmaken, lezen, sorteren, 

discussiëren, en een plan maken en dat delen. Het lijkt lang, maar de tijd vliegt blijkt vaak. Het is dus de 

bedoeling om het tempo erin te houden, waarin ik een belangrijke taak zal hebben.” 

 

Stembussen openmaken [Facilitator] 

“Jullie hebben net bussen gevuld met adviezen en complimenten en misschien een aantal vragen. Die gaan jullie 

nu bekijken. Ga als team uiteen in drie gelijke groepjes, waarbij elk groepje een stembus openmaakt en de 

kaartjes op het bijbehorende deel van het brown paper plakt. Lees de kaartjes goed, praat erover met elkaar en 

plak suggesties of opmerkingen die op elkaar lijken bij elkaar, of teken er wat bij of omcirkel; er liggen stiften en 

plakband. De opmerkingen van de engelen en duivels hebben we ernaast gehangen, als je die relevant vindt, kun 

je die op ene post-it overnemen en erbij plakken. We hebben hier tien minuten voor. 

Hebben jullie hulp nodig voor het maken van groepjes, of regelen jullie het zelf?” 

 

Als men hulp nodig heeft laat de deelnemers van team x hun vinger op steken en verdeel hen in drieën door het 

ouderwets nummeren: wijs de deelnemers aan en geef ze oplopend nummers 1, 2 en 3. Gelijke nummers vormen 

één groepje. Herhaal dit voor team y. 

 

Prioriteren [Facilitator] 

Roep de deelnemers na 10 minuten bij elkaar en nodig ze uit om zo dadelijk langs alle drie de delen van hun 

eigen brown paper te lopen en met elkaar te bespreken wat ze zien. Deel de stickertjes uit en vertel dat deze er 

zijn om hetgeen ze hebben gezien te prioriteren zodat ze straks een overzicht hebben van wat een ieder 

belangrijk vindt. 

“Jullie hebben elk vier stickertjes gekregen. Plak er twee bij één of twee onderwerpen waar je het meest trots op 

bent, en twee bij één of twee onderwerpen op de brown paper bij de belangrijkste verbetersuggestie(s). Het gaat 

erom dat jullie zelf een indruk krijgen, er wordt geen gewogen gemiddelde of iets dergelijks berekend. Voel je vrij 

om te discussiëren en te overleggen. Maar doe het wel in vijf minuten ;-) ” 

 

Actieplan maken op A4 [Facilitator] 

Roep de deelnemers weer bij elkaar en introduceer het volgende deel: het actieplan maken. 

“We hebben jullie beloofd dat jullie met een plan de deur uitgaan. Daarvoor kunnen jullie, aan de hand van de 

prioritering, verbeterpunten -of zaken die je wilt behouden of in de etalage wilt zetten, mag ook- formuleren voor 

de komende tijd. Probeer daarbij realistisch te zijn, en het haalbaar te houden. Kijk daarvoor naar wat je in de 

komende 3 maanden kunt en wilt doen als team. Om jullie op te weg te helpen hebben we een A4’tje gemaakt 

waarop je de punten SMART kunt formuleren: Specifiek/simpel, Meetbaar, Aanvaardbaar/acceptabel, 

Realistisch/resultaatgericht, Tijdgebonden/tastbaar. Net zoals alle zaken vanmiddag mag dit ook in een stevig 

tempo: kijk wat jullie voor elkaar kunnen krijgen in 15 minuten.” 

 

Het A4’tje met SMART vragen is te vinden in bijlage 6; deel deze uit, aan elk team één. Loop rond en beantwoord 

vragen, of stel juist zelf vragen: wat willen ze bereikt hebben? Hoe of waaraan merken patiënten dat? Wat is 

daarvoor nodig en wat kan het team hier zélf aan doen? 

 

Roep de teams na 15 minuten weer bij elkaar en nodig ze uit hun actieplan kort te presenteren en toe te lichten 

 

Actieplan presenteren [Facilitator] 
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“Wie mag ik vragen jullie plan even kort, in drie minuten, toe te lichten? Vertel welke overwegingen jullie hadden, 

wat er moet gebeuren en misschien willen jullie wel advies van het andere team? ” 

 

5.5 Deel 4 - Plannen en afsluiting 

Dit is het laatste onderdeel van de bijeenkomst. Het is hier belangrijk dat de deelnemers terug kijken, en 

aangeven wat ze met de uitkomsten van de middag willen én hoe ze zelf verder gaan. 

 

Communicatie over MoVIT [Facilitator] 

“De middag/ochtend zit er bijna op! We hebben net aan het begin van de bijeenkomst afgesproken dat alles wat 

hier gedeeld wordt in principe in deze ruimte blijft, maar het is nu, met alle resultaten van deze ochtend, belangrijk 

om deze met elkaar te bespreken, om ideeën uit te wisselen en om ervaringen over deze ochtend te delen.  

- Hoe komen jullie teamgenoten te weten wat er uit deze ochtend/middag is gekomen? 

- Willen jullie de rest van de organisatie op de hoogte stellen van deze ochtend/middag, en zo ja hoe? 

- Willen jullie iets richting cliënten doen en hoe?”  

 

Schrijf mee op de flap-over, zodat de resultaten en ideeën zichtbaar zijn.  

 

Impressie [Facilitator leidt in, co-facilitator(en) spreekt] 

“De co-facilitator (of co-facilitatoren), die onderdeel vormt van de teams, hebben de hele middag mee kunnen 

kijken. Jullie hebben dus belangrijke zaken geobserveerd! Wat is jouw/jullie impressie van deze middag? Wat wil 

je de teams meegeven en wat was een eyeopener?’ 

 

Afsluiten [Facilitator] 

Sluit plenair af met het bedanken van de deelnemers en de vraag of er nog vragen zijn, en wat mensen vonden 

van het dagdeel. Bedank ook de co-facilitator, voor al het werk deze ochtend/middag en in de voorbereidingen. 
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