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De aanleiding 

In de ambulance zorg staat de inzetbaarheid 
van medewerkers hoog op de agenda. Zij komen immers dagelijks terecht  
in de meest uiteenlopende (nood)situaties en omstandigheden, waardoor het  
werk ieder moment weer anders is. In verschillende situaties moeten de 
ambulanceprofessionals vakbekwaam en snel kunnen handelen om de kwaliteit van de zorg 
te waarborgen en te verbeteren. Logisch dus dat aan hun kennis en flexibiliteit hoge eisen 
worden gesteld. Scholing en nascholing in de vorm van trainingen en workshops zijn 
daarom essentiële onderdelen van het werk in de ambulancezorg. Echter, de veelheid aan 
situaties waarin ambulancepersoneel adequaat moet handelen is té groot en verschillend 
om alleen via formele scholing te garanderen dat ambulancepersoneel is voorbereid. 
 
Bijvoorbeeld het omgaan met nieuwe technieken, zoals reanimatietechnieken. Formele scholing 
voorziet in de basisvaardigheden maar kan niet voorkomen dat bij dagelijks gebruik de 
professional tegen kleine en grote problemen aanloopt. Dit omdat de context altijd anders en vaak 
complex is en interventies dienen aan te sluiten bij nieuwe technieken. Denk bijvoorbeeld aan het 
bevrijden van een ongevalsslachtoffer uit een elektrische auto.  
Een ander voorbeeld is menselijk gedrag ten tijde van toenemende werkdruk. Hoe blijf je dan 
communiceren met patiënten, omstanders en ketenpartners? Hoe borg je de processen en voorkom 
je fouten? In deze situaties is uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen in de dagelijkse 
communicatie een krachtige manier om te leren. Hoewel organisaties een groot deel van hun 
uitgaven besteden aan formele trainings- en scholingsactiviteiten, is aangetoond dat 80% van het 
leren binnen organisaties informeel is. 
 
Met deze wetenschap is door onze organisatie in 2012 deelgenomen aan een onderzoek van de 
Universiteit Maastricht. Onderzoek is gedaan naar de wijze waarop medewerkers met 
leeractiviteiten omgaan, mede met oog op de verscheidene leeftijdsklassen. Uit dit onderzoek is 
naar voren gekomen dat leeftijdsklassen niet van invloed zijn op de wijze waarop wordt “geleerd” 
(Froehlich, Beausaert, & Segers, 2015). Uit het onderzoek bleek evenwel dat onevenredig veel tijd 
en energie wordt gestoken in formele leerprocessen terwijl het informele leren onderbelicht bleef 
(Gerken, 2016). Het bleek de moeite waard om aan een verbetering hiervan aandacht te besteden. 
Geadviseerd is om de verbinding tussen formeel en informeel leren te realiseren door inzetten van 
een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Sinds 2012 is een projectgroep actief: “Een nieuw 
persoonlijk Ontwikkelplan dat informeel leren ondersteunt”. 
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Deze projectgroep ontwikkelde en implementeerde het eerste POP van AmbulanceZorg Limburg-
Noord. 
 
Hoe ziet het (nieuw) POP eruit? 
 
Het POP (Tabel 1) is uitgewerkt in vier 
onderdelen:  
1. De droom: de medewerker denkt na over 

toekomstige leer- en 

ontwikkelmogelijkheden en 

vakbekwaamheid. 

2. Wat kan ik?: de medewerker laat zien welke 

leeractiviteiten hij al gedaan heeft. 

3. Wat ga ik doen?: de medewerker maakt een 

plan van aanpak betreffende formele en 
informele leeractiviteiten. 

4. Evalueren: de medewerker vat samen wat 

de status is van de geplande leeractiviteiten. 

 
De bedoeling van werken met een POP is het 
inzetten van deze tool om de verbinding tussen 
formeel en informeel leren structureel te 
realiseren. Het POP helpt de medewerker na te 
denken over zijn eigen leer- en prestatiedoelen 
op korte en lange termijn. Met specifieke 
aandacht voor vakbekwaam blijven, door 
ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven. In 
het POP wordt gereflecteerd over de 
verschillende  
leeractiviteiten die bijdragen aan de cyclus van 
de vakbekwame medewerker (Figuur 2).  
Deze cyclus is een illustratie van het  
continue leerproces van de medewerker  
om vakbekwaam te blijven. 
 
 
Onderzoek: Aanbevelingen en doelstellingen 
 
Na de implementatie van het POP in 2012, is in 
2014 onderzoek gedaan naar het effect van de 
inzet van het POP. Centrale vraag hierbij was: 
Hoe ervaren de medewerkers van de 
AmbulanceZorg Limburg-Noord het POP? 
Belangrijkste conclusies waren: 
 Als het doel van het POP onduidelijk is, 

ervaren de medewerkers het POP als een 

opgelegde verplichting.  

 Om bewustwording te creëren over  

informeel leren en het POP, moeten we  

aansluiten bij de verschillende leerstijlen, opleidingsniveaus en leervoorkeuren van de 

medewerker.  

 Hoe vaker een medewerker zijn POP gebruikt, hoe meer hij zich ontwikkelt en reflecteert op 
zichzelf en de ander.  

POP 

 

1. DROOM 
Wat wil ik? 
Waar wil je naar toe? Bv. Ik wil 
(nog) beter worden in mijn 
huidige functie. Of: Ik wil me 
ontwikkelen richting 
werkbegeleider. Of: Ik wil gaan 
werken met dementerende 
mensen.  
Kun je je werk over 5 jaar met 
gemak en plezier doen? Waar 
haal jij je plezier en voldoening 
uit in het werk? Waar krijg jij 
energie van? 

 

2. Sterke punten en 
verbeterpunten 
formuleren 
Wat kan ik? 
Waar sta je nu? Waar ben je goed 
in? Wat kan beter? Denk aan 
input die je krijgt van: 
complimenten, successen, 360 
graden feedback met 
kerncompetenties, 
ritbeoordelingen/HAAK+ en 
casusbesprekingen. 

 

3. Acties benoemen 
en afspraken 
maken 
Wat ga ik doen? 
Je hebt een droom; wat ga je zelf 
doen en wat verwacht je van 
anderen om deze droom te 
kunnen waarmaken? Schrijf 
concrete acties in het Plan van 
Aanpak. Acties kunnen te maken 
hebben met: versterken, 
verdiepen, of verbreden van 
huidige competenties of met 
veranderen voor een totaal 
andere functie. 

 

4. Evalueren 
Wat doe ik goed en wat kan 
nog beter?  
Wat gaat al goed en wat heb je 
nog nodig om weer dichter bij je 
droom te komen? Is je droom 
hetzelfde gebleven?  

Tabel 1. POP 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zAibHz9yEI956M&tbnid=jSZDVloTgnIXEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.paardenplan.com/het-prop-doelen-opstellen/&ei=9vMuU4H8HuaZ0QX23oGgAQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNH-DYrX0lCPmIIpDjvFoVfU_vbobw&ust=1395672325629497
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zAibHz9yEI956M&tbnid=jSZDVloTgnIXEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.paardenplan.com/het-prop-doelen-opstellen/&ei=9vMuU4H8HuaZ0QX23oGgAQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNH-DYrX0lCPmIIpDjvFoVfU_vbobw&ust=1395672325629497
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zAibHz9yEI956M&tbnid=jSZDVloTgnIXEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.paardenplan.com/het-prop-doelen-opstellen/&ei=9vMuU4H8HuaZ0QX23oGgAQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNH-DYrX0lCPmIIpDjvFoVfU_vbobw&ust=1395672325629497
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zAibHz9yEI956M&tbnid=jSZDVloTgnIXEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.paardenplan.com/het-prop-doelen-opstellen/&ei=9vMuU4H8HuaZ0QX23oGgAQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNH-DYrX0lCPmIIpDjvFoVfU_vbobw&ust=1395672325629497
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 De rol van de leidinggevende wordt positief 
ervaren. De medewerker ziet hem als motiverend, 

beïnvloedend, sturend, verleidend om met het POP 

aan de slag te gaan.  

 Het "nieuwe" POP zou meer gericht moeten worden 
op de participatie en samenwerking van en met de 

leidinggevende. 

Aansluitend bij bovenstaande conclusies werden de 
volgende aanbevelingen geformuleerd: 1. Er wordt 
dagelijks bewust en onbewust informeel geleerd bij 
AmbulanceZorg Limburg-Noord. Dit is een kracht die 
door de werkgroep geadviseerd wordt te behouden. 
2. De leidinggevenden en medewerkers bewust maken 
van wat informeel leren is en wat dit kan betekenen in 
professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
3. Informeel leren ondersteunen met een doorontwikkeld 
en praktisch toepasbaar POP.  
 
Op basis van bovenstaande conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek (2014) had de 
projectgroep een nieuwe aanleiding en opdracht. 
 
Het optimaliseren van het POP als nieuw instrument (Tabel 1.) met aandacht voor een grotere 
en prominentere rol van de leidinggevende én bewustwording van het eigen leerproces bij de 
medewerker.  
 
Vervolgens was van belang informeel leren te formaliseren door ondersteuning op de werkplek en 
aansluiting te zoeken bij de verschillende leerstijlen, opleidingsniveaus en leervoorkeuren van de 
medewerkers, maatwerk dus.  
 
De beoogde resultaten waren gericht op het structureel implementeren van informeel leren binnen 
de AmbulanceZorg Limburg-Noord in de vorm van het POP en een overdraagbare methodiek die 
bijdraagt aan vakbekwame medewerkers in de keten van acute zorg.  
Voor de implementatie werden de volgende activiteiten bedacht: 
 

 

 Het ontvriezen van traditionele beelden over leren. 
Als men het over leren heeft denkt men vaak in termen van training en scholing. In de 
huidige organisatie is het belangrijker dat werknemers breder denken over leren. 
Daarom is er behoefte aan een reeks workshops die werknemers en leidinggevenden 
bewust maakt van het bredere leernetwerk binnen het beroepenveld met meer 
mogelijkheden die drempelverlagend werken voor advies/informatie/hulpvragen. Het 
traditionele beeld van leren kun je met deze methodiek ‘ontvriezen’. 

 
 Een breder POP ontwikkelen waarbij informeel leren centraal staat en zichtbaar 

wordt voor medewerkers en leidinggevenden.  
Dit betekent: Een POP dat op basis van zelf-evaluaties niet alleen verwijst naar potentiële 
formele trainingen, maar ook naar verschillende informele leeractiviteiten die kunnen 
worden ondernomen (bijv. lezen van een boek, collega om advies/ feedback vragen, 
werkervaring evalueren of observeren). 
 
 

 Eén begeleidingsmethodiek voor werkbegeleiders en leidinggevenden  
Deze methodiek stimuleert medewerkers tot reflecteren over formele en informele 
contactmomenten (werkoverleg, jaar/ontwikkelgesprek, training, oefening, 
‘koffiekamergesprekken’). 
 

Figuur 2. Cyclus van een vakbekwame medewerker 
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Implementatieproces 
De focus bij de implementatie lag op het werken  
met een POP als een hulpmiddel. Iets wat de 
medewerker kan helpen om bij zijn doel, ‘zijn 
droom’ te komen? Iets wat kan bijdragen aan 
eigenaarschap, vakbekwaamheid en intrinsieke 
motivatie?  
 
De stap zetten naar werkend leren en verbinden 
van formeel en informeel leren doen we door 
betekenis te geven aan het POP en draagvlak te 
creëren in alle lagen van de organisatie. De cyclus 
van de vakbekwame medewerker (Figuur 2) met 
juiste begeleidingsmethodieken draagt bij aan het 
leren werken met een POP. Belangrijk aspect is 
een toename van inzicht in eigen kennen en 
kunnen vergroten bij alle medewerkers van 
AmbulanceZorg Limburg-Noord. 
 
De projectgroep stelde een tijdspad op  
(Figuur 3) en dacht na over hoe betekenis te geven 
en draagvlak te creëren en wat daarvoor nodig 
was. Namelijk: 
 
1. Een projectgroep waarin alle lagen van de 

organisatie werden vertegenwoordigd. 

2. Vormgeving nieuwe POP met ondersteuning 

van de tools als evaluatieformulier, 

reflectieformulier, format voor plan van 

aanpak en 360 graden feedback.  

3. Commitment creëren door mee te laten 

denken over voorgestelde tools, delen van 

informatie en deelnemen aan 

managementoverleg met als doel vaststelling 

van genoemde tools en draagvlak krijgen voor 

het werken met deze tools. 

4. Informeren van alle medewerkers van 

AmbulanceZorg Limburg-Noord via 

interne media. 

5. Workshop ‘ontvriezen’ voor leidinggevenden. 

6. Workshop ‘ontvriezen’ voor alle medewerkers van Ambulancezorg Limburg-Noord. 

 
Inzicht geeft uitzicht 
De samengestelde projectgroep deed onderzoek naar het huidige POP. De daaropvolgende 
brainstormsessies waren gericht op aanpassen van bestaande tools tot meer praktisch toepasbare 
tools voor medewerkers en leidinggevenden.  
 
Tijdens de workshop ‘ontvriezen’ was er aandacht voor informeren, nieuwsgierig maken en vragen 
stellen aan en beantwoorden van medewerkers en leidinggevenden. In de tweede stap van de 
workshop was het tijd voor ‘ontvriezen’ van de leidinggevenden. Rode draad in de workshop 
ontvriezen was de bijdrage van POP aan het continu leerproces van de medewerker bij 
AmbulanceZorg Limburg-Noord, de rol van de leidinggevende, inzichten krijgen in eigen talenten 
en ontwikkelpunten en nadenken over hoe haal je het maximale uit je medewerkers? Hiervoor 

Q4
2014

•Samenstellen projectgroep 
(een gemêleerde groep van 
manager tot medewerker).

Q2 en Q3 
2015

•Onderzoek naar huidige POP
•Weten medewerkers het 

beoogde doel van de 
organisatie van het POP? 

•Wordt er meer informeel 
geleerd als je een POP 
gebruikt? 

•Is er een verschil in 
vooropleiding en het gebruik 
van het POP? 

•Welke items wil de 
medewerker graag 
toegevoegd zien aan het 
huidige POP?

Q4 2015 
en

Q1 en Q2 
2016

•Ontwerp POP cyclus en 
begeleidingsmethodiek;

•(evaluatie bestaande gang v 
zaken (incl. alle bestaande 
tools), ontwikkeling vormen 
informeel leren, kennisdeling, 
netwerk/ advies inwinnen uit 
netwerk ten behoeve van 
implementatie)

Q3 en Q4
2016

•Implementatie POP cyclus en 
begeleidingsmethodiek.

Q2
2017

•Procesevaluatie POP

Q2

2018

•Monitoring effecten van POP en 
nieuwe instrumenten.

Figuur 3. Tijdspad projectgroep informeel leren 
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werden gesprekstechnieken beoefend voor het voeren van een ontwikkelgesprek met als 
onderwerp het POP. 
 
Voor de projectgroep was deze workshop een mooie kans om te inventariseren hoe ver de 
leidinggevenden waren, of ze informeel leren (h)erkenden en of ze klaar waren om de stap naar 
werkend leren, met als tool het POP, te zetten.  
 
“Informeel leren (h)erkennen.” 
 
Aan de hand van vier vragen (Figuur 4) kreeg de projectgroep een indruk en inzicht in wat er nog 
meer nodig was om het project te laten slagen in de uitvoering en in de te verwachten 
duurzaamheid van het project. 
 

 
Vier vragen aan leidinggevenden na het volgen van de workshop ontvriezen: 
 

1. Hoe kan het POP volgens jou bijdragen aan het continu leerproces van de medewerker 
bij AmbulanceZorg Limburg-Noord? 

2. Wat is jouw belangrijkste rol in een ontwikkelgesprek gesprek met een medewerker? 

3. Wat heb je geleerd van de workshop van vandaag? 

4. Welk inzicht heb je gekregen in jouw talenten en ontwikkelpunten waarop je in je POP 
wil reflecteren? 

Figuur 4. Vier vragen voor leidinggevenden 

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen concludeerden wij het volgende: 
- Leidinggevenden kregen inzicht in hoe ze huidige en toekomstige perspectieven bespreekbaar 
kunnen maken voor en met medewerkers aan de hand van wensen, ambitie(s) en talenten. Ze 
werden zich bewust van hun belangrijke rol in ondersteuning bieden aan en stimuleren van 
ambities van de individuele medewerker. Daarnaast wisten ze hoe het POP hierbij kan helpen. 
- De leidinggevenden zien hun rol in het ontwikkelgesprek als motiverend, sturend, coachend en 
ondersteunend. 
- Leidinggevenden hebben inzicht in wat belangrijk is om een goed gesprek te voeren. Ze zien het 
belang van het ontwikkelgesprek en willen zelf investeren in het door ontwikkelen van 
gesprekstechnieken.  
 
- Leidinggevenden hebben beter inzicht gekregen in hun eigen sterke en ontwikkelpunten. Ze 
ontdekten dat communicatieve vaardigheden (open vragen stellen, luisteren, samenvatten) van 
groot belang zijn om het maximale uit een ontwikkelgesprek te kunnen halen.  
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De inzichten van de leidinggevenden hielpen de projectgroep met het ontwikkelen van de 
workshop: “Ons leren onze kracht: over sociaal informeel leren en POP’s”.  
Alle medewerkers van alle afdelingen namen deel aan deze workshops. De medewerkers werden 
aan de hand genomen met betrekking tot het format van het nieuwe POP. 
Door eerst het traditionele beeld van leren te ‘ontvriezen’ en door medewerkers een eenduidige 
beeld te geven over leren bij AmbulanceZorg Limburg-Noord. Daarnaast werd er 
achtergrondinformatie over het project informeel leren gegeven. Daarna was er ruimte om zelf met 
het POP aan de slag te gaan. Door gebruik van diverse werkvormen ontstond er bewustwording 
van eigen kwaliteiten en kon men een eigen droom formuleren. Met behulp van een sterkte-zwakte 

analyse bleek waar kansen en bedreigingen 
met betrekking tot de droom liggen. Deze 
werden verder uitgewerkt in een plan van 
aanpak. Er werd tijdens de workshop gewerkt 
in kleine groepen waarbij men informeel met 
elkaar ervaringen en informatie uitwisselden 
met betrekking tot de verschillende thema’s en 
in de verschillende werkvormen en uit te 
werken.  
 
Tijdens iedere workshop werd aandacht 
besteed aan nieuwe ontwikkelingen en was er 
ruimte om breed te mogen denken over 
mogelijkheden en kansen. We zagen dat het 
ons lukte om weerstand om te buigen naar een 
positief beeld van het POP als een instrument 
dat de medewerker iets kan opleveren. 
 
 
 

 
Figuur 5. Elkaar feedback geven over sterkte-zwakte analyse. 

 
Medewerker: “Het negatieve beeld van een pop maken is veranderd in een positief beeld. Het 
negatieve beeld is ontstaan omdat in het verleden het maken van een POP verplicht werd. Het beeld 
dat nu ontstaat, is dat het pop gebruikt kan worden om jezelf meer bewust te maken van je 
persoonlijk leerproces, ambities en (on)mogelijkheden hierin voor de toekomst.” 
Er is beweging gecreëerd en medewerkers hebben inzicht gekregen in het POP en de tools die 
helpen om het POP te gaan gebruiken. Er is geleerd van en met elkaar tijdens de workshops. 
Medewerkers vonden het fijn om op ‘informele’ wijze met elkaar te praten over vakbekwaamheid, 
duurzame inzetbaarheid en hoe je hiermee aan de slag kunt.  
 
De kracht tijdens de workshop 
zat hem in leren in verbinding 
door te werken in kleine 
groepen met medewerkers uit 
alle lagen van de organisatie.  
 
“Leren in verbinding!” 
 
Medewerkers kregen inzicht in 
elkaars werk, taken, 
verantwoordelijkheden en  
mogelijkheden.  
Dat leverde meer begrip, 
duidelijkheid en nieuwe ideeën 
voor een eigen POP op. Figuur 6. Speeddate; stimuleren feedback geven en ontvangen over 

het plan van aanpak. 
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Hoe verder? 
De projectgroep kreeg inzicht in dat wat nodig is om informeel leren te introduceren en in de 
haarvaten van de organisatie te krijgen. Het begint met visie, delen van de visie, uitstralen en zelf 
ook doen wat je zegt in deze visie. Medewerkers geven dit ook aan in de evaluaties. Doen wat we 
zeggen, en zeggen wat we doen. Dat is wat ze belangrijk vinden.  
 
Medewerker: “Als we een lerende organisatie zijn en zeggen dat medewerkers zowel informeel als 
formeel kunnen leren met behulp van hun eigen POP dan moeten we de vaste structuur durven 
loslaten. De medewerker heeft zelf de regie. Vakbekwaam blijven staat vast en hoort bij het vak. Hoe 
de medewerker dit doet kan hij zelf uitstippelen in zijn POP in overleg met de leidinggevende. Heel 
belangrijk is: “Bespreekbaar maken van een ambitie van een medewerker.” 
 
De leidinggevenden geven zelf aan wat ze nog nodig hebben om goede ontwikkelgesprekken te 
kunnen voeren met medewerkers. Ze hebben kennisgemaakt met het POP. Ze zien hun rol op dit 
moment als motiverend, sturend, coachend en ondersteunend. Hun wens is om te investeren in 
gesprekstechnieken, zoals luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast willen ze open, eerlijk 
en nieuwsgierig zijn. Voor de projectgroep is helder dat de leidinggevende daarin ondersteund en 
toegerust moet worden. Belangrijk daarbij is het duidelijk krijgen van de rol van de leidinggevende 
en hem trainen in gesprekstechnieken. Het is de kunst om de regie over het leerproces bij de 
medewerker te laten liggen. Dat is exact waar de projectgroep de komende tijd mee verder moet 
om het doel, formeel en informeel leren verbinden door inzetten van een POP, te behalen. 
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