
Doorbreek patronen
met de double loop

Judith Aarts– Ontwikkelcoach ORO
Ellen Smit– Sherpa Proven Partners



Samenwerken in het ontwikkelteam!

- Team based working

- Samen met Proven Partners

- Ontwikkelteam Samen Sturen

- Train de trainer

- Fade in, fade out

Samen Sturen ORO



- Positie en ambitie bepalen

- Dansen op tafel

- Geroddel over professionaliteit 

VS werken met je hart

- Wat zouden jullie doen in de volgende sessie?

Team X
Sessie 1



Medewerkers voelen zich in de gaten gehouden 

en veroordeeld door de zorgcoördinatoren 

en manager. Ook voelen ze zich niet gehoord.

- Wat zouden jullie doen in de volgende sessie?

Team X
Sessie 2



- Casus: pyjamadag

- Klein onderwerp; niet casuswaardig

- Iedereen heeft een mening

- Professioneel vs hart voor de client

- Wat zouden jullie doen in de volgende sessie?

Team X
Sessie 3



Double loop learning
Op zoek naar patronen

Veronderstellen Plan

Do

Check

Act

Herzien

Double loop learning

Single
loop 

learning

Patronen

Overtuigingen

W
endbaar aanpassen



Gericht veranderen
Onze how



Positie Ambitie Reis

Hoofddoel (basiskamp) Geroddel 
Veel praten over ipv praten 
met
Invullen voor een ander
Wij-zij

Open communicatie Constructieve dialoog

Subdoel (thema) Luisteren
Vragen stellen
Zonder oordeel open voor andere 
visies
Feedback geven

Meervoudig kijken
Open eerlijk en nieuwsgierig zijn 
naar de ander
Waardeer wat er is en voeg toe
NIVEA
LSD

Interventies
Sessie 1

Geroddel,
Wij-zij

Open staan voor de mening van een 
ander

Constructieve dialoog

Sessie 2 Onveilig gevoel, 
geroddel, onduidelijkheid 
over verschillende rollen

Begrip voor elkaars standpunten. Constructieve dialoog

Sessie 3 Geroddel, verdeeldheid Praten met ipv praten over Constructieve dialoog

De PAR van team X
Vormgeven van de volgende sessie!



- Constructieve dialoog

Wat deden wij?

Bovenstroom Bovenstroom

Onderstroom

1. Luisteren – Samenvatten – Doorvragen (LSD)
2. Niet invullen voor een ander (Nivea)
3. Waardeer wat er is en voeg toe (50% eens)
4. OEN-ig

Meervoudig kijken
Stop met balanceren

Onderwerp Concrete 
afspraken


