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Inleiding 
Deze reflectietool werd ontwikkeld in het kader van het ERASMUS+ project STRENCO, dat zich zal 
richten op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor coproductie in de geestelijke 
gezondheidszorg. Het project wil studenten die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg samenbrengen met docenten, zorgvragers en zorgverleners om het collaboratief 
werken in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.  

Deze tool is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen 6 hogescholen uit 5 Europese 
landen. Hij werd ontwikkeld op een co-productieve manier namelijk met studenten, docenten, 
ervaringsdeskundigen en professionals, onder de begeleiding van onderwijs- en 
onderzoeksmedewerkers van de VIVES Hogeschool, Faculteit van de Gezondheidszorg, Kortrijk 
(België).  

Van meet af aan was het niet de bedoeling om een revaluatie-instrument te ontwikkelen, maar wel 
een feedback-instrument dat de dialoog tussen de verschillende partners bevordert.  Een tool dus 
die de reflectie over de eigen competenties op het gebied van coproductie aanmoedigt.   

Het doel van deze reflectietool is om na te gaan welke kennis, vaardigheden en attitudes al zijn 
verworven en welke kunnen worden verbeterd.  Dit kan het beste gebeuren na een activiteit waarbij 
coproductie noodzakelijk was en werd toegepast.   

We geven een beschrijving van enkele termen die in deze handleiding worden gebruikt. Daarna volgt 
een stappenplan voor het gebruik van deze reflectietool. Ook is een beschrijving opgenomen van de 
12 verschillende competenties en bijbehorende indicatoren (kennis, vaardigheden en attitude). In 
bijlage vindt u ook een feedbackformulier.  
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Begrippenlijst 
 

Mantelzorger: Meestal familie of andere ondersteunende personen; moeder, vader, vriend, 
begeleider,… (Craze, 2016). 

Coproductie: Coproductie vraagt een relatie waarin professionals en zorgvragers de kracht delen om 
samen te plannen en ondersteuning te bieden, in het besef dat beide partners een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen en gemeenschappen 
(Slay & Stephens, 2013). 

Ervaringsdeskundige: Iemand met persoonlijke ervaring met geestelijke gezondheidszorgproblemen. 
(Craze, 2016). 
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Hoe gebruiken we de reflectie-tool stap per stap?   
 

1. Het instrument bevat een lijst met alle indicatoren (tweede kolom) die per competentie 
(eerste kolom) zijn verzameld. In de derde kolom vind je een scoresysteem per indicator met 
vijf sterren.  Het aantal sterren geeft het niveau waarop je de competentie bezit op 
indicatorniveau weer.  Het minimale niveau is nul sterren, wat staat voor totaal afwezig. Het 
maximum niveau is vijf sterren, wat staat voor uitmuntend.  Voor de eenvoud van het 
invullen van het formulier is het beter om niet met halve sterren te werken.    

2. In deze handleiding vind je ook een overzicht van alle indicatoren en hun bijhorende 
definities/ betekenis. Dit kan nuttig zijn bij het aangeven van het niveau van de indicator, 
maar ook tijdens de discussie tussen de verschillende samenwerkende partners.   

3. Als onderwerp van deze reflectie neem je een situatie of instelling waarin je in coproductie 
met anderen (professionals, zorgvragers, studenten, docenten, etc.) hebt gewerkt. 
Natuurlijk kun je ook reflecteren op meerdere situaties waarin je met anderen hebt 
samengewerkt. Coproductie vraagt een relatie waarin professionals en zorgvragers de kracht 
delen om samen te plannen en ondersteuning te bieden, in het besef dat beide partners een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van 
mensen en gemeenschappen (Slay & Stephens, 2013). 

4. Begin met de eerste competentie en bijhorende indicatoren. Lees de beschrijving van elke 
indicator en reflecteer voor jezelf in hoeverre je deze indicator onder de knie hebt. Bij 
twijfel kan je ook feedback krijgen van diegenen met wie je al eerder hebt gewerkt. 

5. Doe dit voor elke competentie en bijhorende indicatoren.  
6. Geef per competentie het gemiddelde aan. Het is beter om het gemiddelde af te ronden. 

Bijvoorbeeld ≥ 3,5 is 4 sterren, < 3,5 is 3 sterren. 
7.  Als alle competenties werden gescoord, breng je alle gemiddelde scores over naar het 

spinnenwebdiagram. Nu kan je alle punten in één figuur verbinden.   
8. Bij de volgende beoordeling kan je het spinnenwebdiagram aanvullen in een andere kleur 

wat vergelijking met een vorige casus/situatie mogelijk maakt.  
9. Het spinnenwebdiagram dat je krijgt is het begin van een dialoog tussen de 

samenwerkende partners over de competenties die nodig zijn voor coproductie.  
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Competenties 
Attitude/Vaardigheden/ 
Kennis 

Definitie / Beschrijving / Interpretatie 

1. Waarden + 
Ethiek 

(Thistlethwaite, 
et al., 2014; 
Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 
2009; Debyser, 
et al., 2017) 

Niet oordelend zijn  
(IP 2018) 
 

 Een onvoorwaardelijke positieve blik hebben (IP 2018).  
 Het recht van het individu om deel te nemen aan de samenleving te bevorderen en 

ondersteunen (COP België, 2019). 
 Erkenning en respect hebben voor het individu met betrekking tot zijn gezin, zijn sociale 

gemeenschap en zijn natuurlijke omgeving (COP België, 2019). 
 Focussen op de kansen en sterke punten van individuen en gemeenschappen en bevorderen 

van empowerment (COP Belgium, 2019). 
 Het vergemakkelijken van het individu om niet bevooroordeeld te worden, om een actief lid 

van de maatschappij te worden en om gelijkgesteld te worden binnen zijn context.   
(IP 2019). 
 

Respectvol zijn (IP 2018) 
 

 De waarden, de waardigheid en de rechten van het individu respecteren zonder vooroordelen 
te hebben (IP 2019). 
 

Maatschappelijk bewust 
zijn (COP Belgium, 2019) 

 Bevorderen en ondersteunen van sociale rechtvaardigheid ten opzichte van individuen en de 
gemeenschap (IP 2019). 

 Discriminatie en stigmatisering uitdagen en diversiteit respecteren (COP België, 2019). 
 Bereid zijn om de samenleving en de overheid te waarschuwen voor onrechtvaardigheid (IP 

2019). 
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Good practices richtlijnen 
volgen (Thistlethwaite, et 
al., 2014) and legislation 
(IP 2019) 
 

 Op de hoogte zijn van de culturele gevoeligheid van de wetgeving (Suter, et al., 2009, IP 2018). 
 Werken binnen de contouren van de wet (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006). 
 Evidence-based gezondheids- en sociale zorginterventies leveren (Brabban, McGonagle, & 

Brooker, 2006). 
 Best practices richtlijnen volgen. Bijvoorbeeld: zorgplannen, medicatiedossiers, 

preventieplannen, teamstructuren en -processen, evidence-based gezondheidsbevordering 
(Debyser, et al., 2017; Suter, et al., 2009). 
 

2. Identiteit + 
attitude + 
benadering 
vanuit 
verschillende 
perspectieven 

(COP Belgium 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 

Bewust zijn van de eigen 
rol (IP 2018) 

 Ontwikkelen van een kernbegrip van persoonlijke en professionele attitude, identiteit en 
perspectief (Begrijpen wat elkaars rol is) (IP 2018). 

 Het vermijden van overlap met de rol van anderen (roldifferentiatie - verschillende rollen 
moeten zichtbaar blijven) (COP België, 2019). 

 Erkennen van de expertise van de eigen rol (COP België, 2019)   
 

Zelfbewust zijn 
(IP 2018) 

 Op een productieve manier reflecteren over de geschiedenis1 en begrijpen hoe de eigen 
geschiedenis eigen (therapeutische) relaties beïnvloeden (IP 2019). 
 

Niet oordelend zijn  
(IP 2018) 
 

 Erkennen van de mate waarin het handelen van andere mensen jou beïnvloedt en hoe je deze 
ervaring bewust en/of onbewust gebruikt in relatie tot het individu. (COP België, 2019) 

 Een onvoorwaardelijk positief standpunt innemen (IP 2018). 
 Echtheid en respect tonen voor iemands achtergrond, waarden, overtuigingen en karakter (IP 

2019).  

 
1 Geschiedenis: je achtergrond, ervaringen, gevoelens, vooroordelen, overtuigingen, waarden, sterktes, beperkingen en kennis (IP2019). 
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 Open minded zijn, elkaars 
referentiekader kennen 
(IP 2018) 

 Benaderen en begrijpen van een situatie of een probleem vanuit meerdere perspectieven (IP 
2018). 

 Begrijpen en respecteren van ieders eigenheid/individualiteit (IP 2019). 
 Leren van elkaars ervaringen en deze gebruiken als hulpmiddelen (IP 2019). 
 Situaties beoordelen door zich bewust te zijn van elkaars achtergrond en risico's (IP 2019). 

 

3. Zorgvrager-
gerichte 
aanpak 

(Thistlethwaite, 
et al., 2014; 
Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009) 

Focussen op (andere) 
zorgvragers  
(Wood, Flavell, Vanstolk, 
Bainbridge, & Nasmith, 
2009) 
 

 Respectvol inspelen op de behoeften van de zorgvrager en van iedereen die bij hem/haar 
betrokken is (IP 2019).  

 Gericht zijn op interventies en diensten voor de zorgvrager (Wood, Flavell, Vanstolk, 
Bainbridge, & Nasmith, 2009). 

Respectvol zijn (IP 2018) 
 

 Respect hebben voor de waarden, de waardigheid en de rechten van de zorgvrager, zonder 
vooroordelen (IP 2019). 
 

Actief luisteren (IP 2018) 
 

 De aandacht volledig richten op wat er gezegd wordt, in plaats van de boodschap passief te 
'horen' (IP 2018). 

 Actief deelnemen aan een gesprek/dialoog (IP 2019). 
 Aanwezig zijn als zijnde 'een attitude', en niet alleen als zijnde ‘een techniek’ (COP België, 

2019). 
 

Flexibel zijn (IP 2018) 
 

 Inspelen op en aanpassen aan gewijzigde omstandigheden (IP 2018) (COP België, 2019). 
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4. Effectieve 
communicatie 

(Suter, et al., 
2009; 
Thistlethwaite, 
et al., 2014; 
Chambers, et 
al., 2017; 
Chambers, et 
al., 2017) 

Holistisch ingesteld zijn 
(IP 2018) 
 

 Bewust zijn van de geestelijke, klinische, sociale en spirituele gezondheid van het individu in 
de context van zijn/haar achtergrond en ervaringen (IP 2018). 

 Elkaar op een holistische manier kunnen benaderen (COP België, 2019). 
 

Actief luisteren (IP 2018) 
 

 De aandacht volledig richten op wat er gezegd wordt, in plaats van de boodschap passief te 
'horen' (IP 2018). 

 Actief deelnemen aan een gesprek/dialoog (IP 2019). 
 Aanwezig zijn als zijnde ‘een attitude', en niet alleen als zijnde ‘een techniek’  

(COP België, 2019). 
 

Eenvoudige taal hanteren 
(IP 2018) 
 

 Taal aanpassen aan het niveau van het individu (IP 2018). 
 Alert zijn voor het gebruik van klinische termen en je ervan verzekeren dat deze (door jezelf 

als door de andere) worden begrepen (COP Belgium 2019). 
 

Een open en eerlijke 
dialoog voeren  
(IP 2018) 
 

 Congruent zijn: verbale en non-verbale communicatie passen bij elkaar (COP Belgium, 2019). 
  Authenticiteit behouden (COP België, 2019). 
 Ervan bewust zijn dat communicatie niet altijd gemakkelijk is en dat het mogelijk is om 

moeilijke informatie te communiceren (COP België, 2019). 
 Ervan bewust zijn dat de communicatie beladen is met interpretatie (IP 2019).   
 Ervan bewust zijn dat verandering welkom is (IP 2019). 
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5. gezondheids-
promotie en -
preventie  

(IP 2018) 

Aandacht voor 
gezondheidsbevordering 
en -preventie (IP 2018) 

 Gezondheidsbevorderende methodieken en preventiefilosofieën aanwenden die aangepast 
zijn aan de behoeften van individuen en groepen en aan de context, gemeenschap en beleid    
(IP 2018). 

 (De andere) bewust maken van de noodzaak/het belang van het bevorderen van de 
geestelijke gezondheid en welbevinden (COP België, 2019). 
 

Informeren/ educeren 
over gezondheidsrisico’s 
en levensstijl (IP 2018) 

 Communicatievaardigheden aanwenden om individuen op te leiden in positieve 
gezondheidskeuzes (COP België, 2019). 

 Gezondheidsbevordering aanpassen aan de behoeften van de gemeenschap, het gezin en de 
zorgvrager (COP België, 2019). 
 

Zelfmanagement2 
faciliteren (IP 2018) 

 Begeleiden in het creëren van opportuniteiten voor stabiliteit/coping (COP België, 2019). 
 Toegang tot educatie faciliteren en training tot stabiliteit/coping creëren (COP België, 2019). 

 
Verbeteren van 
gezondheids-
vaardigheden3 (IP 2018)  

 Klinische termen, zorgplannen, procedures, methoden duidelijk uitleggen (COP België, 2019). 
 Ervoor zorgen dat personen alle informatie begrijpen die zij nodig hebben. (IP 2018) 

Gezondheidsverschillen en 
sociale ongelijkheid 
aanpakken  

 Bewust zijn van en aanpakken van gezondheidsverschillen en sociale ongelijkheid (diversiteit) 
‘Aanpakken van’ omvat de opsporing, erkenning, sanering en preventie (individueel en 
structureel) van gezondheidsverschillen en sociale ongelijkheden (COP België, 2019). 

 
2 Zelfmanagement: het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en welzijn (Oxford Dictionary, 2018). 
3 Gezondheidsvaardigheden: vaardigheden hebben om gezondheidsinformatie te verwerven, te begrijpen, te produceren en te gebruiken om persoonlijke 
kennis te ontwikkelen (Sassen, 2018). 
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(IP 2018)  

6. Empowerment 
+ herstelgericht 
werken 
(recovery) 

(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006) 

De noden en sterktes van 
de ander identificeren 
(Brabban, McGonagle, & 
Brooker, 2006) 
 

 Elkaars waarde, expertise, groeikansen, uitdagingen en sterktes verkennen en erkennen (COP 
Belgium, 2019). 

 In staat zijn om te herkennen waar het individu zich bevindt in zijn/haar levensloop en 
zijn/haar behoeften en sterke punten herkennen. (IP 2018) 

 De expertise, het verhaal en sterktes van een individu respecteren en waarderen en de 
uitdagingen die hij/zij in het leven zou kunnen aangaan, kunnen schetsen. (IP 2018) 
 

Onafhankelijkheid en 
zelfmanagement 
bevorderen (IP 2018) 

 Pleiten voor onafhankelijkheid en het aanmoedigen ervan.  (IP 2018) 
 Vaardigheden in functie van zelfmanagement faciliteren en ontwikkelen. (IP 2018) 

 

Hoop creëren (IP 2018) 
 

 Geloven in een betekenisvolle toekomst. (COP Belgium, 2019). 
 Vasthouden aan een betekenisvolle toekomst en ook het geloof erin overbrengen naar de 

ander (IP 2019). 
 

Focussen en inzetten op 
de sterktes en 
capaciteiten van elkaar (IP 
2018) 
 

 Openstaan voor eigen positieve gevoelens of sterktes en de moed hebben om eigen 
capaciteiten te benutten. (COP Belgium, 2019; IP 2019). 

 Elkaar aanmoedigen om te reflecteren over eigen sterktes en capaciteiten (IP 2019). 
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7. Shared decision 
making 

(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009; 
Thistlethwaite, 
et al., 2014; 
Suter, et al., 
2009) 

Teamplayer zijn4 
(Thistlethwaite, et al., 
2014; Brabban, 
McGonagle, & Brooker, 
2006) 
 

 Respectvol zijn (IP 2018). 
 Taken delegeren en vertrouwen hebben in elkaars capaciteiten (IP 2019). 
 Verschillende meningen accepteren (COP Belgium, 2019). 
 Reflecteren over de eigen inbreng in een team (IP 2019). 

Zelfbewust zijn tijdens 
coproductie5 (IP 2018) 
 

 Begrip hebben van groepsnormen (Suter, et al., 2009). 
 Ervan bewust zijn dat de eigen mening gekleurd wordt door eigen achtergrond, zorgdiscipline, 

etc. (COP Belgium, 2019). 
 

Beslissingen nemen  
tijdens coproductie.  
(IP 2018) 

 Conflicthantering (Wood, Flavell, Vanstolk, Bainbridge, & Nasmith, 2009).  
 Op het juiste moment tussenkomen en of bemiddelen in een conflict.  
 In staat zijn om meningsverschillen te tolereren en bereidheid tot samenwerking tonen (Suter, 

et al., 2009). 
 Aan- of afwezigheid van de eigen rol in het teamwerk of de besluitvorming kunnen loslaten 

(COP Belgium, 2019). 
 

Assertief zijn (IP 2018) 
 

 Moed hebben om voor zichzelf op te komen met respect voor anderen. (IP 2018). 
 

 
4 Teamwork komt tot uiting in samenhorigheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, gelijkheid en het werken aan gemeenschappelijke doelen (zodat elk 
teamlid hetzelfde doel heeft) (IP 2018). 
5 ‘zelfbewust zijn tijdens coproductie’ komt tot uiting in motivatie, teambewustzijn, mentorschap en coaching (IP 2018).  
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8. Positive risk 
taking  

(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Debyser, et al., 
2017) 

Adequate en positieve 
risico-inschatting (van 
persoon en omgeving)  
(Debyser, et al., 2017) 

 Risico’s positief inschatten voor zorgvragers, familie, teams, organisaties en de maatschappij 
(COP Belgium, 2019). 

Veiligheid en controle 
garanderen (Debyser, et 
al., 2017) 

 Het nemen van positieve risico's binnen overeengekomen en veilige grenzen faciliteren  (COP 
Belgium, 2019). 
 

Alternatieve oplossingen 
genereren in 
samenwerking met de 
persoon en zijn/haar 
context (zorgverleners) (IP 
2018) 

 Creatief zijn; alternatieve oplossingen genereren in coproductie (IP 2018). 

Elkaar vertrouwen en 
vertrouwen creëren (IP 
2018) 

 Het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarbinnen positieve risico's worden genomen (IP 
2019). 
 

Respectvol zijn (IP 2018) 
 Respect voor de waarden, waardigheid en rechten van het individu zonder vooroordelen (IP 

2019).  
 

9. Diversiteit6  Zelfbewust zijn  Op een productieve manier reflecteren over het eigen verleden (IP 2019). 

 
6 Diversiteit weerspiegelt leeftijd, ras, cultuur, seksualiteit, geslacht, sociaal-economische status en handicap (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006, IP 
2018). 
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+ culturele 
gevoeligheid + 
Belangenbe-
hartiging 
(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 
2009) 

 

 Begrijpen hoe het eigen verleden (therapeutische) relaties beïnvloedt (IP 2019).  
 

Open geest en elkaars 
referentiekader (ver-) 
kennen 

 Gelijkenissen her- en verkennen en verschillen accepteren (IP 2018). 
 Eigen gedrag aanpassen om diversiteit te omarmen (COP Belgium, 2019). 

 

Aanpakken van 
gelijkenissen en 
verschillen  (Brabban, 
McGonagle, & Brooker, 
2006). 

 Pleitbezorgen opdat dienstverlening voor iedereen toegankelijk zou zijn (IP 2019).  
 Bewust zijn van obstakels voor gelijkheid (COP Belgium, 2019). 
 Diversiteit omarmen (COP Belgium, 2019). 
 Creëren, ontwikkelen en/of in stand houden van een gewaardeerde maatschappelijke rol 

(bijvoorbeeld: de rol van de ouders, de maatschappelijke rol) (Hicks, Keeble, & Fulford, 
2015; Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006) (COP Belgium, 2019). 

 

Promoten van 
belangenbehartiging   

 Ondersteunen, luisteren, begrijpen. Het perspectief van de (andere) zorgvrager inschatten 
(IP 2018, IP 2019). 

 Alle meningen als evenwaardig zien (IP 2018, IP 2019). 
 Luisteren naar de belangen en bezorgdheden van elk individu (IP 2018, IP 2019). 
 Elkaar aanmoedigen om eigen noden en wensen te uiten. 
 Het waarderen van de waarde, expertise en sterke punten van elkaar tijdens het 

besluitvormingsproces (COP Belgium, 2019; IP 2019). 

 

10. Reflectie + 
persoonlijke 
ontwikkeling  

Zelfbewust zijn (IP 2018). 
 

 Op een productieve manier reflecteren over het eigen verleden (IP 2019).  
 Begrijpen hoe het eigen verleden (therapeutische) relaties beïnvloedt (IP 2019).  
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(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 
2009; Wood, 
Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009) 

Het welzijn en het 
behandelplan van de 
zorgvrager/ het individu in 
team (samen) evalueren. 
(IP 2018) 

 Een proces van continu reflecteren gebruiken voor de evaluatie van de samenwerking 
(COP Belgium, 2019). 

 Reflecteren over en actualiseren van de behoeften en doelen in het behandelplan (IP 2019).  

 

Voortdurend leren en 
zichzelf voortdurend 
blijven ontwikkelen 
(Brabban, McGonagle, & 
Brooker, 2006) 

 Voortdurend blijven ontwikkelen zowel op professioneel als persoonlijk vlak (IP 2019). 
 De eigen behoefte aan ontwikkeling erkennen en zichzelf actief blijven bijscholen (IP 2019).  
 Ervan bewust zijn dat extra training en educatie noodzakelijk is en dit dan ook werkelijk 

inplannen (IP 2018). 
 Gemotiveerd blijven om zichzelf te blijven ontwikkelen (IP 2018; IP 2019). 

 

Continu reflecteren (Suter, 
et al., 2009) 

 Constructieve feedback geven en ontvangen (IP 2019). 
 Op basis van reflecties het eigen handelingen aanpassen (IP 2019). 
 Ontwikkelen van begrip door reflectie, feedback, probleemoplossing, levenslang leren en 

supervisie. (Suter, et al., 2009).  
 

Bewustwording van / 
Bewustmaking van nieuwe 
ontwikkelingen in de 
praktijk (IP 2018) 

 Ervaringen delen van ‘best practices’ (extern/intern) en eigen gedrag hieraan aanpassen. 
 Reflecteren over op welke manier ‘best practices guidelines’ jezelf, je handelen en andere 

individuen beïnvloeden (IP 2018) (COP Belgium, 2019). 
 

11. Elkaars rol en 
verantwoor-

Zich bewust zijn van jouw 
eigen rol (Suter, et al., 
2009; Thistlethwaite, et 
al., 2014) 

 De eigen rol en capaciteiten verwoorden (COP Belgium, 2019). 
 Een breed beeld hebben over de anderen hun ervaringen (IP 2019).  
 Zelfreflectie hanteren om inzicht te ontwikkelen in de eigen rol (IP 2019).  
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delijkheden 
begrijpen.  

(Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009; 
Suter, et al., 
2009; 
Thistlethwaite, 
et al., 2014) 

 

Bewust zijn van en 
begrijpen van de rol van 
de anderen (Suter, et al., 
2009; Thistlethwaite, et 
al., 2014) 

 Andere teamleden hun expertise respecteren en waarderen (IP 2018). 
 Elkaars rol respecteren en hier ook naar handelen (COP Belgium, 2019). 

 

12. (De) ervaring 
(van 
ervaringsdesku
ndigen) 
gebruiken 
(Debyser, et al., 
2017) 

 

Mogelijkheden bieden aan 
zorgvragers, 
mantelzorgers en 
zorgverleners om hun 
ervaringen te uiten zodat 
alle partijen deze goed 
begrijpen en tokenisme7 
gereduceerd wordt (IP 
2018) 

 Open staan om samen te werken met elkaar (zorgvragers, hun zorgverleners, hun familie, 
vrienden, buren,… ) dit op micro-, meso- en macro-niveau (IP 2019). 

 De ervaring van ervaringsdeskundigen, familie, zorgverleners gebruiken op een niet-
tokenistische manier (IP 2019).  

 

Systematisch gebruik 
maken van de ervaring 
van (andere) zorgvragers 
(IP 2018) 

 Samenwerken met zorgvragers gedurende het hele proces van coproductie (IP 2018). 

 
7 Tokenisme: een voorbeeld van tokenisme is het inhuren van een persoon die tot een minderheidsgroep behoort, alleen om kritiek te voorkomen en de 
schijn te wekken dat mensen eerlijk worden behandeld. (Learner's dictionary, 2018). 
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Het gezondheidszorg-
systeem aanpassen zodat 
er beroep kan worden 
gedaan op zorgvragers en 
zorgverleners (IP 2018) 
 

 Het gezondheidszorgsysteem uitdagen om samen te werken met ervaringsdeskundigen.  
 Kansen aanreiken om via coproductie veranderingen aan te brengen in de geestelijke 

gezondheidszorg (IP 2019). 
 Inzicht en kennis creëren omtrent de rol en waarde van een ervaringsdeskundige (IP 2019). 

 

Kansen grijpen of creëren 
om over te stappen naar 
een leidinggevende rol als 
ervaringsdeskundige (IP 
2018) 

 Kansen aanreiken aan mensen om als ervaringsdeskundige de leidinggevende rol op zich te 
nemen (IP 2019). 
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Competenties Indicatoren 
attitude/vaardigheden/kennis Score gemiddelde 

score 

1. Waarden + Ethiek 

Niet oordelend zijn  
 

 Respectvol zijn  
 

Vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn  

 
 

Good practices richtlijnen volgen  
 

2. Identiteit + 
attitude + 
benadering vanuit 
verschillende 
perspectieven  

Je bewust zijn van je eigen rol.   
 

 
 Zelfbewust zijn   

 

Niet oordelend zijn   
 

Open minded zijn, elkaars 
referentiekader kennen  

 
 

3. Zorgvrager-
gerichte aanpak  

Focussen op (andere) zorgvragers  
 

 
 Respectvol zijn  

 

Actief luisteren  
 

Flexibel zijn   
 

4. Effectieve 
communicatie 

Een holistische ingesteldheid 
hebben 

 
 

 
 Actief luisteren  

 

Eenvoudige taal hanteren   
 

Een open en eerlijke dialoog 
kunnen voeren  

 
 

5. Gezondheids-
promotie en – 
preventie  

Aandacht hebben voor 
gezondheidspromotie en -
preventie 

 
  

 
 
 
 
 

Kunnen informeren en educeren 
over gezondheidsrisico’s en 
levensstijl.  

 
 

Zelfmanagement faciliteren  
 

Verbeteren van 
gezondheidsvaardigheden 
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Gezondheidsverschillen en sociale 
ongelijkheid aanpakken (diversiteit) 

 
 

6. Empowerment + 
herstelgericht 
werken 

De noden en sterktes van de ander 
kunnen identificeren 

 
 

 
 
 

Onafhankelijkheid en 
zelfmanagement bevorderen  

 
 

Hoop kunnen creëren  
 

Focussen en inzetten op de 
sterktes en capaciteiten van elkaar  

 
 

7. Collaborative 
shared decision 
making 

Een teamplayer zijn  
 

 Zelfbewust zijn tijdens coproductie  
 

In staat zijn om beslissingen te 
maken tijdens coproductie 

 
 

Assertief zijn   
 

8. Positive risk taking 

Een actuele risico-inschatting (van 
persoon en omgeving) kunnen 
maken  

 

 
 
 
 
 
 
 

In staat zijn om veiligheid en 
controle te garanderen   

Het kunnen genereren van 
alternatieve oplossingen in 
samenwerking met de persoon en 
zijn/haar context (zorgverleners) 

 

Elkaar kunnen vertrouwen en 
vertrouwen kunnen creëren  

Respectvol zijn 

9. Diversiteit + 
culturele 
gevoeligheid 
+belangen-
behartiging 

Zelfbewust zijn  
 
 
 

Een open geest hebben en elkaars 
referentiekader kennen   

Aanpakken van gelijkenissen en 
verschillen   

Promoten van belangenbehartiging  
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10. Reflectie + 
persoonlijke 
ontwikkeling 

Zelfbewust zijn  
  

 
 
 
 
 

Het welzijn en het behandelplan 
van de zorgvrager/ het individu in 
team (samen) evalueren. 

 

Voortdurend leren en zichzelf 
voortdurend blijven ontwikkelen   

Continu reflecteren  
 

Bewustwording van / 
Bewustmaking van nieuwe 
ontwikkelingen in de praktijk 

 

11. Elkaars rol en 
verantwoor-
delijkheden 
begrijpen  

Zich bewust zijn van zijn eigen rol  
 

 

Bewust zijn van en begrijpen van 
de rol van de anderen   

12. (De) ervaring 
(van ervarings-
deskundigen) 
gebruiken  

Mogelijkheden bieden aan 
zorgvragers, zorgverleners en 
mantelzorgers om hun ervaringen 
te uiten zodat alle partijen deze 
goed begrijpen en tokenisme8 
gereduceerd wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Systematisch gebruik maken van 
de ervaring van (andere) 
zorgvragers.  

 

Het gezondheidszorgsysteem 
aanpassen zodat er beroep kan 
worden gedaan op zorgvragers en 
zorgverleners. 
 

 

Kansen grijpen of creëren om over 
te gaan naar een leidinggevende 
rol als ervaringsdeskundige. 

 

 
8 Tokenisme: een voorbeeld van tokenisme is het inhuren van een persoon die tot een 
minderheidsgroep behoort, alleen om kritiek te voorkomen en de schijn te wekken dat mensen 
eerlijk worden behandeld. (Learner's dictionary, 2018). 
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Spinnenwebdiagram 

 

 

 

Waarden + Ethiek
Identiteit + attitude +

benadering vanuit…

Zorgvrager-gerichte aanpak

Effectieve communicatie

Gezondheids-promotie en –
preventie 

Empowerment + herstelgericht
werken

Collaborative shared decision
making

Positive risk taking

Diversiteit + culturele
gevoeligheid +belangen-…

Reflectie + persoonlijke
ontwikkeling

Elkaars rol en verantwoor-
delijkheden begrijpen

(De) ervaring (van ervarings-
deskundigen) gebruiken

Competenties voor coproductie in de geestelijke gezondheidszorg 


