Actueel

Escaperoom als leermiddel, kan dat?
Ervarend leren is in. Hoe kun je letterlijk aan den lijve ondervinden hoe het is om cliënt te zijn: oud te zijn, dement te zijn, niet
vrij te zijn? Er zijn inmiddels al veel vormen van ervarend leren
beschikbaar. Blijkbaar spreekt deze formule aan en vinden zorgmedewerkers deze manier van leren leuk en zinvol. In dit artikel
laten we zien hoe een escaperoom daadwerkelijk bijdraagt aan
het leren van medewerkers over het thema vrijheid.
Jennie Mast

Het verschijnsel escaperoom deed in 2013
zijn intrede in Nederland en heeft zich de
laatste paar jaar razendsnel verspreid. De
kern van het spel: je bent met een groep
in een afgesloten ruimte en moet jezelf
bevrijden door oplossingen of aanwijzingen te zoeken. De opdrachten kunnen
sterk verschillen en ook de moeilijkheidsgraad van de opdrachten verschilt. Samenwerken en goed communiceren is
hierbij belangrijk.

inmiddels achter de rug en de alternatieve leervormen blijken een succes. Medewerkers en cliënten vinden het fijn om
actief bezig te zijn met het thema en er
met elkaar over te kunnen praten. Door
andere vormen te gebruiken komt er creativiteit en inspiratie tevoorschijn die anders verborgen blijft.

Theoretisch kader
Amarens Bakker, adviseur online leren
van Vilans, beschrijft in het document
Anders kijken, anders doen waarom leren
verandert en wat deze verandering zou
moeten inhouden. ‘Het leren van nu is
niet meer het aanreiken van een oplossing. Het gaat in de zorg wat mij betreft
om het uitproberen van nieuwe mogelijkheden. Daarbij is de aansluiting op de individuele behoefte essentieel. Leren moet
meer gaan om het bieden van handvatten
voor het omgaan met individuele zorgvragen. Daarin is het leren van elkaar erg
belangrijk; het delen van ervaringen en
daar met elkaar op reflecteren.’
Kern van deze andere manier van leren is
onder andere dat de professional zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen

Het thema vrijheid en de
escaperoom
Voor het project Samen op weg naar vrijheid ontwikkelde Vilans zo’n escaperoom
in samenwerking met de Escaperoom
Wageningen. Samen willen ze zorgmedewerkers laten ervaren hoe het is om niet
vrij te zijn als cliënt in een VVT- of VGorganisatie. Het idee achter deze vorm
van leren was gebaseerd op het idee dat
ervarend leren beter beklijft en mogelijk
meer effect heeft dan andere vormen van
leren. Brainstormend kwam men op het
idee om zelf een mobiele escaperoom te
ontwerpen en die aan te bieden als leermiddel tijdens een inspiratiedag. Tachtig
organisaties hebben deze inspiratiedag
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kent men direct vanuit de dagelijkse
werksituatie. ‘Het is belangrijk dat er
vaker een multidisciplinair overleg is dan
2 keer per jaar. Bij ons is er elke twee
weken overleg en dan is er altijd ruimte
voor eventuele extra vragen of contact met
andere behandelaars. Twee weken is over
het algemeen vrij snel als je veel verschillende disciplines bij elkaar hebt. Het is wel
zo dat je niet altijd alle disciplines bij elkaar nodig hebt, maar wel de juiste die bij
de casus aansluiten’.

‘Het was heel naar om vastgebonden te worden. Terwijl dit dan nog niet eens echt is.’

leerproces. Door leeroplossingen te gebruiken waarin informele kennis en ervaringen op de werkplek leidend zijn en
waarbij professionals leren van elkaar.
Spelprincipes helpen hierbij. Al deze onderdelen van anders leren komen in de
escaperoom bij elkaar.

Hoe werkt het?
Omdat het leren via een escaperoom
nieuw is voor de zorg hebben we deelnemers aan het spel gevraagd naar hun ervaringen en wat ze er aan hebben in hun
dagelijks werk.
Deze nagesprekken zijn voor een deel opgenomen, uitgetypt en geanalyseerd. Het
is geen formeel onderzoek, maar we hebben wel een goed beeld van wat deelnemers opdoen door het spelen van dit spel.
Het gevoel bij binnenkomst
De escaperoom is een afgesloten, halfdonkere ruimte. Met minimale instruc34 |

ties speelt een groep mensen die elkaar
soms niet kent het spel. De helft van de
deelnemers is cliënt, de andere helft is
hulpverlener. In het dossier staat informatie over de cliënt. Het opgesloten zijn
en niet weten wat je moet doen of wat er
verwacht wordt, vinden veel mensen niet
fijn. Gaandeweg komt men erachter hoe
het spel werkt en wordt ook duidelijker
wat men zelf kan doen om de situatie te
veranderen. ‘Cliënt zijn was heel angstig.
Het was heel naar om vastgebonden te
worden. Terwijl dit dan nog niet eens echt
is. Sommige mensen hadden zich wel helemaal ingeleefd en voelden zich wel heel erg
benauwd en opgesloten’.
Puzzelen met de informatie
Door goed te kijken, goed naar de cliënt
te luisteren en door overleg met elkaar
komt het team tot de juiste oplossingen
en worden alle uitdagingen, soms met
hulp van de spelleiding, opgelost. Dit her-

Verbeterpunten in de huidige
werksetting
Men herkent de spelsituatie en ziet de
spiegel naar de dagelijkse praktijk. Zo
komt bij de ene organisatie naar voren
dat deskundigheidsbevordering nodig is
rond bijvoorbeeld dementie. Bij een andere dat er fysiek meer mogelijk zou
moeten zijn, bijvoorbeeld door de tuin
toegankelijk te maken. Ook blijkt dat
men soms te weinig tijd heeft om de
aandacht te kunnen geven die gewenst
en nodig is. Ook ondersteuning van managers of behandelaren is soms meer gewenst.
Dilemma’s
Dilemma’s komen heel vaak naar voren
in het nagesprek: de spelervaring raakt
aan eerdere ervaringen met cliënten in de
eigen situatie. Zo lijkt tijdsdruk toch wel
erg bepalend bij het bieden van zoveel
mogelijk vrijheid aan cliënten. ‘Als één iemand onrustig is worden anderen dat ook
vaak. Dan isoleer je die ene cliënt en beperk je diens vrijheid omdat je op dat moment niet anders kan’. Ook de invloed
van bezuinigingen op bijvoorbeeld dagopvang komen naar voren.
Een ander dilemma dat vaak naar voren
komt is de rol van de familie en de samenwerking daarmee. Veel voorbeelden
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van conflicten over gemaakte keuzes
worden benoemd, maar ook het ontbreken van familie als steunpilaar of als
extra toezicht. Zorgmedewerkers ervaren
nog te vaak dat ze hierin alleen staan en
niet in de driehoek cliënt, familie, zorgverleners met elkaar als team voldoende
samenwerken.

Wat levert het spel op?
Voor de medewerker
Voor de medewerker is het een leuke, en
vaak nieuwe ervaring. Deelnemers geven
aan het erg nuttig te vinden om op deze

leren en ervaren in de praktijk ontstaan.
Dat helpt om verder na te denken over de
huidige werkwijze en mogelijk verbeteracties te ondernemen.

Moreel verval
Het totale vermogen van
de rijkste 62 mensen ter
wereld is sinds 2012 met

Hoe nu verder?

vijfhonderd miljard dollar

Een escaperoom spelen rond een zorginhoudelijk thema is leuk en zinvol. Helaas
is het ook beperkt inzetbaar: de groepen
kunnen maximaal uit zeven personen bestaan, en het spel duurt met voor- en nagesprek ruim een uur. De verspreiding
van het effect is daardoor beperkt. We
hebben daarom een digitale versie van

gegroeid naar maar liefst
1760 miljard dollar. Dat is
evenveel als het gehele
vermogen van de armste 3,5 miljard wereldburgers. Het gezamenlijke bezit van degenen onderaan de sociale piramide daalde de laatste vijf jaar
met 41 procent. De rijkste 1 procent Nederlanders bezit inmiddels 28 procent van ons nationale
vermogen. Tot zover de kale cijfers.

De spelsituatie biedt een spiegel naar de dagelijkse
praktijk

De conclusie: de rijken worden in rap tempo rijker, de armen armer. Merkwaardig is dan de aanbidding van het streven naar steeds meer winst

manier met het thema bezig te zijn. Men
herkent het thema bewust in de huidige
praktijk en ziet verbeterpunten vanuit
een eigen, doorleefd perspectief. De langetermijneffecten hebben we niet kunnen
onderzoeken in het kader van dit project.
Voor de organisatie
Voor de organisatie levert het spel een stimulans rond het thema vrijheid op. Medewerkers praten van te voren over hun
deelname. Ze weten niet precies wat er
staat te gebeuren. Het is leuk en spannend
tegelijk. Veel organisaties ervaren de inspiratiedag ook als een positieve stimulans
om met het thema vrijheid verder aan de
slag te gaan. Ze krijgen hiervoor ook een
Inspiratiebox met concrete tips en tools.

het spel ontwikkeld, waardoor veel meer
mensen in zorgorganisaties op een andere, lichtere manier toch ook deze ervaring kunnen opdoen. Ook deze versie is
leuk en uitdagend, en hopelijk gaat men
hier net zo enthousiast over in gesprek
met collega’s. Leren via een escaperoom?
Het kan! ■

en de rijke parasitaire zakenlieden die gelden als
toonbeeld van een geslaagd leven. De meest perverse vorm is de verheerlijking van vermogende
celebrities. Leeghoofden wier enige talent het
trekken van aandacht is. Die vervolgens een nieuwe juwelen- of onderbroekenlijn lanceren om
daarna hun luxe levensstijl via de media te etaleren. Het ontzag voor de welgestelden, in plaats
van woede, is vreemd. Want de gapende vermo-

Noot

genskloof ondermijnt de gezondheid en levens-

Algemene info over escaperooms:

verwachting van de armen, slachtoffers van de

www.escaperoomsnederland.nl

scheve verdeling.
Profetisch zijn de woorden van de achttiende-
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sen die arm zijn te verachten of op zijn minst te
negeren, is de voornaamste oorzaak van het verval van onze morele gevoelens’.
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Voor de zorg
Voor de zorg levert het op dat er weer andere, nieuwe creatieve manieren van

Spaarne gasthuis traint met escaperoom.
Zorgvisie online, 9 feb. 2017.

Inequality for all
YouTube

www.vilans.nl/vernieuwend-leren-in-de-zorg
Rob Keukens
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