Module 3: Samenwerken
AD Ondernemend in de Zorg
Waar gaat deze module over?
Deze module gaat over drie belangrijke aspecten van het samenwerken in het team:
Allereerst hoe je participeert in professionele samenwerkingsrelaties binnen je team.
Ten tweede de manier waarop je het netwerk van het team in kaart brengt en inzet.
Tenslotte hoe je actief onderzoek doet naar een vraagstuk en de uitkomsten formuleert en presenteert.
Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je
over het vereiste niveau beschikt

Studiepunten

3.1 Professioneel samenwerken

3.1.1. Je toont inzicht in je eigen functioneren, rol en
positie in het team en draagt hiermee gericht bij
aan de samenwerking en teamresultaten
3.1.2. Je beschrijft het functioneren, de rol en de positie
van collega’s binnen het team en maakt dit
bespreekbaar in het team.
3.1.3. Je toont inzicht in de dynamiek van de
samenwerking binnen het team, hoe deze
beïnvloed wordt door diversiteit, cultuur, belangen
en/of conflicten en je maakt dit bespreekbaar in
het team.
3.1.4. Je zet passende interventies in om het
functioneren en de samenwerking binnen het
team te verbeteren en teamresultaten te behalen.
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3.2.1. Je brengt in kaart met welke partners/stakeholders
het team samenwerkt en je benoemt de
meerwaarde hiervan voor het team en de eigen
beroepspraktijk.
3.2.2. Je kent de belangen van de verschillende
partners/stakeholders in het netwerk en benut
deze voor het eigen team en de eigen
beroepspraktijk.
3.2.3. Je betrekt op methodische wijze het netwerk bij
het team en beargumenteert de meerwaarde
hiervan voor de beroepspraktijk in het team en de
organisatie.

10 EC

Je participeert in professionele
samenwerkingsrelaties. Je zet
vanuit je rol onderbouwde
interventies in om via optimale
samenwerking tot gewenste
organisatie- of teamresultaten te
komen. Je bent je bewust hoe
diversiteit en verschillen in
cultuur, belangen en/of conflicten
de samenwerking beïnvloeden en
je handelt hiernaar.
3.2 Professioneel netwerken
Je ontwikkelt een netwerk van
samenwerkingsrelaties en
onderhoudt deze. Je laat zien hoe
je het netwerk inzet voor jouw
team en organisatie.

3.3 Professioneel
onderzoekende en
ondernemende houding
Je formuleert en onderzoekt een
vraagstuk uit de praktijk en je
geeft op een methodische manier
antwoord op het vraagstuk. Je
presenteert het antwoord op het
vraagstuk aan relevante
betrokkenen en doet passende
aanbevelingen.

3.3.1. Je formuleert op basis van een analyse een
relevant vraagstuk uit de praktijk en onderzoekt
deze op methodische wijze.
3.3.2. Je formuleert de uitkomsten van je onderzoek en
beargumenteert de relevantie hiervan.
3.3.3. Je presenteert de onderzoeksuitkomsten met
passende aanbevelingen aan je team en betrokken
stakeholders.
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