Modulekaart 4: Ondernemen
AD Ondernemend in de zorg
Waar gaat deze module over?
Deze module gaat over drie belangrijke aspecten van het ondernemerschap in het team. Je gaat
aan de slag met hoe jij jouw leiderschapskwaliteiten in kunt zetten. Ten tweede ben je actief bezig
met vernieuwing en verandering. Tenslotte ga je aan de slag met ondernemend en projectmatig
werken.
Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je over het vereiste niveau
beschikt

Studiepunten

4.1 Professioneel leiderschap

4.1.1

Je analyseert je persoonlijke
leiderschapskwaliteiten en onderbouwt deze op
basis van theorie en zet deze binnen het team in.
Je neemt op proactieve wijze verantwoordelijheid
voor werkzaamheden binnen het team of
organisatie.
Je coacht collega’s op methodische wijze en
bevordert zo hun regie, zelfsturing en
eigenaarschap binnen het team.

10 EC

Je bedenkt innovatieve ideeën en maakt deze
bespreekbaar in het team of de organisatie.
Je vertaalt één of meerdere innovatieve ideeën in
beleid, passend binnen de (wettelijke) kaders en de
mogelijkheden van het team of de organisatie.
Je betrekt en enthousiasmeert het team, de
organisatie en het netwerk bij de implementatie
van nieuw beleid.
Je past in de implementatie van nieuw beleid
theorie over verandermanagement toe en je maakt
eventuele weerstanden en dilemma’s
bespreekbaar.

10 EC

Je neemt op proactieve wijze
verantwoordelijkheid voor
werkzaamheden binnen je team
of organisatie. Je coacht
individuele teamleden en/of
medewerkers op regie, zelfsturing
en eigenaarschap. Daarbij laat je
zien hoe je theorie over
leiderschap toepast.

4.1.2
4.1.3

4.2 Innoveren en veranderen

4.2.1

Je hebt oog voor innovatieve
ideeën en je vertaalt één of
meerdere ideeën naar beleid
binnen de kaders van je
organisatie.
Je enthousiasmeert en begeleidt
teamleden en/of medewerkers bij
het invoeren van vernieuwingen.
Hierbij pas je de theorie over
verandermanagement toe.

4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3 Ondernemend en
projectmatig werken

4.3.1

Je positioneert jezelf als
ondernemende professional. Je
gebruikt principes van
projectmatig werken om
vernieuwingen in je team of
organisatie procesmatig te
begeleiden.

4.3.2
4.3.3

Je past de principes van projectmatig werken toe in
het realiseren van vernieuwing en/of verandering
in je team of organisatie.
Je werkt in het opstellen en uitvoeren van het
project volgens tools voor ondernemend en
klantgericht innoveren.
Je positioneert en presenteert jezelf als
ondernemende professional.

10 EC

