
Luisteren naar de klant, 
achterhalen van de klant-
vraag, kunnen inleven in de 
anderen, meeveren met de 
behoefte van de klant, om 
kunnen gaan met feedback 
of klachten van de klant. 
Totaalbeeld vormen vanuit 
de triade. 

De verwachtingen (wensen) 
en behoeften (nodig) van de 
klant, communicatietechniek 
om de klantvraag helder te 
krijgen, afspraken met de 
klant en te volgen procedures.

Klantgericht:  Het met respect en begrip voor de klant kwalitatief goed werk afleveren, waarbij de 
acties gericht zijn op wat de klant nodig heeft. Hierbij staat altijd de vraag van de klant centraal, getoetst aan de 
professionele kwaliteit en autonomie, die wij bieden. Een klant is iemand die van de diensten van een ander gebruik 
wil maken: de cliënt, naaste, je collega, een samenwerkingspartner, etc.

Vaardig in: Kennis van: Attitude: Gedrag:

Begripvol, respectvol, gericht 
op de andere, klantvriendelijk, 
de service willen bieden die 
je zelf ook zou verwachten. 

Men zorgt dat de geleverde 
kwaliteit van het werk voldoet 
aan de behoefte van de klant.
Men is hierbij professioneel 
richting de klant en toont 
begrip voor de wensen van 
de klant en probeert helder te 
krijgen wat de klantvraag is.

 Klantgericht
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Het aangaan van de dialoog 
of het gesprek en het actief 
aangaan van (interpersoon-
lijke) relaties met anderen. 
De uitkomsten van dialoog en 
gesprekken kunnen vertalen 
naar gemeenschappelijke 
expertise. 
Het kunnen luisteren naar 
een ander. 
Feed back ontvangen en 
geven.

Omgangsnormen en onder-
werpen die in een gesprek of 
dialoog interessant zijn om 
te bespreken. Mogelijkheden 
om te communiceren (woord, 
geschrift, non-verbaal).

Verbindend: Het actief uitgaan op ontmoeting en uitnodigend zijn voor het aangaan van dialoog of 
gesprek met als doel het ontwikkelen van gedeelde kennis, expertise, ervaring en normen en waarden. Hierbij het 
duidelijk kunnen maken van ideeën en meningen. Samen werken aan een gemeenschappelijk doel, waarbij elkaars 
talenten worden benut.

Vaardig in: Kennis van: Attitude: Gedrag:

Uitnodigend naar anderen, 
oprecht geïnteresseerd in 
iemand anders mening en 
daar waar nodig in staat om 
een gemeenschappelijke visie 
uit te dragen.
Duidelijk in de boodschap 
overbrengen.

Gaat in gesprek met anderen, 
stelt vragen en vat samen, 
draagt gedeelde normen 
en waarden (of kennis en 
expertise) uit naar anderen. 
Zet communicatie in om de 
boodschap bij anderen 
helder te krijgen.

 Verbindend
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Het nemen  van eigen verant-
woordelijkheden en taken, 
het kunnen geven van een 
eigen invulling aan taken, het 
experimenteren met nieuwe 
ideeën, het geven van vol-
doende ruimte aan anderen, 
van anderen kunnen leren, 
het flexibel kunnen inrichten 
van eigen werk, reflecteren op 
eigen handelen.

Persoonlijke verantwoor-
delijkheden en taken en hoe 
deze zich verhouden tot 
verantwoordelijkheid van de 
volledige organisatie.

Persoonlijk leiderschap:  Is het nemen van de verantwoordelijkheid om een persoonlijke 
invulling te geven aan het realiseren van de organisatiedoeleinden. Met elkaar wordt een cultuur gecreëerd 
waarin medewerkers de ruimte krijgen (en elkaar geven) om nieuwe initiatieven op te pakken, te experimenteren, 
te reflecteren en van elkaar te leren. Dit draagt in belangrijke mate bij aan een efficiënte invulling van de 
ambulantisering van de zorg, medewerkers richten hun werk flexibel in.  

Vaardig in: Kennis van: Attitude: Gedrag:

Verantwoordelijk, kritisch, 
open,  doelgericht, gericht 
op verbetering.

Men neemt zelf verantwoor-
delijkheid om een persoonlijke 
invulling te geven aan het 
realiseren van organisatiedoelen, 
de eigen functie goed invulling 
te geven en kennis te vergaren. 
Men geeft elkaar de ruimte om 
nieuwe initiatieven op te pakken, 
te experimenteren, te reflecteren 
en te leren van elkaar. 
Men stelt zich hierbij 
flexibel op.
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Het SMART formuleren van 
doelen, voor elkaar kunnen 
krijgen dat zaken geregeld 
worden, het evalueren van 
(wel of niet bereikte) 
doelen, kunnen ingrijpen
(of bijsturen) bij tegen-
vallende resultaten. 

Resultaatgebieden van de 
organisatie. Het doel van de 
werkzaamheden, de moge-
lijke opbrengsten en kosten 
van een activiteit.
Betekenis van SMART 
formulering. 
Beslissingen die nodig zijn om 
de resultaten te behalen.

Resultaatgericht:  Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en geformuleerde SMART 
doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen (veranderen) bij tegenvallende resultaten. Laat zich hierbij niet 
tegenhouden door belemmeringen of tegenslagen. Neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen die nodig zijn.

Vaardig in: Kennis van: Attitude: Gedrag:

Is gericht op het behalen van 
resultaten.  Viert resultaten.  

Beschrijft van te voren resul-
taten, neemt juiste beslissin-
gen om de gestelde doelen 
te realiseren en evalueert 
of deze gehaald worden.  
Benoemt deze resultaten voor 
zichzelf en voor anderen. Men 
reflecteert op resultaten en 
verbindt hieraan 
conclusies om 
processen de 
volgende keer 
te optimaliseren.
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Stimuleren, prikkelen, uitno-
digen mee te denken, praten 
en doen om input te leveren 
gericht op planvorming en 
besluitvorming. Kader stellen, 
verwachtingen managen.
Coachen en feedback geven.
In het kader van de doelen de 
juiste besluiten nemen
waarop inbreng is te vragen 
en welke inbreng is te 
benutten.

De organisatiedoelen en de 
geldende kaders.
Besluitvormingsprocessen.

Wederkerigheid          verant-
woordelijkheid dat daar waar 
kaders verbeterd kunnen 
worden, er ook ruimte is voor 
inbreng van medewerkers, 
clienten en naasten.

Participatieve stijl:  Actieve houding van de leidinggevende om het proces van participatie 
vanuit de professionele kracht van de medewerker invulling te geven. Waarbij hij medewerkers stimuleert,  motiveert, 
uitnodigt en prikkelt om mee te denken en hen stimuleert om initiatieven te nemen. Hierbij worden de kwaliteiten 
van de medewerkers beter benut, wat leidt tot grotere betrokkenheid en het optimaal realiseren van de organisatie-
doelstellingen.

Vaardig in: Kennis van: Attitude: Gedrag:

Neemt verantwoordelijkheid. 
Geeft ruimte en vertrouwen.
Is duidelijk in de kaders 
waarbinnen participatie vorm 
krijgt. Aan medewerkers, 
cliënten en naasten wordt 
gelegenheid geboden om te 
participeren. Passende 
bescheidenheid in eigen 
mening om ruimte te bieden 
voor andere ideeën.  

De leidinggevende met een 
participatieve stijl is er steeds op 
gericht om de medewerkers als 
verantwoordelijke bewuste pro-
fessional te laten werken. Hij/zij  
geeft mensen de ruimte voor het 
nemen van verantwoordelijkheid, 
het ontplooien van eigen initiatief 
en het hebben van inbreng in 
plan- en besluitvorming. 
De leidinggevende 
stuurt op ontwikke-
ling en betrokkenheid.
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