


Be/Ken Kleur



Functie-eisen

• HBO werk- en denkniveau;

• ruime werkervaring in een soortgelijke setting, waarbij ervaring 
binnen de longgeneeskunde een pré is.

• analytisch, empathisch en probleemoplossend vermogen;

• sociaal-, communicatief vaardig;

• oplettend, nauwkeurig, integer, betrouwbaar;

• werkt zelfstandig en kan de leiding nemen in een team;

• werkt vanuit een coachende rol;

• is een verbinder: zoekt interne en externe samenwerking;

• neemt initiatief ten aanzien van optimalisaties in het werkproces;

• heeft een passie voor het leveren van de beste kwaliteit van zorg;

• kan sturend en corrigerend handelen.



IJsbergtheorie

Macht, invloed, impulsiviteit, groepsdynamiek, gevoelens, informele relaties, conformerende krachten, individuele behoeften, organisatiecultuur



Zeven drijfveren



PAARS: “Met elkaar houden we ons staande”



ROOD: “Ik moet mijn plaats bevechten…”



BLAUW: “Met orde en regelmaat kunnen we  chaos beteugelen”



ORANJE: “Succes is een keuze: ik ga ervoor”



GROEN: “Alle mensen zijn gelijk en in wezen 
goedaardig”



GEEL: “Kennis en inzicht brengen vrijheid en autonomie” 



Hoe breng je kritische feedback aan je 
medewerker?



Hoe breng je kritische feedback aan je 
medewerker?





TURKOOIS: “Alles hangt met elkaar samen, 
niets staat op zich”



Profiel van een groep

(expressie)



Wanneer en hoe toe te passen?

• Cultuurtrajecten
• Verandermanagement
• Conflicthantering
• Persoonlijke ontwikkeling, training & coaching
• Vergroten implementatiekracht
• Effectievere communicatie
• Teamsamenstelling / diversiteit / selectie
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