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Teamcoach 

 

Algemene informatie 

Naam organisatie : De Haardstee 

Functie  : Teamcoach 

Onderdeel  : primaire zorg 

FWG-niveau  : 45 

 

 

Positie en rol in de organisatie. 

De teamcoach draagt hiërarchisch verantwoordelijkheid af aan de manager zorg en 

dienstverlening. Inhoudelijk/functioneel aan het team, c.q. de teams. De teamcoach 

heeft zelf geen leidinggevende bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de teams. De 

teamcoach is tevens als persoonlijk begeleider lid van een team. 

De teamcoach werkt boventallig binnen een of meerdere teams en ondersteunt de teams 

bij (de ontwikkeling van) hun functioneren. Deze rol wordt op een dusdanige manier 

ingevuld dat binnen een team een veilig leerklimaat aanwezig is, medewerkers 

gestimuleerd worden op het nemen van initiatieven op zorginhoudelijk en organisatorisch 

terrein, de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfsturing van het team steeds verder 

wordt ontwikkeld en de organisatie en werkverdeling binnen en door het team op een 

goede manier wordt ingevuld.  

 

Belangrijkste resultaatgebieden. 

 

 Ondersteuning van het team bij de organisatie van de werkzaamheden. 

Resultaat: De teams kunnen zelf een goede werkverdeling ontwikkelen, waarbij de 

werklast en taken goed zijn verdeeld. De medewerkers worden aangesproken op 

hun competenties, vaardigheden en interesses. De effectiviteit en efficiency van het 

team functioneren is adequaat. 

 

Kernactiviteiten: 

o Het in algemeen ondersteunen van (de ontwikkeling van) de zelfstandigheid en 

zelfsturing van het team en medewerkers. Fungeert als klankbord en raadgever, 

stimuleert, motiveert en ondersteunt individuele medewerkers hierbij. 

Ondersteunt actief dit leerproces van het team. 

o Ondersteunt het team bij zowel het formulieren als het realiseren van hun 

teamdoelstellingen en hun gewenste werkwijzen hierbij.  

o Het adviseren over de verdeling van de bedrijfsmatige, administratieve en 

organisatorische taken over de teamleden, adviseert over de koppeling tussen 

taken en individuele medewerkers in een team, gerelateerd aan de competenties, 

interesses en mogelijkheden van deze medewerkers.  

o Het adviseren over de werkuitvoering, de prioritering hierin en de verdeling van 

de werklast. 

o Het begeleiden van en adviseren over de hantering van conflicten binnen het 

team. 

o Het waar mogelijk en gevraagd adviseren en (tijdelijk) ondersteunen bij de 

toepassing van de systemen, protocollen procedures in de teamcontext. 

o Het adviseren over en ondersteunen bij de organisatie van het teamoverleg en de 

verslaglegging en de implementatie van genomen besluiten. 
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o Het actief ondersteunen van de realisering en borging van een veilig team- en 

samenwerkingsklimaat. 
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 Ondersteuning van het team bij de begeleiding van en zorgverlening aan 

cliënten 

 

Resultaat: De kwaliteit van de begeleiding en zorg is goed, cliënten zijn 

tevreden over de ondersteuning en kunnen zich verder ontwikkelen en 

participeren in een groep. 

 

Kernactiviteiten: 

o Het bieden van advies aan medewerkers bij het opstellen en realiseren van het 

ondersteuningsplannen en begeleidingscontracten. 

o Het gericht stimuleren van het vraag- en cliëntgericht werken binnen een 

team en het ondersteunen van de (zelf-) reflectie en feedback hieromtrent 

binnen het team. 

o Het op verzoek adviseren over en begeleiden van conflicten tussen cliënten 

onderling of cliënten/cliëntsystemen en medewerkers. 

o Het ondersteunen van een team en individuele medewerkers bij het zoeken 

naar oplossingen voor knelpunten in de begeleiding van cliënten. Betrekt in 

overleg de gedragskundige hierbij. 

o Het adviseren over de ontwikkeling van de professionaliteit van individuele 

medewerkers en teams. 

 

 

 Professionele ontwikkeling 

 

Resultaat: Er is sprake van een medewerker die de eigen professionele 

ontwikkelingswens in kaart heeft gebracht, deze besproken heeft met 

leidinggevende en collega’s en in afstemming met hen een plan ontwikkeld heeft 

vastgelegd dat nu wordt uitgevoerd. 

 

Kernactiviteiten: 

o Het nemen van de verantwoordelijkheid door het opstellen van een persoonlijk 

ontwikkelplan. 

o Het inbrengen van het concept-plan in het team en het bespreken van de bijdrage 

die met het plan aan de ontwikkeling en functioneren van het team, c.q. de 

organisatie wordt geleverd. 

o Het afstemmen van ontwikkelingen op professioneel gebied met collega’s en het 

terugkoppelen van tijdens trainingen en scholing opgedane kennis en ervaring aan 

collega’s. 

o Het deelnemen aan professioneel overleg, intervisie-en supervisie en 

deskundigheidsbevordering. 

 

 Functioneert als persoonlijk begeleider binnen een team 

Het als persoonlijk begeleider deelnemen als lid van een team zodanig dat de functie 

van persoonlijk begeleider adequaat wordt ingevuld en de combinatie met de rol en 

activiteiten als teamcoach een duidelijke meerwaarde heeft voor de kwaliteit en 

ontwikkeling van het team. 

 

Zie voor de invulling van de resultaatgebieden en kernactiviteiten het functieprofiel 

van persoonlijk begeleider. 
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Functie-eisen: 

 

Kennis: 

 HBO werk en denkniveau niveau is nodig voor het ondersteunen en adviseren over de 

dagelijkse uitvoerende werkzaamheden, voor het begeleiden van medewerkers en 

teams. Ook is praktische kennis van de werkterreinen van de voor het team 

werkzame gedragsdeskundigen vereist, net als enige praktische kennis over de 

werkterreinen van andere zorginhoudelijke disciplines. Ervaring met het coördineren 

van werkzaamheden is vereist alsmede kennis op het gebied van het coaching en 

begeleiding van uitvoerende medewerkers. 

 Kennis van recente ontwikkeling in de gezondheidszorg, vooral voor wat betreft de 

ontwikkelingen in de WLZ/WMO. Specifiek voor de voor De Haardstee relevante 

doelgroepen. 

 

Zelfstandigheid: 

 Binnen de vastgestelde organisatiekaders handelt de functionaris zelfstandig, deelt 

zelf het werk in en anticipeert op de wensen van de medewerkers en teams. 

 Is creatief en oplossingsgericht, kan wegen vinden en alternatieven voorstellen die 

nodig zijn om medewerkers en teams te stimuleren om adequaat handelen en gedrag 

te ontwikkelen. 

 Functionaris kan terugvallen op de leidinggevende. 

 

Sociale vaardigheden: 

 Functionaris heeft een cliëntgerichte en respectvolle opstelling. Kan op een 

stimulerende wijze samenwerken binnen de verschillende teams en met externen. 

 Goede sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, inspireren, stimuleren, motiveren, 

overtuigen, onder- handelen, luisteren, tegenstellingen overbruggen, hanteren van 

conflicten zijn nodig voor het adviseren aan en begeleiden van medewerkers en teams. 

 

Risico’s verantwoordelijkheden en invloed: 

 De teamcoach is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en advisering 

aan medewerkers en teams.  

 De teamcoach heeft invloed op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van zijn 

team en op het operationele beleid op het gebied van zorg- en dienstverlening. 

 In de contacten met cliënten en hun sociale netwerk en in de andere externe 

contacten bestaat enig risico om de naam van de organisatie te schaden. 

 

Uitdrukkingsvaardigheid: 

 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist ten behoeve van het motiveren 

en begeleiden van medewerkers en voor de externe contacten. 

 Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van 

ondersteuningsplannen, voor verslaglegging en voor correspondentie met externe 

instanties. 

 

Bewegingsvaardigheid: 

 Normale eisen worden gesteld aan de bewegingsvaardigheid. 

 

Oplettendheid: 

 Oplettendheid is gevraagd om niet-dagelijkse problemen te kunnen signaleren, zowel 

in de zorg- en dienstverlening aan cliënten, als in de ontwikkeling van teams en de 

samenwerking tussen medewerkers. 
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Overige functie-eisen: 

 Functionaris heeft een correcte houding, aansluitend op de algemeen aanvaarde 

normen en waarden binnen De Haardstee. 

 Volharding en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk voor het stimuleren, motiveren, 

bijsturen van teams en teamleden, vooral bij het praktisch implementeren van 

veranderingen waartegen weer- standen bestaan en de  ontwikkeling van zelfsturing en 

vraaggerichtheid. 

 Functionaris is creatief en initiatiefrijk. 

 Er worden eisen gesteld aan (voorbeeld-) gedrag: integriteit, betrouwbaarheid en 

eerlijkheid. 

 

Inconvenienten: 

 Er is sprake van psychische belasting bij het begeleiden van medewerkers in 

moeilijke situaties, bijvoorbeeld als zij psychisch belastende voorvallen meemaken, 

weerstand hebben tegen veranderingen, conflicten in teams en dergelijke. 

 

 

Functiebeschrijving vastgesteld door de Directeur-Bestuurder op 1 juli 2015 

Functie-indeling vastgesteld of bevestigd door de Directeur-Bestuurder op 1 juli 2015 

 

 

 


