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Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) 
Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische 
context) 

Het realiseren van de teamdoelstellingen en het bijdragen aan de 
continuïteit van de afdeling. 
 

De Teamleider ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager waaronder 
de functie is gepositioneerd. 
De Teamleider geeft hiërarchisch leiding aan een (klein) team van 
medewerkers en functioneel leiding aan een groter team van 
medewerkers. 

 

  RESULTAATGEBIEDEN  

Wat moet ik bereiken? 
(Doelen) 

Waar wordt het op getoetst? (Te behalen 
resultaten) 

Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) 

1  Teamplan ontwikkelen en realiseren 

Teamplan is ontwikkeld en 
gerealiseerd, zodanig dat 
concrete doelstellingen 
voor het team zijn 
geformuleerd en behaald. 
 

• Het teamplan is gericht op verbetering van 
de kwaliteit en prestatie van de afdeling en 
is opgesteld, rekening houdend met de 
hoofd OGSM. 

• De uitvoering van het teamplan is 
gedelegeerd, bewaakt en tijdig bijgestuurd.  

• De begroting is opgesteld en budget is 
bewaakt, actie is ondernomen bij 
dreigende tekorten en/of overschotten. 

• Levert een bijdrage aan het beleid van de afdeling. Doet 
voorstellen in de vorm van uitgewerkte plannen, die gericht zijn 
op verbetering van de kwaliteit en de prestatie van het team. 

• Stelt een jaarplan voor het team op binnen de kaders van het 
vastgestelde OGSM. 

• Vertaalt het teamjaarplan naar concrete doelstellingen voor het 
team en draagt zorg voor het behalen van de doelstellingen. 

• Evalueert de uitvoering van het jaarplan, doet voorstellen voor 
verbetering en draagt zorg voor rapportages. 

• Stelt de begroting op en bewaakt het budget en signaleert 
afwijkingen bij de leidinggevende. 

2 Medewerkers aansturen  

Medewerkers zijn 
aangestuurd, zodanig dat 
zij gemotiveerd zijn en hun 
werkzaamheden efficiënt 
en effectief hebben 
gerealiseerd. 

• Medewerkers zijn in staat gesteld hun 
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te 
voeren. Zij hebben de benodigde 
begeleiding, instructies, inspiratie en 
coaching ontvangen.  

• Het personeelsbeleid en daarbij horende 
regels zijn op juiste wijze uitgevoerd. Er is 
sprake van een juiste kwantitatieve en 

• Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting 
binnen het team om geformuleerde doelstellingen te kunnen 
realiseren. 

• Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit 
van de uitvoering van werkzaamheden te controleren en 
medewerkers waar nodig te begeleiden, instrueren, inspireren, 
coachen en motiveren. 

• Draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde 
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  RESULTAATGEBIEDEN  

Wat moet ik bereiken? 
(Doelen) 

Waar wordt het op getoetst? (Te behalen 
resultaten) 

Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) 

kwalitatieve bezetting. 

• Ontwikkelmogelijkheden van medewerkers 
zijn gesignaleerd, besproken en vastgelegd 
en vragen en problemen van medewerkers 
zijn beantwoord en opgelost. 

• Werkprocessen binnen het team zijn 
efficiënt en effectief. 

personeelsbeleid en houdt in dat kader bijvoorbeeld 
functionerings- en beoordelingsgesprekken met de betrokken 
medewerkers. 

• Creëert een cultuur binnen het team waarin de betrokkenheid, 
ontwikkeling en werkgeluk van medewerkers centraal staan. 

• Signaleert ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers, 
bespreekt deze, legt afspraken vast en ondersteunt hen bij de 
uitvoering ervan. 

• Fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers met vragen en 
problemen. 

• Signaleert problemen en knelpunten in de uitvoering van het 
teamplan en de dagelijkse werkzaamheden. Stelt 
verbetervoorstellen op en zorgt dat problemen worden 
opgelost. 

• Is meewerkend voorman/vrouw, o.a. in het kader van de 
coördinatie en uitvoering van grotere projecten. 

3 Netwerk opbouwen  

Netwerk is opgebouwd, 
zodanig dat contacten 
worden onderhouden met 
belangrijke stakeholders 
om de teamdoelstellingen 
te behalen. 

• (Nieuwe) samenwerkingspartners zijn 
geïdentificeerd en op representatieve wijze 
benaderd. 

• Netwerk aan stakeholders is vergroot en 
draagt bij aan de doelstellingen. 

• Bouwt, onderhoudt en activeert een relevant netwerk op het 
gebied van wetenschap, beleid en praktijk.  

• Activeert stakeholders en stimuleert onderlinge samenwerking 
en co-creatie.  

• Zoekt naar nieuwe en kansrijke samenwerkingspartners. 

 

KENNISPROFIEL 
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Wat moet ik meebrengen om 
een bijdrage te leveren aan 
de realisatie van de  
organisatiedoelen? 
(Organisatiecompetenties) 

Wat moet ik concreet laten zien, c.q. hoe moet ik me gedragen en hoe kan ik het bereiken? 
 

Ondernemerschap 
 
Vanuit zichzelf nieuwe kansen 
signaleren en initiëren, deze 
realiseren en hierbij 
verantwoorde risico’s durven 
aangaan. 

Niveau 2: Signaleert kansen en onderneemt zelfstandig actie om mogelijkheden te benutten om 
afzetmogelijkheden voor (nieuwe) producten en diensten te creëren. 

• Is in klantcontact actief gericht op het signaleren en benutten van kansen en maakt concrete afspraken met de 
klant. 

• Brengt nieuwe producten en diensten onder de aandacht van de klant en speelt hiermee in. 

• Treedt proactief in contact met de klant wanneer zich kansen voordoen om voordeel te behalen. 

• Neemt verantwoorde risico`s en stelt zichzelf uitdagende (commerciële) doelen. 

Samenwerken 
 
Bijdragen aan een gezamenlijk 
resultaat, ook wanneer er geen 
direct eigen belang is. 

Niveau 3: Motiveert en stimuleert anderen tot samenwerken en het behalen van gezamenlijke doelen en toont 
hierin het goede voorbeeld. 

• Komt samen met anderen tot een gemeenschappelijke aanpak. 

• Beweegt anderen tot samenwerken, ook met andere teams/afdelingen/ organisatieonderdelen. 

• Zoekt actief naar samenwerking met anderen, stuurt op gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het 
te behalen resultaat wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Klantgerichtheid 
 
Anticiperen op en 
onderzoeken van de wensen 
en behoeften van de klant. 
Hierop aansluiten en 
toegevoegde waarde leveren. 

Niveau 3: Leeft zich in in de problematiek van de klant, vraagt door en komt op eigen initiatief met passende 
voorstellen. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om de dienstverlening aan de klant te verbeteren door 
het tonen van voorbeeldgedrag. 

• Herkent (on)uitgesproken wensen en klachten, ontwikkelt oplossingen en onderneemt acties om de 
dienstverlening aan de klant uit te bouwen. 

• Volgt de klanttevredenheid, evalueert de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant binnen het eigen 
werkveld, herkent hierin trends en verbetert deze waar nodig. 

• HBO+/academisch werk- en denkniveau. 

• Kennis van het werkgebied binnen het team.  

• Kennis van en inzicht in het totale pakket van activiteiten en diensten van de organisatie.  

• Kennis van relatiebeheer en in te zetten communicatietechnieken. 

• Kennis van en inzicht in de maatschappelijke vragen en de stand van zaken op het gebied van voor de organisatie relevante factoren. 

COMPETENTIEPROFIEL 
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• Stelt procedures en richtlijnen op om klantbehoeften te analyseren en stimuleert anderen in de werkomgeving 
om de klantbehoeften goed in beeld te brengen alvorens een advies uit te brengen. 

Wat moet ik meebrengen om 
mijn doelen te kunnen 
bereiken? (functie specifieke 
competenties) 

Wat moet ik concreet laten zien, c.q. hoe moet ik me gedragen en hoe kan ik het bereiken?  

Resultaatgerichtheid 
 
Gericht zijn op het stellen van 
doelen en het actief behalen 
van 
resultaten. 

Niveau 3: Is vasthoudend in het behalen van resultaten en stimuleert en ondersteunt anderen bij het behalen van 
resultaten. 

• Stelt ook voor anderen meetbare doelen en prioriteiten en expliciteert resultaten en gedrag. 

• Toetst de voortgang van activiteiten, bewaakt de kaders en stuurt waar nodig bij. 

• Geeft anderen ruimte en middelen om gestelde doelen te behalen, stelt hierbij normen en deadlines en 
spreekt anderen hierop aan. 

• Stimuleert medewerkers en motiveert anderen in het behalen van resultaten. 

• Is vasthoudend en weet doelen te realiseren ondanks tegenslag of kritiek. 

Analytisch vermogen 
 
De essentie begrijpen van 
(complexe) vraagstukken door 
logisch redeneren, 
het opsporen van mogelijke 
oorzaken, het scheiden van 
hoofd- en bijzaken 
en het leggen van verbanden 
tussen gegevens. 

Niveau 2: Verzamelt en onderzoekt zelfstandig en op eigen initiatief informatie uit uiteenlopende bronnen. 
Verkrijgt op basis hiervan inzicht en legt verbanden. 

• Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en tussen feitelijke gegevens en veronderstellingen. 

• Vat de aspecten van een vraagstuk kernachtig samen. 

• Stelt eerst de hoofdlijnen vast en richt zich vervolgens op de details. 

• Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie. 

• Signaleert trends en legt verbanden tussen afzonderlijke kwesties en zaken. 

Leidinggeven 
 
Anderen mobiliseren en 
inspireren door richting en 
sturing te geven in het 
bereiken van duidelijke en 
uitdagende resultaat- en 
ontwikkel-doelstellingen. In 
staat zijn om de stijl van 
leidinggeven aan te passen 

Niveau 2: Geeft richting en sturing aan anderen. 

• Stemt de werkzaamheden af op de capaciteiten van elke medewerker. 

• Verwoordt verwachtingen met betrekking tot te behalen resultaten op begrijpelijke wijze, maakt werkafspraken 
over kwaliteit en kwantiteit en bespreekt tussentijds behaalde resultaten. 

• Draagt beleid uit, licht beslissingen toe en maakt deze bespreekbaar; biedt ruimte voor vragen en 
weerstanden en stelt zich daarbij open op. 

• Spreekt medewerkers aan op hun gedrag en op de manier waarop ze functioneren en stuurt waar nodig bij. 

• Waardeert, motiveert en stimuleert medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werk en bij hun 
ontwikkeling. 
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aan verschillende 
medewerkers en situaties. 

• Is als projectleider in staat om zelfstandig complexe projecten aan te sturen. 

 

MATRIX: DIFFERENTIËRENDE FACTOREN 

 Teamleider fondsenwerving Teamleider Gezonder Leven 

Doel Het maximaliseren van de opbrengsten uit bestaande 
inkomstenbronnen tegen zo laag mogelijke kosten.  

Het realiseren van de doelstellingen van het speerpunt Gezond 
Leven en hiertoe behalen van inkomsten.  
 

Resultaatgebieden - Fondsenwervingsbeleid is geformuleerd, DM acties 
zijn uitgevoerd en financiële doelen zijn behaald. 

- De doelgroep is op effectieve wijze gevonden, 
benaderd en voelt zich betrokken bij de organisatie. 

- Groei van inkomsten is gerealiseerd, conform de 
gestelde jaardoelstellingen. 

- Inkomsten door werving en behoud van donateurs 
zijn gegenereerd. 

- Contacten met samenwerkingspartners zijn op 
representatieve wijze onderhouden en dragen bij aan de 
doelstellingen binnen het speerpunt. 

- Marketingdoelstellingen zijn behaald. De reikwijdte van de 
benaderde doelgroep is vergroot; het aantal mensen dat 
bekend is met de doelstellingen van Gezond Leven is 
gegroeid.  

- Inkomsten zijn gegenereerd, conform de jaardoelstellingen. 

Kennis - Fondsenwerving.  - Marketingcommunicatie. 
- Kennis van de zakelijke markt. 

 

 Teamleider Community Diabetes Type I Teamleider Kennis en Innovatie 

Doel Draagvlak en inkomsten bij diabetes type 1 patiënten en 
hun naasten creëren door een community op te bouwen. 
 

Kennis op het gebied van diabetes vergroten door te investeren 
in wetenschappelijk onderzoek. Uitvoering geven aan het 
onderzoeksbeleid. 

Resultaatgebieden - Diabetes tyoe 1 patiënten zijn benaderd en 
gestimuleerd om onderdeel van de community te 
worden. De doelgroep is geïnformeerd en geactiveerd 
om activiteiten uit te voeren. 

- Inkomsten zijn gegenereerd, conform de 
jaardoelstellingen. 

- Belangenbehartiging van de doelgroep is 
gerealiseerd. 

- Wetenschappelijk onderzoek is uitgezet en gemonitord. 
- Kennis is vergroot en ingezet ten behoeve van de 

inhoudelijke doelstellingen van de teams. 
- Beschikbare kennis en resultaten zijn beschikbaar gesteld 

voor het algemene publiek. 
- Er is sprake van een gezond onderzoekklimaat doordat goed 

contact is onderhouden met diabetesonderzoekers en er is 
geïnvesteerd in talent. 
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 Teamleider Community Diabetes Type I Teamleider Kennis en Innovatie 

Kennis - Kennis van Community management. 
- Kennis van peer-to-peer fondsenwerving. 
- Kennis van(de ziektebeelden van) type 1 diabetes. 

- Kennis van onderzoeksstrategie. 
- Kennis van wetenschappelijke disciplines, zorgvernieuwing 

en preventie. 
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