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Als je groot denkt, ben je in staat om 
naar het grotere geheel te kijken. Dat wil 
zeggen dat je de zaken vanuit verschillende 
standpunten kunt bekijken. Vanuit jezelf, 
vanuit de ander, vanuit de samenwerking 
en het grotere geheel (apotheek en 
omgeving). Je bent open waar je als 
apotheek voor staat, wat je wilt bereiken 
en de ambities. Daardoor ontstaat 
er een open communicatie tussen de 
apotheekmedewerkers onderling en tussen 
medewerkers en de klant. Als er meerdere 
mensen in de organisatie groot kunnen 
denken, ontstaat er een gevoel dat je er 
samen voor gaat. Groot denken kun je goed 
gebruiken bij het vormgeven van je jaarplan 
en het bedrijfsopleidingsplan.

Als je de organisatie-ontwikkeling serieus 
vorm wilt geven, is de aanpak simpel. In 
iedere apotheek wordt er uitgegaan van 
bepaalde vanzelfsprekendheden. Dat 

zijn bijvoorbeeld de verhoudingen tussen 
leidinggevenden en medewerkers, de ver-
deling van de verantwoordelijkheden, hoe 
men met elkaar praat, waar de beslissingen 
worden genomen, en dergelijke. 

Het is een goed om bij het maken van 
het jaarplan deze vanzelfsprekendheden 
bespreekbaar te maken. Gaat het nog 
zoals jullie willen? Hoe staat het met de 
communicatie met elkaar en naar buiten? 
Weet je nog wat je aan elkaar hebt? 
Worden principes nog gedeeld? Streven 
jullie allen hetzelfde na?

In drie stappen kun je een begin maken 
met het bespreekbaar maken hoe het in de 
apotheek gaat en wat dat betekent voor 
het jaarplan:
• Maak vanzelfsprekendheden in 

de apotheek en de effecten ervan 
zichtbaar.

• Erken je eigen aandeel. 
• Maak een duidelijke keuze voor een 

andere aanpak als dat noodzakelijk 
blijkt.

Bedenk dat vanzelfsprekendheden vaak 
diep zijn ingesleten. En dat maakt de 
praktijk ingewikkelder dan op papier. 
Daarom een laatste tip: probeer erachter te 
komen wat jullie weerhoudt om het anders 
te doen. Bespreek in de apotheek wat een 
ieder beweegt. Inzicht en waardering voor 
ieders mening maken het makkelijker om 
vanzelfsprekendheden te doorbreken.

Groot denken: uitgaan van wat goed is voor het grotere geheel
Gebaseerd op Ecologisch veranderen van organisaties (Guus Hustinx, 2008)

Groot denken is een denkpatroon dat je goed kunt gebruiken bij het  
optimaliseren van je apotheek.

samenwerken in de apotheek
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