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Competentieprofiel 

Teamleider

Competenties1	

De teamleider bezit de volgende competenties:

Doel	van	De	funCtie2	

De teamleider stuurt het team van apothekersassistenten aan, coördineert en werkt mee 

(tot circa 50%) aan de werkzaamheden van de apothekersassistenten, zodanig dat wordt 

bijgedragen aan een cliëntgerichte, foutloze dienstverlening.

organisatorisChe	Context3	

De teamleider:

ontvangt hiërarchisch leiding van de apotheker of de farmaceutisch manager;•	
ontvangt functionele richtlijnen van de apotheker;•	
geeft leiding aan apothekersassistenten en/of overige medewerkers.•	

Integriteit
Het hanteren en handhaven 
van algemeen aanvaarde en 
bedrijfsnormen en -waarden 
op zowel sociaal, ethisch als 
professioneel vlak. 

Plannen en organiseren
Op effectieve wijze doelen 
en prioriteiten bepalen en 
benodigde tijd, acties en 
middelen aangeven om 
bepaalde doelen te bereiken.

Communicatievermogen
Ideeën, meningen en 
informatie aan anderen 
duidelijk maken, gebruik 
makend van: duidelijke taal, 
non-verbale communicatie en 
relevante middelen. Maar ook 
van grammaticaal correcte 
rapporten of documenten met 
de juiste opzet, structuur en 
terminologie voor de lezer.

Kwaliteitsgerichtheid
Continu hoge eisen stellen 
aan de kwaliteit van het 
afgeleverde werk door accuraat 
handelen. Werken volgens 
procedures en werkafspraken 
en actief bijdragen aan het 
verbeteren hiervan.

Besluitvaardigheid 
Beslissingen nemen door het 
ondernemen van acties. Zich 
vastleggen door middel van 
het uitspreken van oordelen en 
daarvoor verantwoordelijkheid 
nemen. 

Cliëntgerichtheid
Signaleren van en inleven 
in wensen en behoeften 
van de cliënt en werkwijze 
hierop afstemmen. Hoge 
prioriteit geven aan service en 
cliënttevredenheid.

Leidinggeven
Richting en sturing geven 
aan mede werkers en hen 
stimuleren tot actie in het 
kader van hun taakvervulling 
om ten slotte een bepaald 
resultaat te bereiken. Creëren 
van een veilige situatie waarin 
de medewerker zich optimaal 
kan ontwikkelen.

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4	

Van de teamleider wordt verwacht dat zij  bij instroom in de functie de volgende kennis en 

vaardigheden bezit:

kennis en vaardigheden van een apothekersassistent;•	
kennis van relevante wet- en regelgeving en cao;•	
kennis van de organisatie, het beleid, de procedures en de voorschriften;•	
leidinggevende vaardigheden.•	

BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5	

Van de teamleider wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

veerkrachtig op stress reageert en kalm, evenwichtig en zelfverzekerd is;•	
openstaat voor nieuwe ervaringen en methoden en initiatiefrijk en creatief is;•	
zich doelgericht gedraagt en besluitvaardig en gedisciplineerd is.•	

ontwikkelingen	in	het	werk6	

Recente ontwikkelingen in het werk van een teamleider zijn:

problemen om competente apothekersassistenten te vinden;•	
meer mondige cliënten, wat moeilijk op te vangen is door apothekersassistenten.•	

resultaatgeBieDen7	

Voor de teamleider gelden de resultaatgebieden zoals beschreven in het competentieprofiel 

van de apothekersassistent. Naast deze basis resultaatgebieden wordt de teamleider ook 

aangesproken op de volgende resultaatgebieden:

Operationeel management•	
Stuurt apothekersassistenten en eventuele andere medewerkers aan en zorgt dat de primaire 

processen in de apotheek zo gestroomlijnd mogelijk kunnen verlopen.

Kernactiviteiten:

opstellen dienstrooster; –
stimuleren en motiveren van apothekersassistenten in hun werk; –
deelnemen aan het managementteamoverleg; –
voorzitten van het werkoverleg; –
schrijven van rapporten (voor zorgverzekeraars); –
onderhouden van contacten met cliënten, zorginstellingen, zorgverleners en leveranciers; –
toezien op de bestellingen en gebruik van informatiemateriaal over (zelfzorg) –
geneesmiddelen;

afhandelen van klachten en foutmeldingen; –
bijhouden van ontwikkelingen in de (zelfzorg)geneesmiddelenvoorziening, de  –
apotheekorganisatie en dienstverlening;

begeleiden van externe toetsing van de kwaliteit van de apotheek; –
rapporteren aan de apotheker over de gang van zaken in de apotheek, foutmeldingen,  –
schade aan apparatuur en uitslagen van kwaliteitstoetsing.

Personeelsmanagement•	
Draagt samen met de apotheker zorg voor het werven, selecteren en begeleiden van nieuw 

personeel en bewaakt het functioneren en welzijn van de apothekersassistenten.

Kernactiviteiten:

mede werven en selecteren van nieuwe apothekersassistenten en stagiaires; –
mede voeren van functioneringsgesprekken; –
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geven van inhoudelijke input aan leidinggevende met betrekking tot  –
beoordelingsgesprekken van medewerkers;

stimuleren van apothekersassistenten tot het ontwikkelen en onderhouden van  –
competenties en het delen van leerervaringen;

ontvangen en verwerken van aanvragen van verlof en ziekte;  –
begeleiden van nieuwe apothekersassistenten en stagiaires; –
beschikbaar zijn als klankbord voor de apothekersassistenten en stagiaires. –

kritisChe	Beroepssituaties8	

De teamleider krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische situaties, waarbij bepaald 

gedrag wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (Q). Deze kritische beroepssituaties 

zijn:

Positie tussen de apotheker en het team•	

R  Soms een ‘eenzame’ positie tussen het team en de apotheker accepteren en met de 

apotheker bespreken wat haar rol in het team is en dit duidelijk communiceren aan het 

team.

Q	Aardig gevonden worden boven haar professionele rol stelt of het belang van haar functie 

bagatelliseren.

Wrijving of onvrede in het team•	

R  Bespreekbaar maken als het nadelige gevolgen heeft voor de dagelijkse werkzaamheden 

en dat zij waar nodig bemiddelt. Vervolgens vragen naar oplossingen en een oplossing 

kiezen.

Q	Partij kiezen in een conflict, meegaan in de onvrede, te snel oplossingen aandragen, of 

koste wat het kost aardig willen blijven.

 Onvoldoende functioneren•	

R  Het onvoldoende functioneren van de desbetreffende apothekersassistent in een gesprek 

benoemen en bespreken. En vragen naar oplossingen en een oplossing kiezen. 

Q	Geen aandacht besteden aan het onvoldoende functioneren.

 Werkdruk•	

R  Kalm blijven en de werkplanning van zichzelf en van apothekersassistenten aanpassen aan 

de situatie, door prioriteiten te stellen en oplossingen aan te dragen. Als dit structureel 

blijkt, ook de werkdruk bespreken met de apotheker.

Q	Stressvol reageren op de situatie en onrust uitstralen naar het team.

 Apothekersassistent krijgt te maken met een boze cliënt•	

R  Beschikbaar zijn om te helpen bij de klachtenbehandeling.

Q	Afvallen of zelf het slechte voorbeeld geven door in de verdediging te gaan, boos te 

worden, de cliënt niet serieus te nemen of kortaf en onverschillig te zijn.
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9	

Wanneer er binnen de apotheek geen coördinerend apothekersassistent aanwezig is, gelden voor de teamleider ook de 

gedragsvoorbeelden zoals beschreven in het competentieprofiel van de coördinerend apothekersassistent. Naast deze basis 

gedragsvoorbeelden gelden de volgende gedragsvoorbeelden voor de teamleider:

Competentie Operationeel Management Personeelsmanagement

Samenwerken Helpt medewerkers (op weg) bij vragen.	–
Overlegt met het team over beslissingen of keuzes.	–
Helpt apothekersassistenten wanneer de drukte dit vraagt.	–
Onderhoudt contact met derden over gezamenlijke 	–
projecten.

Enthousiasmeert medewerkers door complimenten te 	–
geven.
Draagt actief bij aan goede teamverhoudingen en 	–
teamspirit.

Integriteit Brengt geen informatie van cliënten naar buiten.	–
Behandelt cliënten en collega’s respectvol.	–

Gaat vertrouwelijk om met personeelsgegevens.	–
Behandelt collega’s respectvol.	–

Plannen en 
organiseren

Plant personeel zodanig in dat de werkdruk gelijkmatig 	–
verdeeld is en acceptabel blijft.
Ondersteunt bij de organisatie van projecten op het 	–
gebied van farmaceutische patiëntenzorg, kwaliteitszorg 
en de dagelijkse gang van zaken.
Bewaakt de voortgang m.b.t. de logistiek van de 	–
receptenstroom.
Stuurt prioriteiten van het team bij, indien nodig.	–
Handelt de agenda volledig en tijdig af tijdens het 	–
werkoverleg.

Plant eenmaal per jaar met alle medewerkers een 	–
functioneringsgesprek.
Zorgt voor vervanging bij ziekte en verlof.	–
Stelt vast dat extra personeel nodig is, zowel incidenteel 	–
als structureel en meldt dit bij de leidinggevende.
Organiseert en plant sollicitatiegesprekken met 	–
apothekersassistenten op efficiënte wijze.

Communicatie
vermogen

Zet afspraken en aangepaste of nieuwe procedures op 	–
papier en verspreidt deze onder de medewerkers.
Rapporteert aan de apotheker over de dagelijkse gang van 	–
zaken.
Informeert medewerkers over de dagelijkse gang van 	–
zaken.
Beantwoordt vragen van zorginstellingen en zorgverleners 	–
naar tevredenheid.
Luistert aandachtig naar problemen en vragen van 	–
instellingen en zorgverleners. Rapporteert over in- en 
externe uitslagen van kwaliteitstoetsing.
Verwoordt helder haar standpunt in het 	–
managementteamoverleg.
Zit het werkoverleg voor.	–
Geeft een duidelijke structuur aan het werkoverleg.	–
Licht genomen besluiten en keuzes toe aan de 	–
medewerkers.

Geeft heldere feedback aan medewerkers over hun 	–
functioneren.
Luistert aandachtig naar problemen en vragen van 	–
medewerkers.
Geeft een gefundeerde mening over het functioneren van 	–
medewerkers aan de apotheker.
Vraagt aan de medewerker feedback over het eigen 	–
functioneren.
Bemiddelt bij conflictsituaties.	–
Stelt zinvolle en duidelijke vragen aan sollicitanten tijdens 	–
een sollicitatiegesprek.

Kwaliteits
gerichtheid

Bewaakt dat gestelde doelen worden behaald.	–
Komt met verbetervoorstellen m.b.t. de dagelijkse gang 	–
van zaken, kwaliteit en farmaceutische patiëntenzorg.
Bewaakt de klachtenafhandeling.	–
Begeleidt de externe toetsing van de kwaliteit.	–
Volgt nascholing en symposia.	–
Houdt kennis en ontwikkelingen op het eigen werkgebied 	–
bij.

Voert regelmatig individueel overleg met de medewerkers 	–
over het functioneren.
Stimuleert en motiveert medewerkers tot het 	–
kwaliteitsgericht werken.

Besluitvaardig
heid

Onderneemt de juiste actie bij knelpunten in de dagelijkse 	–
werkzaamheden.
Beoordeelt probleemrecepten en onderneemt actie.	–
Besluit welke oplossing gehanteerd wordt wanneer 	–
medewerkers problemen op de werkvloer ervaren.
Komt tot beargumenteerde beslissingen en keuzes. 	–
Zorgt dat de agenda volledig en tijdig wordt afgehandeld 	–
tijdens het werkoverleg.

Neemt een beslissing bij de verdeling van vrije dagen.	–
Beslist dat een vervanger nodig is bij ziekte.	–
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Competentie Operationeel Management Personeelsmanagement

Cliëntgericht
heid

Zorgt dat het dienstrooster voldoende ruimte biedt voor 	–
een servicegerichte cliëntbehandeling.
Geeft bij drukte prioriteit aan het helpen van cliënten.	–
Vraagt apothekersassistenten bij te springen om bij drukte 	–
cliënten te helpen. 
Vraagt naar wensen en tevredenheid van cliënten.	–
Staat ontevreden cliënten te woord wanneer het de apo-	–
thekersassistenten niet lukt de klacht af te handelen.

Geeft feedback en advies aan medewerkers over 	–
cliëntcontacten.

Leidinggeven Draagt de visie van de organisatie uit naar de 	–
medewerkers.
Heeft een positieve werkhouding en brengt enthousiasme 	–
over op de medewerkers.
Spreekt waardering uit voor de inzet van medewerkers.	–
Delegeert concrete taken aan medewerkers.	–
Vraagt apothekersassistenten of de uitvoering van 	–
afgesproken activiteiten volgens planning verloopt. 
Kan omgaan met de verschillende taakvolwassenheden 	–
(delegeren van taken afhankelijk van ervaring van 
persoon).
Spreekt regelmatig met medewerkers over wat hen 	–
persoonlijk bezighoudt. 
Signaleert problemen op de werkvloer.	–
Evalueert werkzaamheden van de medewerkers.	–

Geeft feedback aan medewerkers over hun functioneren.	–
Voert samen met de apotheker functioneringsgesprekken 	–
met de medewerker.
Geeft advies aan apotheker of farmaceutisch manager ten 	–
behoeve van beoordelingsgesprekken van medewerkers.
Motiveert medewerkers om scholing te volgen.	–
Vraagt naar ervaringen tijdens of na het volgen van 	–
nascholing.
Onderzoekt mogelijkheden voor het toepassen van het 	–
geleerde in de praktijk.
Onderhoudt contacten met zieke medewerkers.	–
Zorgt voor aandacht op speciale dagen, zoals 	–
verjaardagen.


