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Een zelfstandig team is een team van zorg-
verleners dat de zorg voor hun eigen clienten 
professioneel en zelfstandig regelt. Ze stemt 
de zorg optimaal af op de wensen van de 
cliënt, met zo min mogelijk hulp van een 
clustermanager of teamleider, maar vaak wel 
met een coach die het team faciliteert. 

Een zelfstandig team regelt zelf de contacten 
met interne en externe belanghebbenden. 
Andere diensten ondersteunen het team 
vraaggericht. Het team stelt zelf de doelen, 
werkwijze en bijdragen van alle teamleden 
vast. Het team is zelf verantwoordelijk voor 
de resultaten.
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Wat hiervan ga je de komende tijd in de praktijk 
toepassen?

Wat hiervan ga je de komende tijd in de praktijk 
toepassen?

Wat hiervan ga je de komende tijd in de praktijk 
toepassen?

Wat hiervan ga je de komende tijd in de praktijk 
toepassen?

Bespreek met een collega uit jouw team wat jullie 

hebben bedacht en waarom.
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