
 

Een ideale medewerker van SPC .. 

 

In het algemeen 

Een ideale medewerker wilt graag bij SPC Amsterdam werken. Deze medewerker 

beschouwd het werken bij SPC Amsterdam als een privilége, een privilége die hem/haar is 

gegund. Een kans op ontwikkeling die hij/zij heeft gekregen, waar andere dit niet hebben.  

Deze medewerker realiseert zich ook dat hij/zij onderdeel uit maakt een team, een geheel 

dat groter is dan zichzelf. Hij/zij zet zich ook in voor het team, dit betekent dat hij zich inzet 

voor een belang dat groter is dan zijn/haar eigen belang. Deze medewerker kent de visie van 

SPC, staat hier achter, ondersteund deze en doet er samen met het team, alles aan om deze 

zo goed mogelijk naar buiten uit te stralen. Een ideale medewerker begrijpt wat wij met Team 

SPC willen bereiken en levert op zijn eigen manier een bijdrage aan dit doel. 

 

Vakinhoudelijk 

De ideale medewerker heeft kennis van alle door SPC opgestelde documenten die van 

essentieel belang zijn voor het uitvoeren van zijn/haar werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

gedragscode, de contracten en bijhorende uitleg, de wijzigingsformulieren, de algemene 

voorwaarden, maar uiteraard ook de methodieken en systematieken die bij jouw discipline 

horen. Tevens draag je bij aan de teamontwikkeling van de praktijk. Hiermee wordt bedoeld 

dat je jouw eigen kennis, kunde en vaardigheden zoveel mogelijk overdraagt aan jouw 

collega’s, maar ook zoveel mogelijk probeert te leren van de kundige collega’s om jou heen. 

Gedrag 

De ideale medewerker leeft conform de SPC Gedragscode, i.p.v. druk bezig te zijn met het 

zoeken naar de mazen in deze code, draagt hij/zij bij aan het verscherpen en het versterken 

dit document. Een ideale medewerker stelt zich ten allen tijde professioneel op naar collega’s 

en klanten van SPC Amsterdam. Hij/zij laat dan ook altijd zien denkt en handelt in team 

belang. Denken en handelen in team belang betekent dan ook meedragen in zowel de 

successen als de fouten van de organisatie! 

 

Het zijn van een ideale SPC medewerker ben je nooit bij aanvang van jouw dienstperiode, 

maar het kan een keuze zijn om dit gedurende dienstperiode wel te worden. Of je die keuze 

dan ook daadwerkelijk maakt, dat ligt aan jou. Ik kan alleen maar als werkgever proberen om 

zoveel mogelijk bij te dragen en te ondersteunen in het proces als je ervoor kiest om te 

investeren in onze relatie. De relatie die jij en ik bouwen gedurende jouw dienstperiode. 
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