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Inleiding

Hoe zijn organisatiedoelen om te zetten in individuele bijdragen van werknemers? Hoe
kunnen werknemers zich verder ontwikkelen? Competentiemanagement biedt antwoorden
op deze vragen. In 2006 heeft het Bestuur van het O&O-fonds GGZ besloten een project
te starten om een eenduidige ggz-competentietaal en ggz-rolprofielen te ontwikkelen.
Het project is uitgevoerd door een projectgroep die bestond uit P&O’ers van diverse ggzinstellingen, een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van
GGZ Nederland, een externe senior consultant en een projectleider. Het externe bureau
PiCompany bood inhoudelijke ondersteuning.
De ontwikkelde taal en profielen, en een stappenplan om competentiemanagement in te
voeren zijn nu beschikbaar.
In het bestuur van het O&O-fonds GGZ is afgesproken dat GGZ Nederland haar leden informeert over de resultaten van de projectgroep en hoe met de daarbij speciaal voor de ggz
ontwikkelde instrumenten in instellingen door werkgever en ondernemingsraad bepaald
kan worden op welke manier en onder welke voorwaarden competentiemanagement kan
worden ingevoerd.
Om instellingen in staat te stellen zo voordelig en tijdsbesparend mogelijk competentiemanagement in te voeren, is een mantelcontract met adviesbureau PiCompany en trainingsen opleidingsbureau Schouten & Nelissen gesloten.
In deze brochure leest u wat competentiemanagement is, hoe ggz-instellingen ermee aan
de slag kunnen gaan, wat de rol van de ondernemingsraad is en welke ondersteunende
instrumenten via het O&O-fonds ter beschikking worden gesteld.
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Wat is competentiemanagement?

De belangrijkste opdracht voor leidinggevenden is het realiseren van organisatie-doelstellingen. Dat doen zij door medewerkers in te zetten. De individuele medewerkers
moeten, door hun persoonlijke prestaties, de doelstellingen uiteindelijk verwezenlijken.
Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat medewerkers:
• met hun talenten en ambities op de juiste plek zitten;
• door concrete afspraken weten welk gedrag en welke resultaten er van hen worden
verwacht;
• worden aangestuurd op deze afspraken;
• beschikken over de juiste competenties;
• sterke competenties optimaal benutten en minder sterke competenties verbeteren.
Competentiemanagement is een manier van leidinggeven. Daarbij gaat het erom de
prestaties van individuele medewerkers te verbinden met de doelstellingen van de
organisatie. Medewerkers worden gestimuleerd competenties te ontwikkelen.
Kenmerken van competentiemanagement zijn:
• jaarlijkse gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers (gesprekscyclus
inclusief beoordelingssystematiek). In de gesprekken worden jaarafspraken
gemaakt die zijn afgeleid van de organisatiedoelstellingen. Deze afspraken worden
gedurende het jaar bewaakt en aan het eind van het jaar beoordeeld;
• effectief leiderschap zodat medewerkers ook daadwerkelijk gecoacht worden op
deze jaarafspraken (leiderschapsbeleid);
• selectie van nieuwe medewerkers op de benodigde competenties of de mogelijkheid
deze te ontwikkelen (selectiebeleid);
• (blijvende) ontwikkeling van medewerkers.
Als competentiemanagement goed wordt ingevoerd levert het niet alleen iets op voor de
organisatie als geheel. Ook voor individuele medewerkers schept het kansen:
• voor hen wordt duidelijk waar hun sterke kanten en voorkeuren/ambities liggen en
zij krijgen de ruimte zich hier verder in te ontwikkelen;
• wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken;
• zij krijgen de ruimte om, binnen de kaders, zelf invulling te geven aan de manier
waarop ze resultaten willen of kunnen behalen;
• in een persoonlijk ontwikkelingsplan is er aandacht voor hun eigen ontwikkeling
(kennis, vaardigheden en gedrag).
Competentiemanagement kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In de
benadering die hier beschreven wordt, wordt nadrukkelijk op zowel resultaten als
gedrag gestuurd. Uitgangspunt daarbij is dat competenties het beste worden ontwikkeld wanneer duidelijk is tot welke resultaten die moeten leiden. Maar het is ook mogelijk om bij competentiemanagement de nadruk vooral op het ontwikkelen van gedrag te
leggen, en veel minder op de resultaten. Bij deze benadering worden eerst de gewenste
competenties in kaart gebracht en ontwikkelafspraken gemaakt. Pas op een later
moment worden de gewenste resultaten in de methodiek opgenomen.
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COMPETENTIEMANAGEMENT EN BELONING VAN MEDEWERKERS
Competentiemanagement in de ggz staat los van hrm-instrumenten voor de beloning van
medewerkers. Een van de uitgangspunten bij het invoeren van competentiemanagement
is dat de instelling beschikt over functiebeschrijvingen en dat de functies ingeschaald
zijn volgens de FWG-systematiek (functiewaardering gezondheidszorg). Functiebeschrijvingen kunnen aangevuld worden met competenties. Deze competenties vormen
echter geen nieuw gezichtspunt voor de functiewaardering en hebben daarom geen
invloed op de inschaling van medewerkers.

In het beoordelingsgesprek, als onderdeel van competentiemanagement, moet duidelijk worden hoe de werkzaamheden van de medewerker worden gewaardeerd. Er wordt
bekeken hoe de medewerker zich verder kan ontwikkelen en daarover worden nieuwe
afspraken gemaakt. Wanneer deze beoordeling ook gekoppeld wordt aan beloning, zal
de beoordelingssystematiek moeten voldoen aan de voorwaarden die hierover zijn
opgenomen in de CAO-GGZ. In de praktijk wordt zo’n koppeling pas gemaakt nadat er
binnen de instelling een aantal jaren goede ervaringen zijn opgedaan met het competentiegericht ontwikkelen en beoordelen van resultaten.

Wat zijn competenties?

Een competentie is te omschrijven als gedrag dat een effectieve bijdrage levert aan
te bereiken resultaten. Voorbeelden van competenties zijn: ‘plannen en organiseren’, ‘luisteren’ en ‘resultaatgerichtheid’. Kenmerkend voor een competentie is dat
deze tot uitdrukking komt in gedrag. Het observeren van gedrag is dan ook de basis
om competenties te kunnen beoordelen en ontwikkelen.
Maar welk gedrag verstaan we precies onder ‘plannen en organiseren’, ‘luisteren’ en
‘resultaatgerichtheid’? Wanneer beheerst iemand een competentie voldoende en op
welk niveau? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zijn er afspraken nodig
over de definities. En er moeten concrete gedragsvoorbeelden benoemd worden die
bij de competentie horen. Deze afspraken worden vastgelegd in een competentietaal. Voor de ggz is zo’n competentietaal speciaal ontwikkeld. Daardoor sluiten
gedragsvoorbeelden optimaal aan bij de praktijk en zijn ze herkenbaar voor alle
medewerkers van ggz-instellingen in hun diverse rollen.
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Waarom competentiemanagement?

Bij het invoeren van competentiemanagement kunnen organisaties verschillende doelen
voor ogen hebben:
1 Meer richting geven aan de ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers.
Competentiemanagement ondersteunt dit op de volgende manieren:
a In de ontwikkelgesprekken staan de vooraf geselecteerde competenties die bij
een functie horen centraal. Daardoor is de richting van het gesprek minder
afhankelijk van persoonlijke voorkeuren van medewerkers en leidinggevenden.
b Door met alle leidinggevenden en medewerkers in gesprek te gaan over hun
resultaten en gedrag komt persoonlijke ontwikkeling ook op de agenda bij leidinggevenden en medewerkers die daar niet uit zichzelf over praten.
2 Een cultuurveranderingtraject ondersteunen. De cultuur van een organisatie is de
optelsom van het gedrag van alle leidinggevenden en medewerkers. Door na te gaan
welke competenties de nieuwe cultuur ondersteunen en hierover vervolgens ontwikkelafspraken te maken, wordt de cultuuromslag versneld. Hiervoor worden vaak
enkele kerncompetenties gekozen.
3 Organisatiedoelstellingen omzetten in resultaatdoelstellingen en ontwikkelafspraken
voor de individuele medewerkers. Dit ligt in het verlengde van een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering. Doelstellingen worden pas optimaal gerealiseerd wanneer
iedereen binnen de organisatie weet wat hij of zij daaraan kan bijdragen. De
gesprekscyclus (een plangesprek aan het begin van het jaar, een voortgangsgesprek
halverwege het jaar en een beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar), als
onderdeel van competentiemanagement, ondersteunt dit proces.

Hoe krijgt competentiemanagement vorm?

Bij de invoering van competentiemanagement zijn vier zaken van belang:
1 Er moet een doelstelling geformuleerd worden (‘welk probleem lossen we ermee
op?’). Competentiemanagement is nooit een doel op zich, maar levert een effectieve
bijdrage aan een hoger doel, bijvoorbeeld ‘resultaatgerichter werken’ of ‘het ondersteunen van een cultuurverandering’. Wanneer managers en medewerkers een
noodzaak (‘sense of urgency’) ervaren voor de invoering van competentiemanagement, versnelt dat de implementatie. Er moet daarom steeds aandacht zijn voor de
praktische toepassing ervan.
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4

De te gebruiken systematiek en de benodigde bouwstenen moeten ontworpen worden. Denk bijvoorbeeld aan een competentietaal, rol- of competentieprofielen, formulieren en een communicatieplan.
De benodigde kennis en vaardigheden moet worden overgedragen aan managers,
P&O-adviseurs en medewerkers, zodat zij zelfstandig met de systematiek en de
bouwstenen kunnen werken.
De competenties moeten gemeten worden, eventueel wordt een zogeheten
0-meting gehouden. Dit wil zeggen dat van een grote groep medewerkers het
competentieniveau in kaart wordt gebracht. Zo kunnen er heel gericht en effectief
leer- en ontwikkelingsprogramma’s worden opgesteld.

We schetsen hier welke fasen doorlopen moeten worden om competentiemanagement binnen de hele organisatie in te voeren. Op deze aanpak zijn natuurlijk variaties mogelijk. De keuze daarvan hangt af van wat de organisatie met de implementatie wil bereiken, en of bepaalde onderdelen al op een eerder moment ontwikkeld
zijn.
Globaal verloopt een implementatieproces volgens acht fasen:
1 Ontwerp
• Bekijk hoe de competenties van medewerkers tot nu toe worden ontwikkeld.
• Bepaal in samenspraak met de ondernemingsraad het plan van aanpak.
2 Doelstellingen
• Kies een implementatiestrategie.
• Bepaal projectresultaten.
• Stel een projectteam samen.
• Bepaal kerncompetenties.
3 Bouwstenen
• Richt HR-processen in en verzorg ondersteunend instrumentarium.
• Stel resultaatgebieden en specifieke competenties per functie vast.
• Ontwikkel formulieren en ondersteunende materialen.
4 Communiceren
• Enthousiasmeer medewerkers door hen te overtuigen van de noodzaak.
• Informeer medewerkers over het plan van aanpak.
5 Leren
• Laat P&O’ers, leidinggevenden en andere medewerkers benodigde kennis
en vaardigheden opdoen.
6 Analyse
• Meet de huidige competentieniveaus in de organisatie.
7 Verankeren en verbeteren
• Scherp naar aanleiding van de eerste ervaringen instrumenten en processen
aan.
• Zet naar aanleiding van de eerste ervaringen extra communicatie en training in.
8 Evaluatie en effectmeting
• Ga na hoe resultaatgericht de organisatie op dit moment is.
• Voer een evaluatie uit.
TOP-DOWN OF BOTTOM-UP
Organisaties kunnen op verschillende manieren competentiemanagement invoeren. De
twee uitersten (top-down en bottom-up) lichten we hier toe. De keuze voor een topdown- of een bottom-upbenadering hangt af van de doelstelling van de implementatie.
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Top-down
Wanneer?
Deze variant wordt vooral gebruikt wanneer organisaties competentiemanagement
invoeren om een organisatie-/cultuurverandering te ondersteunen.
Waarom?
• In de top van de organisatie is bekend wat de nieuwe cultuur moet zijn. Door
voorbeeldgedrag moet het management laten zien wat het gewenste gedrag is.
Voordelen
• De keuzes die in het traject gemaakt worden zijn in lijn met de ambitie en strategie
van de organisatie.
• Leidinggevenden worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid bij de
implementatie.
Nadeel
• Het begin van het traject speelt zich voor een deel af buiten het gezichtsveld van
de meeste medewerkers. Daarom moet er later in het traject bewust geïnvesteerd
worden in communicatie.
Bottom-up
Wanneer?
Deze variant wordt vooral gebruikt wanneer organisaties competentiemanagement
invoeren om de ontwikkeling van hun medewerkers een impuls te geven.
Waarom?
• Door medewerkers er vanaf het begin nauw bij te betrekken, bijvoorbeeld bij de
keuze uit welke competenties een profiel bestaat, wordt het draagvlak vergroot.
• Medewerkers worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen ontwikkeling.
Voordelen
• Vanaf het begin van het traject zijn er resultaten zichtbaar voor medewerkers.
• Er kan relatief snel gestart worden met de ontwikkeling van medewerkers.
Nadelen
• Doordat er een centraal kader ontbreekt bestaat de kans dat er competenties
gekozen worden die niet in lijn zijn met het beleid of de visie van de organisatie.
• De leidinggevenden leren in hetzelfde tempo als de medewerkers en kunnen
daardoor hun voorbeeldrol niet optimaal invullen.
• De doorlooptijd van een ‘bottom-up’-traject is langer.
DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Bij de invoering van competentie-management heeft de ondernemingsraad een
belangrijke rol. Competentiemanagement kan medewerkers veel opleveren:
• helderheid over de te behalen doelen;
• feedback op het functioneren;
• aandacht en ruimte voor ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden
en gedrag.
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Wanneer de invoering gebrekkig verloopt, kan er onrust, onvrede en ongelijkheid
ontstaan. Het is daarom belangrijk dat de ondernemingsraad en de werkgever al
vroegtijdig in het traject samen bespreken wat er nodig is om de voordelen voor
medewerkers binnen de organisatie te realiseren. Om als volwaardig gesprekspartner op te kunnen treden is het verstandig dat OR-leden geschoold worden in competentie-management.
Op bepaalde implementatieonderdelen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Het is voor een ondernemingsraad belangrijk om dan te letten op zaken als:
• communicatie;
• betrokkenheid van medewerkers bij de manier waarop competentiemanagement
wordt ingevoerd;
• training van medewerkers en leidinggevenden om op de juiste wijze met de
instrumenten aan de slag te gaan.
INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING
De projectgroep Competentiemanagement ontwikkelde in opdracht van het O&Ofonds GGZ drie instrumenten ter ondersteuning van competentiemanagement:
• de ggz-competentietaal;
• het ggz-resultaatgebiedenmodel;
• ggz-rolprofielen.
De ontwikkelde ggz-competentietaal en het resultaatgebiedenmodel zijn verwerkt in
een aantal online-instrumenten van adviesbureau PiCompany. Deze kunnen worden
ingezet bij de selectie, ontwikkeling, beoordeling en doorstroom van medewerkers.
PiCompany biedt lidinstellingen van GGZ Nederland 25% korting op de standaardtarieven voor het gebruik van de volgende instrumenten:
• de omgevingsenquêtes (feedbackinstrumenten) Reflector en Performance Indicator;
• de persoonlijkheidsvragenlijst Workplace Big Five;
• de cognitieve capaciteitentest Connector C.
We geven hier korte omschrijvingen van de ondersteunende instrumenten.
ggz-competentietaal
Een goede competentietaal is de basis voor het gesprek tussen leidinggevende en
medewerker over gedrag. De projectgroep heeft een competentietaal ontwikkeld die
binnen alle ggz-instellingen gebruikt kan worden. Onderstaande beschrijving van
het gedrag ‘luisteren’ is daaruit afkomstig.
LUISTEREN
Algemene definitie:
Tonen belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties.
NIVEAU 1 Laat door houding zien dat hij/zij naar de ander luistert en stelt vragen bij onduidelijkheid.
Nr.

Positief

Negatief

1

Vraagt door bij onduidelijkheid of ‘halve’
boodschappen van anderen.
Vraagt wat de ander wil zeggen of bedoelt.

Vraagt niet door wanneer de boodschap van
de ander onduidelijk is.
Informeert niet naar wat de ander wil zeggen
of bedoelt.
Onderbreekt anderen met zijn/haar eigen verhaal.
Vat de woorden van de ander niet samen met
de vraag of hij/zij deze goed heeft begrepen.
Toont de ander niet door middel van non-verbale
signalen dat hij/zij luistert.

2
3
4
5

Geeft anderen de ruimte om (uit) te praten.
Geeft een samenvatting van de woorden van de
ander en informeert of deze juist is.
Geeft regelmatig non-verbale signalen
(bijvoorbeeld oogcontact, knikken, hummen) als
teken te luisteren naar de ander.
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LUISTEREN
Algemene definitie:
Tonen belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties.
NIVEAU 2 Stelt de ander vragen, ook op basis van non-verbale signalen die de ander afgeeft, en krijgt helder
wat er werkelijk speelt bij de ander.
Nr.

Positief

Negatief

1

Verwoordt (non-verbale) signalen die de ander
afgeeft en vraagt de ander of hij/zij deze herkent.
Gaat in op datgene wat zijn/haar gesprekspartner
belangrijk vindt.
Vat correct samen wat de ander heeft gezegd.

Laat signalen die de ander afgeeft, onbesproken.

2
3
4

5

Toont in zijn/haar reacties dat hij/zij ook de
onderliggende boodschap in het verhaal van
zijn/haar gesprekspartner heeft begrepen.
Stelt vragen aan zijn/haar gesprekspartner
wanneer deze laat merken nog niet al zijn/haar
gedachten over een zaak te hebben uitgesproken.

Gaat enkel in op datgene wat hij/zijzelf belangrijk
vindt.
Geeft geen of een onjuiste samenvatting van wat de
ander heeft gezegd.
Laat uit zijn/haar reacties blijken alleen de directe
inhoudelijke boodschap van de gesprekspartner te
hebben begrepen.
Gaat over op een volgend onderwerp, ook al heeft
zijn/haar gesprekspartner laten merken nog niet al
zijn/haar gedachten te hebben uitgesproken.

NIVEAU 3 Stimuleert medewerkers/collega's om te luisteren en door te vragen alvorens te reageren, mede
door het vertonen van voorbeeldgedrag.
Nr.

Positief

1

Stimuleert medewerkers/collega’s om door te
vragen in gesprekken alvorens te reageren.
Benadrukt het belang van het goed naar elkaar
luisteren bij medewerkers/collega’s.

2

3

4
5

Negatief

Moedigt medewerkers/collega’s niet aan om door
te vragen alvorens met een reactie te komen.
Brengt het belang van het goed naar elkaar luisteren
niet onder de aandacht van anderen in zijn/haar
directe werkomgeving.
Vat samen wat door medewerkers/collega’s is
Geeft geen samenvatting om de eigen interpretatie
gezegd om te toetsen in welke mate de eigen
van hetgeen medewerkers/collega’s hebben
interpretaties juist zijn.
gezegd, te toetsen.
Vraagt door bij zijn/haar gesprekspartner(s) om alle Vraagt tijdens gesprekken niet door naar alle
aspecten van hun boodschap in kaart te brengen. aspecten.
Informeert naar de mening van medewerkers/Richt al zijn/haar aandacht op de groepsleden die uit
collega’s die in de groep minder aan het woord zijn. zichzelf het meest nadrukkelijk aan het woord zijn.

NIVEAU 4 Inspireert en faciliteert anderen binnen de organisatie om te luisteren en door te vragen alvorens
te reageren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
Nr.

Positief

Negatief

1

Communiceert dat hij/zij het van belang vindt
dat medewerkers goed luisteren en doorvragen
naar meningen, vragen of problemen van interne
en externe partijen.
Draagt eraan bij dat vanuit de organisatie wordt
gestimuleerd dat medewerkers de tijd nemen om
te luisteren naar anderen.
Zorgt ervoor dat medewerkers erop aangesproken
worden wanneer zij onvoldoende de tijd nemen
om te luisteren naar vragen of problemen van
klanten/cliënten/patiënten en collega’s.
Legt tijdens gesprekken verbanden met zaken die
eerder gezegd zijn binnen de organisatie of het
onderdeel.
Geeft een kernachtige samenvatting van complexe
gesprekken/discussies.

Legt binnen de organisatie of het onderdeel geen
nadruk op het belang van goed luisteren en doorvragen in het contact met anderen.

2

3

4

5

Laat niet zien dat hij/zij het vanuit de organisatie
stimuleert dat tijd wordt geïnvesteerd om naar
elkaar te luisteren.
Bewaakt niet dat medewerkers binnen de organisatie of het onderdeel erop aangesproken worden
wanneer zij onvoldoende de tijd nemen om te
luisteren naar vragen of problemen.
Behandelt zaken die in gesprekken gezegd worden,
los van zaken die eerder gezegd zijn binnen de
organisatie of het onderdeel.
Vat complexe gesprekken/discussies niet of weinig
kernachtig samen.

ggz-resultaatgebiedenmodel
Een model met resultaatgebieden kan van pas komen bij het maken van resultaatgerichte functiebeschrijvingen. Het zorgt voor uniformiteit in de beschrijvingen
binnen de organisatie en maakt het mogelijk om beschrijvingen van verschillende
instellingen met elkaar te vergelijken. Het volgende voorbeeld komt uit dit model.

Nr.

Resultaatgebied

Resultaat

Te realiseren door

1

Administratie

Gemakkelijke en snelle beschik- Het ordenen en vastleggen van
baarheid van informatie voor
gegevens.
gebruikers.

ggz-rolprofiel
Een rolprofiel is bedoeld als aanvulling op de traditionele functiebeschrijvingen.
Uitgangspunt is dat de instellingen beschikken over functiebeschrijvingen volgens
het model van FWG. De functiebeschrijvingen zijn in de eerste plaats geschreven om
de functie te kunnen inschalen. Voor gebruik in het kader van functioneren, beoordelen en ontwikkelen blijken ze te weinig aanknopingspunten te bieden. Daarom
wordt naast de functiebeschrijving ook een rolprofiel opgesteld. Hierin worden de te
behalen resultaten en het daarvoor noodzakelijke gedrag (competenties) beschreven.
De projectgroep heeft op basis van het ggz-resultaatgebiedenmodel en de ggzcompetentietaal voorbeeld rolprofielen gemaakt. Ter illustratie geven we het rolprofiel
ambulant verpleegkundige.
VOORBEELD ROLPROFIEL AMBULANT VERPLEEGKUNDIGE
Algemene resultaatdoelstelling:
Het begeleiden en behandelen van cliënten en cliëntsystemen met psychiatrische en psychische problematiek
vanuit sociaal psychiatrische referentiekaders en methodieken teneinde met en bij de cliënt(systemen) een
evenwicht te vinden en te herstellen of te handhaven.
Toelichting:
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige biedt, ambulant en/of in deeltijd afhankelijk van de hulpvraag, korte
of langdurige sociaal psychiatrische begeleiding, behandeling en crisisinterventie (7 x 24 uur) aan cliënt
(systemen) met (ernstige) psychiatrische problematiek. De werkzaamheden vinden plaats op de locatie of
outreachend.
Coördineert de behandeling van de hem /haar toegewezen cliënten en werkt samen met andere disciplines.
RESULTAATGEBIED: BEHANDELING
Te bereiken resultaat:

Te realiseren door:

Prestatiematen:

Behandeling die aan vastgestelde eisen van kwaliteit,
kwantiteit, levertijd en budget
voldoet.

Het behandelen van een patiënt /
klant /cliënt binnen vooraf vastgestelde kaders vanuit specifieke
kennis, vaardigheden of ervaring.

•
•

•

•

De mate waarin behandelplannen
gerealiseerd worden.
De mate waarin behandelplannen
aanwezig zijn en voldoen aan de
gestelde eisen.
De mate waarin de (zelfstandig
uitgevoerde) behandelingen en
begeleidingen voldoen aan de
gestelde kwaliteitseisen.
De mate waarin en de manier
waarop het informeren van
cliënten, collega’s en andere
instanties plaatsvindt.
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Competenties:
Een competentie is een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die een essentiële bijdrage
levert aan het bereiken van de voorgenomen resultaten. Onderstaande competenties zijn de essentiële gedragscompetenties voor bovengenoemde resultaatgebieden. De algemene gedragsbeschrijving beschrijft het gedrag
overeenkomstig het niveau waarop het gedrag getoond dient te worden.
Competentie

Niveau

Type competentie

Definitie

Algemene gedragsomschrijving

Resultaatgerichtheid

2

Kerncompetentie

Klantgerichtheid

2

Kerncompetentie

Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert
deze.
Denkt actief mee met de klant/cliënt/patiënt en komt op eigen initiatief met passende voorstellen.

Erkennen

2

Kerncompetentie

Actief gericht zijn op het behalen
van resultaten en doelstellingen en
ingrijpen bij tegenvallende resultaten.
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant/cliënt/patiënt en
hiernaar handelen. Anticiperen op
behoeften van klanten/cliënten/
patiënten. Hoge prioriteit geven aan
servicebereidheid en klanttevredenheid.
Aandacht geven aan de doelen,
gevoelens en behoeften van anderen
en rekening houden met de invloed
van het eigen gedrag op anderen.

Samenwerken

3

Functiecompetentie

Analyseren

3

Functiecompetentie

Stressbestendigheid

3

Functiecompetentie

Effectief blijven presteren en communiceren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Besluitvaardigheid

3

Functiecompetentie

Beslissingen nemen en hier acties
aan verbinden.

Behandelen/
begeleiden

2

Functiecompetentie

Richting en sturing geven aan klanten/cliënten/patiënten in het kader
van hun zorgvraag en ontwikkeling.
Stijl van behandelen/begeleiden
hierbij aanpassen aan de klant/cliënt/patiënt/groep en situatie.
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Actieve bijdrage leveren aan een
gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat
niet direct van persoonlijk belang is.
Signaleren van kansen en problemen; herkennen van belangrijke
informatie en verbanden leggen tussen gegevens en situaties. Opsporen
van mogelijke oorzaken en zoeken
naar ter zake doende gegevens.

Geeft aandacht aan de doelen,
gevoelens, behoeften en ideeën van
anderen en reageert daarop met
gepaste tact; benoemt voor het werk
relevante zaken en confronteert waar
nodig zonder de ander te kwetsen.
Stimuleert medewerkers/collega's
om gezamenlijk resultaten en oplossingen te bereiken, mede door het
vertonen van voorbeeldgedrag.
Stimuleert medewerkers/collega's
tot het gedegen verzamelen en
analyseren van informatie. Vertoont
voorbeeldgedrag door op basis van
inhoud en ordening van informatie
trends, effecten, kansen en risico’s te
benoemen.
Stimuleert medewerkers/collega's
om onder druk effectief prestaties te
blijven leveren. Vertoont voorbeeldgedrag door bij tegenslagen en
conflicten richting te geven en steun
te zijn voor anderen in zijn/haar
directe werkomgeving.
Stimuleert medewerkers/collega's
zelfstandig beslissingen te nemen.
Vertoont voorbeeldgedrag door
(zonodig impopulaire) beslissingen
te nemen en in voor anderen begrijpelijke taal te communiceren.
Draagt op eigen initiatief bij aan de
zorgvraag en ontwikkeling van
klanten/cliënten/patiënten.

Omgevingsenquêtes (Reflector en Performance Indicator)
Een feedbackinstrument kan worden ingezet wanneer een medewerker wil weten
hoe de mensen in zijn of haar omgeving (leidinggevende, collega, medewerker,
klant) oordelen over zijn of haar competenties die voor het dagelijks werk vereist
zijn. Het instrument Reflector bestaat uit een online-vragenlijst waarmee deze hele
‘kring’ (360 graden) van mensen bevraagd wordt. De resultaten kunnen gebruikt
worden om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, een functionerings- of loopbaangesprek voor te bereiden of een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training.
Wanneer alleen feedback van de leidinggevende en de medewerker verlangd wordt,
is er een variant op de 360-gradenfeedback mogelijk: het 90-gradeninstrument
Performance Indicator.
Persoonlijkheidsvragenlijst (Workplace Big Five)
De Workplace Big Five kan worden gebruikt om een genuanceerd en volledig beeld te
krijgen van iemands persoonlijkheid in dagelijkse werksituaties. Dat is bijvoorbeeld
nodig voor de keuze van persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten, loopbaankeuzes en
de beoordeling van potentieel voor doorgroei.
De Workplace Big Five meet de belangrijkste vijf persoonlijkheidskenmerken van de
gebruiker, de zogeheten ‘Big Five’: instabiliteit, extraversie, openheid, aanpassingsvermogen en consciëntieusheid. Daarnaast wordt er gedetailleerder gemeten op 24
onderliggende aspecten. Op basis van deze informatie wordt vervolgens bepaald
hoe gemakkelijk de deelnemer een bepaalde competentie kan laten zien of verder
kan ontwikkelen.
Cognitieve capaciteitentest (Connector C)
Connector C kan bij de selectie voor een functie worden ingezet om snel en efficiënt
cognitieve capaciteiten van een kandidaat te meten. Het algemene cognitieve niveau
van de kandidaat wordt vergeleken met een relevant opleidingsniveau (WO, HBO of
gecombineerd LBO/MBO). Daarnaast maakt de test zichtbaar welke positie de kandidaat inneemt op de drie deelgebieden ruimtelijk, numeriek en verbaal.
Beroepscompetentieprofielen versus functiecompetentieprofielen
Binnen de gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren twee typen competentieprofielen
ontwikkeld:
1 Beroepscompetentieprofielen, veelal ontwikkeld door beroepsorganisaties en
koepel-/brancheorganisaties; en
2 Functiecompetentieprofielen, ontwikkeld binnen de zorginstellingen.
De vraag die diverse instellingen bezighoudt is hoe beroepscompetentieprofielen en
functiecompetentieprofielen zich met elkaar verhouden. Een antwoord hierop kunt u
vinden op www.werkenindeggz.nl
AFSPRAKEN MET EXTERNE BUREAUS
Ondersteuning bij de implementatie
Met adviesbureau PiCompany zijn afspraken gemaakt over ondersteuning bij het
invoeren van competentiemanagement. Het bureau heeft daar zeer ruime ervaring
mee, onder andere bij een aantal ggz-instellingen. PiCompany heeft de projectgroep
begeleid bij het ontwikkelen van de instrumenten ter ondersteuning van competentiemanagement. Concreet kan PiCompany ondersteuning bieden bij het opstellen van
een implementatieplan, het begeleiden van de projectgroep en stuurgroep, het
bepalen van kerncompetenties, het opstellen van rolprofielen (resultaatgebieden en
competenties per rol in de organisatie), het uitvoeren van assessments en het trainen
van P&O-adviseurs, managers en medewerkers.
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Kijk voor meer informatie over PiCompany op www.picompany.nl. Contactpersoon
voor ggz-instellingen is Hester Brandsen-Broekhuizen:
telefoon (0346) 55 99 44
e-mail hbrandsen@picompany.nl
Werkgevers uit de ggz die in het bezit willen komen van de volledig uitgewerkte ggzcompetentietaal, het ggz-resultaatgebiedenmodel en de ggz-rolprofielen kunnen
contact met haar opnemen, of met de werkgeversservice van GGZ Nederland:
telefoon (033) 460 89 89
e-mail werkgeversservice@ggznederland.nl
Training en opleiding bij de implementatie
Met trainings- en opleidingsbureau Schouten & Nelissen zijn afspraken gemaakt
over het ondersteunen van ggz-instellingen bij het verwerven van kennis over en
vaardigheden voor het werken met competentiemanagement. Schouten & Nelissen
is een toonaangevend opleidings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling
en organisatieontwikkeling, en heeft veel ervaring met het trainen van P&O-adviseurs,
managers en medewerkers op het gebied van competentiemanagement.
Voorbeelden van trainingen die zij verzorgen: coachend leiderschap, performance
management en effectieve selectie-, functionerings-, beoordelings- en loopbaangesprekken voeren.
Kijk voor meer informatie over Schouten & Nelissen op www.sn.nl. Als u nader kennis
wilt maken met Schouten & Nelissen en gezamenlijk wilt bekijken wat de beste aanpak
is van uw opleidingsvraag, neem dan contact op met Rowan van ’t Hoogt:
telefoon (0418) 680 800
e-mail rowan.vthoogt@snr.nl
Vertrouwelijke omgang met gegevens
Met alle gegevens van medewerkers wordt vertrouwelijk omgegaan overeenkomstig
de Wet bescherming persoonsgegevens.
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