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Voorwoord 

Dit rapport is het eindresultaat van het afstudeerproject waar ik de afgelopen acht maanden 
aan heb gewerkt. Met dit afstudeerproject sluit ik de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven af. Het project is uitgevoerd vanuit de capaciteitsgroep 
Human Performance Management (HPM) en heeft plaatsgevonden bij de afdeling BPM 
Academy van O&i Partners in BPM, te Utrecht. De capaciteitsgroep HPM richt zich op het 
optimaliseren van de bijdrage van 'human resources' aan de prestaties van bedrijfsprocessen 
ter realisatie van organisatiedoelen. Binnen dit kader past dit afstudeerproject met het 
kernwoord competenties goed in. Ik heb veel ervaring opgedaan met het samenwerken binnen 
de organisatie. Daarbij kreeg ik het gevoel dat mijn ideeën werden gewaardeerd en dat ik een 
bijdrage heb kunnen leveren aan de organisatie. De beschreven resultaten zijn dan ook al 
gedeeltelijk ingevoerd. 

Ik wil allereerst Hans Kamphuis, de opdrachtgever, bedanken voor zijn vertrouwen en het 
mogelijk maken om deze opdracht uit te voeren en op deze manier mijn afstuderen mogelijk 
te maken. Mijn grote dank gaat uit naar Richard Legierse, mijn begeleiders vanuit O&i, die 
naast zijn drukke schema de nodige tijd voor me heeft weten vrij te maken, voor zijn 
professionele begeleiding en tips. 

Ik wil ook graag alle andere O&i'ers bedanken voor hun bijdrage aan dit project. In het 
bijzonder wil ik de schaduwgroep bedanken voor hun inzet gedurende het gehele project. De 
schaduwgroep bestond uit de volgende mensen: Ingeborg Zevalkink, Hanka Spek, Maaike 
Nieuwenhuis, Erik van den Beuken en Michel V ersteeg. 

Daarnaast wil ik mijn twee TUle begeleiders, Wendelien van Eerde en Josette Gevers, 
bedanken voor hun wetenschappelijke begeleiding. Ik wil Wendelien bedanken voor haar tips 
over hoe ik dit project het beste kan aanpakken en voor haar begeleiding in het maken van dit 
afstudeerrapport. 

Tot slot wil ik mijn ouders, broertje en lieve zusje bedanken voor hun steun, ondanks de grote 
geografische afstand tussen ons. En als laatste Peter en mijn vrienden, die me gedurende mijn 
studieperiode hebben gesteund en gestimuleerd. 

Adelis J. Partida 
Eindhoven, augustus 2007. 
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Abstract 

This final thesis describes the graduation project at O&i, where a Competency Measurement 
System is introduced. During a period of 8 month I have analysed the current competencies of 
O&i and the possibility of designing a system which enables the consultants to measure there 
own competencies. Besides, I have also looked to ways how such a competency measurement 
system could he best introduced and used at O&i. Based on this research the competency scan 
has been designed for the consultants of O&i. 
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Samenvatting 

In het kader van de Interne Professionalisering biedt O&i haar adviseurs een aantal 
instrumenten die de professionele ontwikkeling van de adviseurs ondersteunen. . Twee van 
deze instrumenten zijn de BoKS (Body of Knowledge and Skilis) en de competentiescan. De 
BoKS is een competentiebibliotheek en bevat een aantal competenties die belangrijk worden 
geacht voor adviseurs van O&i. De competentiescan is een instrument waarmee de adviseurs 
zichzelf en elkaar kunnen beoordelen op de aanwezigheid van competenties. Hiermee kunnen 
de adviseurs voor zichzelf helder krijgen waar hij/ zij goed en minder goed in is. Deze kennis 
kan in het kader van de eigen professionalisering helpen bij het gericht ontwikkelen van 
competenties. De BoKS en de competentiescan kunnen effectiever worden ingezet. Er dient 
dan echter wel een (gevalideerd) meetinstrument te bestaan voor het meten van de 
competenties. 

Opdrachtformulering 
De opdrachtformulering luidt dan als volgt: 

"Ontwerp en valideer een Competentie Meetsysteem op basis van de BoKS, waarmee de 
adviseurs van O&i in staat zijn hun competenties te meten". 

Ter ondersteuning van het project is er een schaduwgroep in het leven geroepen, bestaande uit 
een senior adviseur, twee medior adviseurs en een medewerker van de HR-afdeling. Met deze 
groep werden ideeën en voorstellen besproken om ervoor te zorgen dat de competentiescan zo 
goed mogelijk aansluit bij O&i. Daarnaast had deze groep ook een belangrijke 
draagvlakcreërende functie door hun werkervaring en zij vertegenwoordigden als het ware de 
adviseurs van O&i. 
Daarnaast was de Manager Opleidingen en Professionalisering van O&i, Richard Legierse, 
nauw betrokken bij het gehele project. Alle ontwikkelingen, gesprekken, ideeën en 
voorstellen besproken met de schaduwgroep werden met de opdrachtgever en directeur van 
O&i, Hans Kamphuis, besproken. Hans Kamphuis was ook de eindverantwoordelijke voor het 
project en had een beslissende rol. Op basis van de gesprekken met de schaduwgroep, Richard 
en Hans zijn de randvoorwaarden, het doel van de competentiescan en de wensen van O&i in 
kaart gebracht. Deze worden hieronder samengevat weergegeven: 

Doel van de competentiescan: 
• De competentiescan moet de adviseur inzicht geven in waar hij/ zij staat t.o.v. de eigen 

competenties. De resultaten gegenereerd door de competentiescan kunnen goed als 
basis van de dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van de adviseur gebruikt 
worden. 

Randvoorwaarden: 
• Het moet gebaseerd zijn op de BoKS, 
• Er moet een duidelijke normering gebruikt worden. 
• Het gebruik van de competentiescan moet vanzelfsprekend worden. 
• Er moet meer aandacht besteedt worden aan de competentiescan. 
• Ontbrekende competenties moeten toegevoegd worden. 
• De competentiescan moet gevalideerd worden. 
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Wensen: 
• De competentiescan overzichtelijker maken. 
• Duidelijker normering toepassen in de competentiescan en minder variatie m de 

keuzemogelijkheden t.o.v. de normering. 
• De competentiescan moet makkelijk in te vullen zijn. 
• Een digitaal systeem, dat bijvoorbeeld via het internet/ intranet beschikbaar is, m 

plaats van een papieren versie. 
• Meer betrokkenheid van de managers. 

Het competentiemodel en het meten van competenties 
Voordat de competentiescan ontworpen kon worden is er ook een literatuuronderzoek 
uitgevoerd om helder te krijgen wat competenties zijn volgens de literatuur en welk 
competentiemodel het beste bij O&i past. Op basis van dit onderzoek en de randwoorden 
blijkt het beste een combinatie te zijn van het competentiemodel van Roe als begrippenkader 
dat aangeeft wat competenties zijn en waaruit ze bestaan en het model van de Ooa als 
clustermodel dat de competenties in verschillende hoofd- en/ of subcompetenties 
onderverdeeld, zoals aangegeven in het figuur hieronder. 

Prakt ijk leren 

Schools leren 

Het model van Roe Het model van de Ooa 

Daarnaast is er ook een benchmarking uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe andere 
bedrijven op dit moment omgaan met competenties. Dit heeft tot een aantal handige tips 
geleidt: 

• De competentiescan niet koppelen aan beoordeling. 
• Terugkoppelen van de resultaten, doe werkelijk iets met de resultaten. 
• Duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het meten van de competenties en het 

hele proces erom heen (verwerken resultaten, feedback geven). 
• Het aantal competenties beperkt houden. 
• Managers betrekken bij het werken met competenties. 

Deze tips werden ook door de literatuur bevestigd. 

Met betrekking tot het meten van competenties geeft het uitgevoerde literatuuronderzoek aan 
dat competenties het beste door de Behaviourally rating methode gemeten kunnen worden. 
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van gedragsvoorbeelden die verbonden zijn aan de 
competenties. De competenties worden gemeten door het beoordelen van de bijbehorende 
gedragsvoorbeelden. Hierbij geeft de adviseur aan in hoeverre hij/ zij zich in het 
gedragsvoorbeeld herkent. 
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Toepassing van de competentiescan 
Bij het bepalen van hoe de competentiescan toegepast zal worden binnen O&i is er ook 
gekeken naar wat de literatuur hierover zegt, de ervaringen van andere bedrijven in het 
omgaan met competenties, de gestelde randvoorwaarden en naar wat praktisch en haalbaar is 
voor O&i. Hieronder worden de belangrijkste keuzes, die tijdens dit project zijn gemaakt, met 
betrekking tot het omgaan met de competentiescan weergegeven: 

• De adviseur is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de competentiescan. 
• Het gebruik van de competentiescan moet vanzelfsprekend worden. 
• De competenties worden niet gekoppeld aan rollen of functies binnen O&i. 
• De resultaten van de competentiescan worden niet gekoppeld aan de beoordeling en/ 

of beloning van de adviseur. 
• De resultaten dienen gebruikt te worden als basis van de dialoog met betrekking tot de 

persoonlijke ontwikkeling van de adviseur, naast de persoonlijke context van de 
adviseur, bepaald door de werkomgeving, de opdracht, de toekomst, de functie en rol 
van de adviseur. 

De validiteit van de competentiescan 
Belangrijk bij een meetsysteem is dat het meetsysteem valide is, wat inhoudt dat het systeem 
meet wat het hoort te meten. Algera, van Tuijl & Kleingeld (2006) geven drie elementen van 
de validiteit aan die e~kaar aanvullen: 

• 'Content validity ': bij content validity gaat het om of alle relevante aspecten die 
gemeten moeten worden in het meetsysteem worden meegenomen. 

• 'Criterion-related validity ': de criterion-related validity geeft aan wat de relatie is 
tussen de resultaten van het meetsysteem en bepaalde indicatoren. 

• 'Construct validity ': de construct validity geeft aan in hoeverre er een overeenkomst is 
tussen de resultaten van het meetsysteem en de werkelijkheid. 

Volgens de literatuur zijn de construct en de content validity genoeg omvattend, daarnaast 
geven Spencer & Spencer (1993) aan het bepalen van de criterion-related validity erg lastig is 
om uit te voeren. Specifiek voor de competentiescan van O&i geeft de content validity aan in 
hoeverre alle competenties, die voor O&i van belang zijn, worden gemeten. De construct 
validity aangeeft aan in hoeverre de werkelijkheid in de resultaten wordt weergegeven. De 
construct en de content validity zijn, zoals in de literatuur wordt aangegeven, gebaseerd op het 
oordeel van deskundigen, een aantal adviseurs. Deze adviseurs hebben aangegeven een aantal 
competenties te missen. Er is nagegaan in hoeverre deze competenties werkelijk niet in de 
competentielijst zijn opgenomen of vertegenwoordigd worden door andere competenties In 
het geval de genoemde competenties niet vertegenwoordigd waren, werden deze aan de 
competentielijst van O&i toegevoegd. Op deze manier is er een aangepaste competentielijst 
ontstaan. Deze competenties zijn ook in de competentiescan toegevoegd, waardoor er 
geconcludeerd kan worden dat de competentiescan content valide is. 
Daarnaast hebben verschillende adviseurs de gedragsvoorbeelden aangepast om ervoor te 
zorgen dat de gedragsvoorbeelden onderscheidend en specifiek verbonden zijn aan de 
betreffende competenties. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de resultaten een zo goed 
mogelijk beeld van de werkelijkheid weergeven. In hoeverre dit ook het geval is wordt op 
korte termijn getest. Dan pas kan er op basis van de resultaten een uitspraak gedaan worden 
over de construct validity van de competentiescan. De verwachting is dat de resultaten 
positief zullen zijn, wat betekent dat de competentiescan ook construct valide is. 
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Verdere aanbevelingen 
Gedurende dit project heeft O&i een aantal aanbevelingen met betrekking tot het werken met 
competenties meteen doorgevoerd. Daarnaast is de competentiescan ook gedurende het 
project ontworpen. Hier volgen er een aantal aanvullende aanbevelingen. Daarnaast worden er 
ook een aantal aanbevelingen gegeven die door de beperkte duur van het afstudeerproject niet 
uitgevoerd konden worden. De genoemde aanbevelingen kunnen het beste op korte termijn 
uitgevoerd kunnen worden om zoveel mogelijk voordeel uit dit afstudeerproject te behalen. 
Het gaat om de volgende aanbevelingen: 

• Verplichten van de workshop over competenties: belangrijk bij het werken met 
competenties is dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wat de competenties zijn, het 
belang van het werken met competentie en hoe er met competenties moet worden. Het 
is aan te bevelen om alles rondom competenties in een workshop te gieten. Deze 
workshop dient, net zoals de workshop Gedragscode, verplicht te zijn voor alle nieuwe 
adviseurs. Het gebruik van de competentiescan blijft daarin tegen de keuze van de 
adviseur zelf. 

• De managers moeten een stimulerende rol innemen met betrekking tot het gebruiken 
van competenties. Dit kan al simpelweg door bijvoorbeeld de adviseurs te adviseren 
de scan te gebruiken. 

• De competentiescan minstens één keer in het jaar of om de twee jaar te gebruiken. 
Daarnaast is het planningsgesprek is het ideale moment om de resultaten van de 
competentiescan te bespreken. 

• Het uitbreiden van de competentiescan met een database. Dit maakt het mogelijk om 
een diagram te tonen met meerdere grafieken van de resultaten en ook kan de 
ontwikkeling van de competenties in de tijd bijgehouden worden. 
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Hoofdstuk 1. Het bedrijf: O&i 

Dit hoofdstuk begint met een algemene introductie op het bedrijf waar de afstudeeropdracht is 
uitgevoerd, n.l.: O&i (Organisatie & informatie).Vervolgens wordt een korte inleiding 
gegeven over de BPM Academy, de afdeling binnen O&i waar de opdracht is uitgevoerd. 
Omdat de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (een externe organisatie) ook een rol 
speelt in deze opdracht, wordt er aan het einde van dit hoofdstuk kort wat over verteld. 

1.1 Bedrijfsintroductie 

O&i begon in de jaren '90 als organisatieadviesbureau op het gebied van Organisatie en 
Informatie. Sindsdien is het enorm snel gegroeid. Tegenwoordig is het een middelgroot, 
multidisciplinair organisatieadviesbureau met ca. 130 medewerkers. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in Business Process Management (BPM) en ondersteunt organisaties bij het 
invoeren van BPM, het procesgericht denken en werken binnen een organisatie. Door een 
organisatie procesgericht te laten denken en werken tracht O&i de business agility van een 
organisatie te vergroten; dat is het vergroten van haar bekwaamheid tot verandering, 
flexibiliteit, snelheid en slagvaardigheid. 

Adviesgroepen 
De expertise van O&i is veelzijdig: van risicomanagement tot business process outsourcing, 
van procesarchitectuur tot het (her)ontwerpen, beschrijven en modelleren van processen. 
Gedurende twaalf jaar hebben de adviseurs van O&i uitgebreide businesskennis opgedaan bij 
diverse organisaties waaronder overheidsinstellingen, banken en verzekeraars, sociale 
instellingen, uitgeverijen, instanties in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening. De 
kennis en expertise die O&i-adviseurs hiermee in de diverse sectoren verworven hebben, zijn 
ondergebracht in vier klantgerichte adviesgroepen: 

• Adviesgroep Banken & Verzekeraars (B& V); 
• Adviesgroep Handel, Transport & Industrie (HTI); 
• Adviesgroep Publieke Sector (PS); 
• Adviesgroep Werk & Inkomen (W &I); 

Vakgroepen 
Het containerbegrip 'BPM' kent de aanpalende vakdomeinen Change Management en Rule 
Management. De vakgroepen staan in dienst van de adviesgroepen. Ze hebben een eigen 
verantwoordelijkheid, maar kunnen elkaar wel helpen, aanvullen en oplossingen aandragen. 
De vakgroepen hebben ook tot taak de vaktechnische kennis op peil te houden. De 
vakgroepen worden hieronder kort toegelicht. 

Change management: De vakgroep Change Management ondersteunt de klanten bij het 
veranderproces. In toenemende mate kiezen organisaties voor het inrichten van Business 
Process Management om grip te krijgen op de prestaties van de organisatie. De transitie naar 
procesgericht werken raakt ook de mensen. Het is een veranderingsproces waarin niet alleen 
overdracht van kennis plaatsvindt, maar ook een verandering in denken en gedrag. 

Rule Management: Veel informatie-intensieve organisaties hebben in hun primaire proces te 
maken met de uitvoering van regels: voorwaarden, clausules, wet- en regelgeving, 
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voorschriften, vuistregels, rekenregels en beslisregels. De vakgroep Rule management 
ondersteunt klanten bij de uitvoering van wet- en regelgeving. 

BPMAcademy 
O&i neemt een proactieve houding aan. Opgedane kennis en ervaring wordt niet alleen verder 
ontwikkeld, maar ook gedeeld. O&i besteedt dan ook veel aandacht aan kennisverspreiding. 
Diverse adviseurs publiceren regelmatig over BPM en O&i sponsort studiedagen over tal van 
onderwerpen. In het kader van dit beleid is de BPM Academy, vanaf hier genoemd de 
Academy, opgericht als kenniscentrum van O&i, met de focus op BPM-gerelateerde 
maatwerkopleidingen. De Academy richt zich op alle aspecten van BPM: procesmanagement, 
verandermanagement en regelmanagement 

De Academy speelt een initiërende en regisserende rol bij de ontwikkeling van kennis en 
expertise op het gebied van BPM. De Academy deelt deze kennis en expertise via publicaties, 
opleidingen en workshops met andere organisaties. De Academy werkt samen met andere 
organisaties en functioneert als platform tussen aanbod en vraag naar BPM-kennis. 
De Academy verzorgt verschillende opleidingen, workshops en masterclasses, af te stemmen 
op de eigen ervaring, expertise en opgebouwde businesskennis van de adviseurs. Door het 
aanbieden van modulair onderwijs wordt naast inhoudelijke afstemming ook de 
tijdsinvestering aangepast aan de dagelijkse praktijk. 

De organisatie structuur 
O&i is momenteel verdeeld in bovengenoemde adviesgroepen. De plannen zijn om later de 
vakgroepen op te laten gaan in de verschillende adviesgroepen en daarnaast komen er ook 
andere adviesgroepen bij. 
Het organogram in figuur 1 geeft een overzicht van de huidige organisatiestructuur van O&i. 
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1.2 De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) 

O&i is lid van de Ooa. De Ooa is de Nederlandse beroepsvereniging van organisatieadviseurs 
en organisatie- en veranderkundigen. De Ooa werd in 1940 opgericht en sinds 1989 is de Ooa 
lid van de International Council of Management Consultancy Institutes, ICMCI, een 
overkoepelende organisatie voor beroepsvereniging. 
DeOoastelt zich ten doel: 

• de professionele en maatschappelijk verantwoorde beoefening van het vak te 
stimuleren en te bevorderen, 

• de belangen van de beroepsgroep te behartigen en 
• diensten aan haar leden aan te bieden. 

Dit wordt deels uitgevoerd door o.a.: 
• Eisen te stellen aan lidmaatschap bij toetreding en certificering en een 

inspanningsverplichting te verwachten van haar leden, 
• Het vaststellen van een Gedragscode en een BoKS en 
• Het aanbieden van een breed scala van professionaliseringsinstrumenten en 

acti vi te i ten, 
• Het bevorderen van onderzoek en publicaties, 
• Het leggen van contacten met de relevante instanties en naar derden op treden als 

vertegenwoordiger van de beroepsgroep. 

In december 2006 is O&i door de Ooa, namens de ICMCI, geaccrediteerd. De accreditatie 
houdt in dat de professionele standaards en procesvoering, de bureaustandaards, de 
gedragscode, ontwikkeling en beoordeling van de adviseurs, voldoen aan de (inter)nationale 
normen en maatstaven van de Ooa en ICMCI. Voor O&i betekent dit een eerste stap voor het 
verder professionaliseren en de kwalificatie van de adviseurs. 
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Hoofdstuk 2. Probleem beschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de context waarbinnen de opdracht plaats heeft 
gevonden. In het kort wordt de aanleiding voor het project Interne Professionalisering en de 
daaraan gekoppelde afstudeeropdrachtopdracht beschreven. Vervolgens wordt kort 
aangegeven wat de huidige situatie is met betrekking tot de opdracht 

2.1 Aanleiding Interne Professionalisering 

Medio 2005 is O&i gestart met het project 'Interne Professionalisering'. Dat liep parallel met 
het idee een eigen BPM Academy op te zetten. Het hoofddoel van het project is 
professionalisering binnen O&i te versnellen en te verbeteren en tevens te verankeren in het 
beleid, de structuur en de cultuur van het bureau. 
Zoals eerder gezegd is O&i snel gegroeid in de afgelopen jaren en zal de komende jaren ook 
nog verder groeien. Momenteel werken er 130 medewerkers bij het bureau en de gedachte is 
dat dit aantal op afzienbare termijn zal toenemen naar circa 200 medewerkers. Deze groei is 
deels autonoom gerealiseerd en deels door de overname van andere bedrijven. Hierdoor is het 
belangrijk om te werken aan een gemeenschappelijke professionele bureaustandaard en aan 
processen die het werken met deze standaards waarborgen. 
Door het samenbrengen van meerdere bureaus in een groep is herbezinning van de cultuur 
van de groep en zijn adviseurs van belang. Hierbij spelen de volgende interne aspecten een 
rol: de waarden en normen die van adviseurs verwacht mogen worden en aspecten zoals de 
wijze waarop met klanten wordt omgegaan. 
O&i wil gekwalificeerde adviseurs aantrekken en moet daarvoor concurreren met andere 
bureaus. Zij moet in staat zijn nieuwe medewerkers een uitdagende loopbaan aan te bieden als 
professionals. De adviseurs moeten ervan overtuigd zijn dat het bureau permanente 
professionele ontwikkeling en educatie belangrijk vindt. Zoals eerder gezegd wordt opgedane 
kennis en ervaring niet alleen verder ontwikkeld, maar ook gedeeld. O&i wil zich graag 
verder ontwikkelen als een lerende organisatie. O&i verwacht ook dat door reflectie op de 
professionele standaard en processen en toetsing ten opzichte van de (inter)nationale 
professionele consultancy standaards de kwaliteit van de organisatie en de adviseurs zal 
verbeteren. 

Samengevat kan de aanleiding voor het opzetten van het project Interne Professionalisering 
als volgt weergegeven worden: 

• De keuze voor marktleiderschap op het gebied van BPM, 
• De grote instroom van nieuwe medewerkers, 
• Het willen creëren van ontwikkelpaden voor adviseurs en 
• Het willen vergroten van het onderscheidend vermogen in de markt. 

2.2 De BoKS en de competentiescan 

In het kader van Interne Professionalisering 1s er gewerkt aan verschillende 
professionaliseringskaders en -instrumenten. Veel van de instrumenten zijn nog in 
ontwikkeling of worden voorzichtig toegepast. Twee van deze instrumenten zijn de BoKS 
(Body of Knowledge and Skilis) en de competentiescan. In het volgende stuk worden de 
BoKS en de competentiescan behandeld. Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan het 
ontstaan van de BoKS en het competentie model dat hiervoor is gebruikt. 
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2.2.1 Wat is de BoKS? 
De BoKS is een competentiebibliotheek en bevat een aantal competenties die belangrijk 
worden geacht voor adviseurs van O&i. De BoKS kan door de adviseurs en managers 
gebruikt worden bij het vaststellen van het groeipad van de adviseurs en het beoordelen op 
aanwezigheid van competenties. De BoKS is alleen van toepassing op de adviseurs en niet op 
staf en het management. 
De competentiebibliotheek is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Er wordt een definitie 
van het begrip competentie en een beschrijving van de visie van O&i op competenties 
gegeven. Verder wordt een uitleg gegeven over functie-, rol- en individueel profielen. Dit zijn 
de verschillende profielen die binnen de organisatie onderscheiden wordt. Vervolgens wordt 
een overzicht en uitwerking gegeven van alle O&i competenties. 

Definitie van en visie op competenties bij O&i 
Onder competenties verstaat O&i het volgende: 

" Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die onderscheidend 
bijdragen aan succesvol functioneren in een functie en daarmee aan het realiseren van de 
doelen van O&I Een competentie beschrijft het zichtbare en meetbare gedrag". (BoKs, 0&1, 
2006) 

O&i geeft aan dat competenties tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen 
zijn. Het vertonen van competent gedrag vereist de wil en motivatie om de competentie 'in te 
zetten' alsmede een houding die het inzetten van de competentie stimuleert. Het is van belang 
dat de ontwikkeling van O&i en de ontwikkeling van medewerkers in dezelfde richting gaan, 
zodat deze processen elkaar versterken. 

Een belangrijk onderdeel van het O&i beleid is dat iedere adviseur zelf verantwoordelijk is 
voor zijn of haar eigen loopbaan en ontwikkeling. Vanuit deze opvatting is het de bedoeling 
een breed pakket van educatie mogelijkheden en instrumentarium samen te stellen waaruit de 
individuele adviseur zelfkan kiezen en zelfverantwoordelijk is voor het gebruik ervan. 
Een ander belangrijk uitgangspunt van het project is dat het gehele professionaliseringsysteem 
gebaseerd moet zijn op een uniform O&i raamwerk van competenties voor alle adviseurs, 
ongeacht in welke business ze werken. 

Profielen binnen O&i 
Binnen O&i wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 

• Individueel profiel: de combinatie van de aanwezige competenties van een individuele 
adviseur. Het geeft naast de individuele competentie van een adviseur ook de 
doelstelling en te ondernemen actie met betrekking tot het gericht ontwikkelen van 
bepaalde competenties. 

• Functieprofiel: de combinatie van eigenschappen die bij een bepaalde functie (trainee, 
junior, medior, senior) horen. 

• Rolprofiel: de combinatie van op te leveren resultaten en bijgehorende essentiële 
competenties om een betreffende rol succesvol uit te voeren. 
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Er is ook een ontwikkelpad voor de adviseurs per competentie aangegeven. 
Hierbij is het volgende indelingsmodel gebruikt: 

Leren Toepassen 

' t 
Innoveren 

Figuur 2. Indelingsmodel in de Boks 

Het indelingsmodel veronderstelt drie niveaus per competentie (leren, toepassen en 
overdragen) en het aspect innoveren, dat los staat van de niveaus. Er zit een hiërarchische 
relatie tussen de drie niveaus. Men moet eerst leren voordat men kan toepassen en men moet 
eerst leren en toepassen voordat men kan overdragen. Innoveren is op alles drie niveau 
mogelijk. De drie niveaus zijn niet één op één te koppelen aan de functionele indeling Junior, 
Medior en Senior. 

De competenties van O&i adviseurs 
De competenties in de bibliotheek worden ingedeeld naar de volgende gebieden: 

• Waarden en gedrag (waarden, ethiek, professioneel bewustzijn, reflectievaardigheden, 
persoonlijke interactie en persoonlijke ontwikkeling). 

• Basiscompetenties (klantfocus, projectmatig werken, kennisontwikkeling, diagnose en 
analyse, conceptualisatie en gestructureerde probleemoplossing). 

• Vakinhoudelijke competenties (procesmanagement, rulemanagement, samenhang met 
andere specialismen). 

• Businessinzicht (kennis van de klant, kennis van de adviesmarkt). 
Tabelia geeft een overzicht van alle competentie zoals bekend bij O&i. 

Per hoofdcompetentie worden subcompetenties gegeven. Deze subcompetenties worden 
vervolgens weer onderverdeeld in meer specifieke competenties. Hierboven zijn alleen de 
hoofd- en subcompetenties gegeven. Als voorbeeld: 'Waarden en gedrag' is een 
hoofdcompetentie terwijl 'persoonlijke interactie' een subcompetentie hiervan is. Deze 
subcompetentie is weer onder te verdelen in de meer specifieke competenties: 'Focus en 
persoonlijke effectiviteit' en 'Zelfontwikkeling'. 

Per specifieke competentie wordt aangegeven wat er hieronder wordt verstaan. Daarnaast 
wordt er voor de drie niveaus leren, toepassen en overdragen en het aspect innoveren 
gedragsvoorbeelden gegeven die daarbij horen. Per competentie zijn handreikingen 
opgenomen hoe een adviseur zijn/ haar competentiegroei positiefkan beïnvloeden. Er wordt 
indien relevant verwezen naar aanbevolen literatuur, methoden en technieken, en cursussen & 
opleidingen. Tabel 1 b geeft als voorbeeld de uitwerking van de competentie 
'Communicatieve- en presentatievaardigheden'. 
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Tabel 1 b: Voorbeeld van uitwerking van de competentie 'Communicatieve- en presentatievaardigheden' 

Communicatieve- en presentatievaardigheden 
Effectief gedrag op het gebied van overdragen en ontvangen van informatie (mondelinge- en schriftelijke communicatie, luisteren, presenteren). 

Brengt infofm~!ie over en beantwoordt vragen Houdt in de ~~ier waarogpij/zij sp~~,~. 9f 

schrijft rekening met wat luisteraars en lezers 

met verschillende behoeften, belangen en 

Draagt kennis en vaardigheden met betrekking aanvullende communicatie- en 
C\ ..... ' 

op een duidelijke, begrijpelijke manier aan 

lezers of luisteraars met vËrgelijkbare 

achtergrond. Maakt 

communicatietechnieken. 

Gedragsvoorbeelden: 

• Spreekt duidelijk en vers@!!l.baar. 

• Geeft antwoorden op vragen. 

• Geeft informatie zodanig dat het bij de 

ontvanger duidelijk is. 

• Stelt vragen. 

• Maakt kennis met gangbare 

Aanbevolen literatuur: 

• Professioneel communiceren- Care! e.a. 

tot communicatiemethoden over aan cÖilega's. presentatietechnieken binnen O&i. 

BrËngt ingewikkelde zaken op duidelijke en 

achtçrgronden (ontwikkelniveau, vak en levendige ·maqjççpver aan anderen met 
'""· ·"·•·•·•:•·•:•/:•·•.:··:··.··./:,:·: '(,',' :.:··<< 

werksituatie) kunnen begrijpen. Past hierbij de versclii!fende achtergronden; zodat deze het 

gangbare communicatietechnieken toe. 

rt actief; vraagt door; vat samen. 

inhoud, proces en relatie. 

• Ondersteunt verbale communicatie 

non-verbale communicatie. 

• Gebruikt metaforen en analpgieen. 

• communiceert met groepen. Speelt- ÎJl op de 

verschillende belangen en behoeften binnen 

betreffende groep, weet met tegenstellingen 

om te gaan. 

Methoden en technieken: 

Gedragsvoorbeelden: 

• Bernvloedt het ve1rlnron de sfeer bij 

lastige gesprekken door gevoelens te 

benoemen. 

• Weet gesprekken over problemen 

relatief grote belangentegenstellingen en ·> 

veel emoties tot een goed eind te brengen 

ep. behoudt een productieve relatie met 

betrokken partijen 

• Draagt kennis en vaardigheden over 

aangaande communicatieve- en 

presentatievaardigheden. 

Gedragsvoorbeelden: 

• Ontweçpt en implementeef!J:\ieuwe 

communicatietechnieken binnen O&L 

Cursussen en opleidingen: 

• Gesprekstechnieken: luistere • Training adviesvaardigheden 

• Je kunt me nog meer vertellen- Roderik Bender e.a. • Presentatievaardigheden en -technieken • Training moderatie methode 

• Het team als probleemoplosser- tralll.I)\IS)Yai<:m!m, Ë,l)· • Moderatiemethode 
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2.2.2 De competentiescan 

De BoKS competentiescan is een instrument waarmee de adviseurs zichzelf en elkaar kunnen 
beoordelen op de aanwezigheid van competenties. Hiermee kunnen de adviseurs voor zichzelf 
helder krijgen waar hij/ zij goed en minder goed in is. Deze kennis kan in het kader van de 
eigen professionalisering helpen bij het gericht ontwikkelen van competenties. De 
competentiescan is niet bedoeld voor beoordeling en het is aan de adviseur zelf de uitslag met 
anderen te delen. Het is aan de adviseur om te bepalen waarom en hoe hij/ zij de 
competentiescan wil gebruiken voor de eigen professionalisering. Aan deze beoordelingen 
zijn geen gevolgen verbonden. 
De competentiescan werkt als volgt: De competentiescan is in te vullen in een Excel 
programma. Per competentie kent de adviseur een waarde toe. De competenties zijn 
onderverdeeld naar drie niveaus: 'leren', 'toepassen' en 'overdragen'. Dit onderscheid geeft 
geen volgtijdelijkheid aan (zo is men bij het toepassen of overdragen nog steeds niet 
uitgeleerd), maar het geeft meer het dominante niveau in de professionalisering aan. Bij het 
invullen hiervan stelt de adviseur zich de vraag of hij/ zij meer dan de helft van zijn/ haar 
aandacht kwijt is aan het leren, toepassen of overdragen van de betreffende competentie. 
Bijvoorbeeld: als de adviseur aangeeft voor het merendeel een competentie toe te passen zoals 
beschreven, gaat men ervan uit dat de daarvoor nodige kennis aanwezig is. Vervolgens bepaal 
de adviseur of er sprake is van innoveren. 
In de competentiescan zijn er nog twee onderdelen: 'sterke punten' en 'verbeterpunten'. Voor 
elk onderdeel kan de adviseur 3 competenties selecteren en toelichten waarom die 
competenties sterke punten of verbeterpunten zijn. Zie figuur 3 voor een voorbeeld. De 
resultaten worden automatisch samengevat in het resultatenoverzicht 

Z•lfol'ltwltt•llng 

Figuur 3: Invulpagina (Excel)in de competentiescan voor de 'Waarden en gedrag' 
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2.3 Het ontstaan van de BoKS 

De ICMCI heeft een gemeenschappelijke 'Competence Framework' ontwikkeld. In het 
ICMCI model staat het brede arsenaal van competenties voorop en is het ' Consulting Process' 
een van de kerncompetenties. Hierbij worden de competenties onderverdeeld in 4 
hoofdcompetenties. De Ooa gebruikt de Competency Framewerk Dutch version, hetzelfde 
model als die van de ICMCI, waarbij de rubrieken 'Consulting Competence' en 'Value and 
Behaviour' scherper zijn gesteld. De competenties 'Organisation & Change knowledge' en 
'Reflective skills' zijn toegevoegd. De BoKS van O&i is gebaseerd op de Competency 
Framewerk Dutch version van de Ooa. Volgens de Ooa is de BoKS is in vergelijking met de 
ICMCI Competence Framewerk enerzijds te uitgebreid en anderzijds zijn er ook enige 
terreinen waar te weinig aandacht aan besteed wordt. Daarom is er besloten om de BoKS aan 
te vullen met de ICMCI Competence Framework. Dit resulteerde in het Competency Model 
Dutch version. Het Competency Model Dutch version is een overzicht op een pagina en 
daarom makkelijk hanteerbaar. In principe zijn alle elementen in dit model ook terug te 
vinden in de BoKS. 
O&i heeft het Competency Framewerk Dutch version gebruik als basis bij het ontwerpen van 
haar eigen competentie model. Zie figuur 4 voor een overzicht van het Competency 
Framewerk Dutch version. Voor het ontstaan van de Competency Framewerk Dutch version 
van de Ooa wordt verwezen naar bijlage 1. 

Competentiemodel van de lCM I en Ooa 

Figuur 4: Competency Framewerk Dutch version van de Ooa 
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2.4 De opdrachtformulering en projectaanpak 

Zoals eerder gezegd is elk adviseur verantwoordelijk voor het wel of niet gebruiken van de 
BoKS. Ook mag de adviseur zelf bepalen of hij/ zij de resultaten van de competentiescan met 
anderen deelt, bijvoorbeeld met zijn/ haar manager tijdens een functioneringsgesprek. 
Met de competentiescan zouden de adviseurs in staat moet zijn om hun eigen competenties en 
die van collega-adviseurs te kunnen meten. Echter, de competentiescan is nog geen 
meetsysteem. Wel kan er gesteld worden dat het een eerste stap is naar een competentie 
meetsysteem. Het vormt een basis voor een meetsysteem. In de competentiescan is er een 
poging gedaan om de competenties te meten, maar de meting is erg subjectief. Een adviseur 
kan op een competentie op het niveau van toepassen een 1, 2 of een 3 scoren, maar is het niet 
duidelijk waar die getallen voor staan. Als gevolg hiervan is de toegevoegde waarde van het 
resultaat van de competentiescan aan de lage kant. 

2.4.1 De Opdrachtformulering 
De BoKS kan waarschijnlijk breder en effectiever worden ingezet. Het zou beter gebruikt 
kunnen voor de persoonlijke ontwikkeling van de adviseurs, maar ook tijdens bijvoorbeeld 
functionering- en beoordelingengesprekken of ingezet kunnen worden in de sollicitatie 
procedure. Er dient dan echter wel een (gevalideerd) meetinstrument te bestaan voor het 
meten van de competenties. 

De opdrachtformulering luidt dan als volgt: 

"Ontwerp en valideer een Competentie Meetsysteem op basis van de BoKS, waarmee de 
adviseurs van O&i in staat zijn hun competenties te meten". 

Hierbij zij de volgende punten van belang: 
• Analyseer de competenties die zijn beschreven in de BoKS. 
• Ontwerp, realiseer en valideer een systeem voor het meten van de competenties van 

adviseurs van O&i die zijn benoemd in de BoKS. 
• Toets deze methode in de praktijk. 
• Breng de mogelijkheden in kaart hoe adviseurs op competenties zouden kunnen 

sturen. 

2.4.2 Project aanpak en verslagstructuur 
Deze paragraaf geeft aan hoe het project is aangepakt en waar bepaalde stappen terug te 
vinden zijn in het verslag. De aanpak is gebaseerd op 'Het Tien Stappen Plan' van Kempen en 
Keizer (Kempen & Keizer, 2000). Het model is gebruikt als basis voor dit project is aangepast 
naar het project. 

Het project vond plaats onder begeleiding van drs. Ing. R. Legierse, Manager Opleidingen en 
Professionalisering bij O&i met als opdrachtgever Hans Kamphuis, directeur bij O&i. 
Als ondersteuning aan dit project is er een schaduwgroep in het leven geroepen, bestaande uit: 

• Ingeborg Zevalkink (medior adviseur B& V), 
• Michel V ersteeg (senior adviseuse B&V), 
• Erik van den Beuken (medior adviseur HTI), 
• Hanka Spek (HRM coördinatrice), 
• Maaike Nieuwenhuis (medewerkster BPM Academy) en 
• Richard Legierse. 
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De schaduwgroep heeft enerzijds een ondersteunende functie en anderzijds een 
draagvlakcreërende functie. 

• Ondersteunde functie: Het is de bedoeling dat de schaduwgroep gedurende het hele 
project op adhoc basis beschikbaar zal zijn. Bij deze mensen kan ik vast aankloppen 
voor vragen, hun mening over bepaalde zaken, voor ideeën, etc. Verder zullen ook 
voorstellen eerst met deze groep besproken worden, vervolgens met Hans Kamphuis 
en verder gecommuniceerd naar de rest van O&i op de juiste momenten. 

• Draagvlakcreërende functie: Op deze manier wordt voorkomen dat er bij adviseurs de 
gedachte ontstaat dat het meetsysteem zonder input van adviseurs ontworpen is en dus 
niet goed aansluit bij O&i. Er is voor deze mensen gekozen op basis van hun kennis en 
interesses op het gebied van competenties. 

Alle andere adviseurs zullen via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen rondom het ontwerpen van het meetsysteem. Verder zullen de nodige 
documenten ook via de 'Openbare mappen' voor iedereen beschikbaar zijn. 

Structuur verslag en plan van aanpak 
Stap 1 is introductie op O&i. Dit vormt hoofdstuk 1. Stap 2 is het bepalen van de context 
waarbinnen de opdracht uitgevoerd zal worden. Aan de hand hiervan wordt een definitieve 
opdrachtformulering gegeven. Stap 3 is het onderzoeken van de definitie vanuit de literatuur. 
Daarna wordt nagegaan wat voor competentie meetsystemen er in de literatuur te vinden zijn 
(stap 4). Vervolgens wordt er in stap 5 gekeken hoe competentie meetsysteem in de praktijk, 
vanuit het bedrijfsleven, worden toegepast. Er zal gekeken worden naar hoe twee bedrijven dit 
heeft gedaan. De stappen 3, 4 en 5 zullen in hoofdstuk 2 behandeld worden. Deze theoretische 
achtergrond zorgt voor een ondersteuning voor het vervolg van het project. Stap 6 is het 
verzamelen van ontwerpspecificaties en randvoorwaarden voor het gewenste competentie 
meetsysteem. Als input hiervoor zullen interviews met Hans Kamphuis, Richard Legierse en 
de Schaduwgroep gehouden worden. Op basis van hoofdstuk 2 en de ontwerpspecificaties zal 
het geschikte basismodel voor het ontwerpen van een competentie meetsysteem gekozen 
worden (stap 7). Stap 8 is het ontwerpen van het competentiemeetsysteem. De stappen 6, 7 en 
8 worden in hoofdstuk 4 behandeld. In stappen 8 en 9 wordt er bepaald hoe het ontworpen 
systeem gevalideerd zal worden. In stap 1 0 worden de resultaten van het valideren besproken. 
In stap 11 wordt het onderzoek afgerond: stand van het onderzoek en aanbevelingen worden 
gegeven. Dit wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Figuur 5 geeft een overzicht van de project- en 
verslagstructuur. 
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Figuur 5: Project aanpak- & structuurverslag 
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Hoofdstuk 3. Onderzoek naar competentie en 
competentiemeetsystemen 

In dit hoofdstuk wordt een theoretische achtergrond neergezet die zorgt voor een 
ondersteuning tijdens het vervolg van het onderzoek. Het beantwoordt onderstaande vraag: 

Welke inzichten biedt de literatuur met betrekking tot meten van competenties? 

Eerst wordt ingegaan op wat er over competenties is geschreven in de literatuur, wat zijn 
competenties en hoe wordt dit begrip gedefinieerd. Vervolgens wordt ingegaan op 
competentiemeetsystemen. Hierbij wordt besproken welke meetsystemen er in de literatuur 
beschikbaar zijn. Als laatste wordt de uitgevoerde benchmarking behandeld. In dit hoofdstuk 
wordt er alleen een analyse uitgevoerd naar de competentiemeetsystemen. Hoofdstuk 4 
behandelt de behoeften en het doel van O&i met betrekking tot een competentiemeetsysteem. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de behoeften en doel van O&i wordt er in 
hoofdstuk 4 een competentiemeetsysteem voor O&i voorgesteld. 

3.1 Definities van competentie en competentiemodellen 

Het inventariseren van definities van het competentiebegrip is een lastige onderneming: er 
zijn bijna net zoveel definities en indelingen van competenties als dat er instanties en auteurs 
zijn die zich met de competentieproblematiek bezighouden. Door een publicatie van Prahalad 
en Hamel (1990) over kerncompetenties van organisaties ontstaat er in de jaren negentig veel 
belangstelling voor het begrip. Dit is het gevolg van de opkomst van de kenniseconomie, 
waarin kennis en de ontwikkeling van kennis kritische productiefactoren zijn om toegevoegde 
waarde te creëren. Dit betekent dat het omgaan met kennis een bepalende factor is in het 
succesvol functioneren van organisaties. (Onderwijsraad, 2002).Veel bedrijven vinden het 
werken met competenties belangrijk, omdat deze een strategische waarde hebben voor de 
performance verbetering voor de organisatie en voor het individu. (Langdon en Whiteside, 
2004). De ontwikkeling, verspreiding en deling van kennis is een vraagstuk van strategisch 
belang in organisaties, met implicaties voor de inrichting van het werk, het Human Resource 
Management beleid en het Human Resource Development beleid. (Onderwijsraad, 2002). 

Vrijwel alle definities van competenties bevatten termen als kennis, vaardigheden, gedrag of 
attitudes en daarnaast het effectief toepassen hiervan door een individu of organisaties. In dit 
project wordt uitsluitend gefocust op persoonlijke competenties en niet die van de organisatie, 
kerncompetenties. Onderzoek naar competenties kan best lastig verlopen. Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat er nog geen algemeen geaccepteerde definitie van het begrip 
competentie is en bijna alle gegeven competenties in een algemene of meer bedrijfsspecifieke 
vorm op verschillende manier geïnterpreteerd kunnen worden. Daarnaast kunnen de 
competenties niet eenzijdig verbonden worden met bepaalde acties. (Cooper en Robertson, 
1993). Cooper en Robertson geven ook aan dat veel auteurs onzeker zijn over of men te 
maken heeft met gedrag, aanleg tot gedrag, vaardigheden, kennis of een combinatie van deze 
concepten. Deze onzekerheid maakt het meten van competenties tot een grote uitdaging voor 
velen. Deze onzekerheid is ook goed herkenbaar bij O&i. Zo waren er vaak tijdens de 
gesprekken over competenties twijfels en vraagtekens bij sommige competenties: gaat hier 
om een gedrag of kennis of een vaardigheid of is het juist een combinatie hiervan. 
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In deze paragraaf zullen er een aantal definities van competenties en competentiemodellen 
besproken worden. Twee van de besproken modellen kunnen gezien worden als algemene 
modellen die in verschillende bedrijfstakken toegepast kunnen worden: Roe (2002) en 
Spencer & Spencer (1993). De twee andere modellen, van Caluwé & Reitsma en The 
Competency Model Dutch Version van de Ooa, zijn ontwikkeld voor toepassing bij 
adviesorganisaties en zijn interessant omdat O&i zelf een adviesbureau is en omdat O&i het 
model van de Ooa in gebruik heeft. 

In de volgende paragraaf wordt de uitgevoerde benchmarking besproken, waarbij is nagegaan 
hoe de twee bezochte bedrijven omgaan met competenties: EhrmVision en Altran Cis. Figuur 
6 geeft een globaal overzicht van hoe het uitgevoerde onderzoek eruit ziet. 

3.2 Competentiemodellen: algemene competentiemodellen 

In deze paragraaf worden de twee algemene competentiemodellen van Spencer & Spencer 
(1993) en Roe (2002) behandeld. Hierbij zullen zowel een aantal overeenkomsten als 
verschillen besproken worden. 

3.2.1 Spencer & Spencer versus Roe 

Spencer & Spencer (1993) definiëren competenties als: 
'De onderliggende karakteristieken van een persoon die causaal verband houden met 

performance in een (werk)situatie ' 

( 'A competency is a underlying characteristic of an individual that is causally related to 
criterion-referenced effective and/ or superior performance in a job or situation ', Spencer & 
Spencer, 1993, p. 9.) 

Terwijl Roe (2002) competenties een functiegerichte benadering geeft en stelt voor 
competenties te definiëren als: 
'Een verworven vermogen om een taak, rol of missie adequaat uit te voeren '(Roe, 2002, p. 
205) 

Een belangrijk verschil tussen deze twee definities is dat Roe zijn definitie van competentie 
niet alleen toe op een persoon toe maar ook op een groep of organisatie. Hij vat de begrippen 
competenties en kerncompetenties in een. Dit in tegenstelling tot Spencer & Spencer die het 
begrip competentie alleen op de persoon toepassen. Volgens Roe zijn deze begrippen te 
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verbinden omdat de definitie van competentie verwijst in feite naar bedrijfsprocessen en naar 
het aandeel dat groepen en personen daaraan hebben. Ook geeft hij aan dat er op 
organisatieniveau wel meer elementen in het geding zijn en dat non-human resources zoals 
informatie en technologie ook een rol spelen, even als de resultaten van gezamenlijk leren. 

Spencer &Spencer onderscheiden vijftypen van onderliggende karakteristieken: 
1. motieven en intenties die het gedrag selecteren en sturen in de richting van 
bepaalde acties en doelen; 
2. (tamelijk) stabiele persoonseigenschappen, zoals het kunnen hanteren van 
stressvolle situaties; 
3. zelfconcept: de attituden, waarden en het zelfbeeld van een persoon; 
4. kennis: informatie in bepaalde inhoudsdomeinen waarover een persoon 
beschikt; en 
5. vaardigheid: het vermogen om bepaalde fysieke en mentale taken uit te voeren. 

Spencer & Spencer visualiseren deze vijf onderliggende karakteristieken door gebruik te 
maken van de metafoor van de ijsberg, gegeven in figuur 7. Boven water, en dus 
waarneembaar, bevinden zich de niveaus 5 (vaardigheid) en 4 (kennis). Onder water, en dus 
niet zichtbaar, bevinden zich zelfconcept en stabiele persoonseigenschappen, en helemaal 
onderaan bevinden zich de motieven. Datgene wat zich boven de wateroppervlakte bevindt, 
kennis en vaardigheden, is relatief eenvoudig te trainen. Voor motieven en stabiele 
persoonseigenschappen geldt het tegenovergestelde. Voor deze karakteristieken geldt dat het 
veel effectiever is hierop te selecteren dan ze te ontwikkelen. Het zelfconcept neemt een 
tussenpositie in: het is veranderbaar, hoewel dat de nodige inspanningen vergt. 

Hoog 

~ Praktijk !eren -d;> 

Niet z kbtbaar 

Zichtbaarheid & 
Ontwikkelbaarbeid 

Laag 

Figuur 7: IJsbergmodel van Spencer & Spencer, 1993 

Schools leren 

Figuur 8: Architectuurmodel van Roe, 2002 

Roe maakt gebruik van het architectuurmodel voor competenties, gegeven in figuur 8, die tot 
op zekere hoogte vergelijkbaar is met het IJsbergmodel van Spencer & Spencer. 
Met betrekking tot het omgaan met de zichtbare en niet-zichtbare competenties of 
ontwikkelbare en moeilijk ontwikkelbare competenties komen deze twee theorieën overeen. 
Beide theorieën maken gebruik van een piramide structuur, de IJsberg en de Tempel, waarbij 
er een onderscheid wordt gemaakt tussen zichtbaar en niet zichtbare competenties (Spencer & 
Spencer) of zichtbare en niet zichtbare onderdelen waaruit een competentie bestaat (Roe). De 
zichtbare competenties of onderdelen zijn volgens beide modellen te beïnvloeden, veranderen 
I ontwikkelen terwijl de niet zichtbare competenties/ onderdelen moeilijk of niet te 
beïnvloeden zijn. Dit is erg nuttig om te weten aangezien organisaties inzicht krijgen in 
aspecten die wel of niet veranderd kunnen worden via bijvoorbeeld opleidingen. In beide 
modellen is te zien dat het zichtbare gedeelte aan de top van de piramide of tempel 
veranderbaar/ontwikkelbaar zijn, terwijl de onderdelen in de onderste delen van de piramide 
moeilijk/ niet ontwikkelbaar/ veranderbaar zijn. Ze kunnen beschouwd worden als gegeven. 
Zo geven ze beiden aan dat bij werving en selectie vooral gelet moeten worden op de niet 
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ontwikkelbare competenties. Op dat moment zijn ontwikkelbare competenties niet zo 
belangrijk, omdat deze later nog altijd ontwikkeld kunnen worden door opleidingen. 

Een verschil tussen deze twee definities is dat Roe zegt dat competenties moeten 
onderscheiden worden van kennis of vaardigheden. Het is juist het vermogen om kennis en 
vaardigheden in het werk toe te passen, dat een competentie bepaalt. Ook moeten 
competenties onderscheiden worden van capaciteiten en karaktertrekken. Bij competentie gaat 
het niet om hoe iemand is, maar wat hij/zij er in een bepaalde werksituatie mee doet. 
Volgens Roe berusten competenties op deelcompetenties en op kennis, vaardigheden en 
houdingen. Zij zijn gevormd door een leerproces in een concrete werksituatie. Kennis, 
vaardigheden en houdingen zijn op hun beurt gevormd door leerprocessen die deels op 
school, deels op het werk en deels in het dagelijkse leven hebben plaatsgevonden. Wat er 
geleerd is, wordt bepaald door de verstandelijke aanleg, de persoonlijkheid en ander 
kenmerken. Kennis, vaardigheden en houding zijn dus gebaseerd op het fundament van in 
aanleg gegeven disposities, terwijl zij op hun beurt de dragers zijn van de deelcompetenties en 
competenties. Verder geeft Roe ook aan dat bijvoorbeeld Capaciteiten moeilijk te 
ontwikkelen zijn. Zij zijn in aanleg gegeven. Iemand met weinig aanleg voor wiskunde kan 
wel wiskunde leren, maar het duurt lang, kost veel moeite en hij/zij komt niet ver. Dat geldt 
voor andere capaciteiten ook. Het is daarom goed om bij het ontwikkelen van competenties 
rekening te houden met de capaciteiten. 

Belangrijk in de definitie van Roe is dat het gaat om het vermogen van een persoon (groep of 
organisatie) dat onder bepaalde omstandigheden - namelijk wanneer het wordt aangesproken 
of als de omstandigheden geschikt zijn - tot uitdrukking komt in gedrag en wel 
'prestatiegedrag'. Volgens deze definitie kunnen pianosonates spelen, programmeren, een 
vliegtuig besturen voorbeelden van competenties. Iedereen beschikt over competenties die in 
effectief gedrag omgezet kunnen worden. Of dat ook werkelijk gebeurt, is afhankelijk van een 
aantal factoren. Iemand die goed piano kan spelen dat alleen doen als hij/ zij in de rol is (dat 
wil zeggen geacht wordt te spelen) gemotiveerd en voorbereid is en het nummer kent. 
Competentie is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor prestatiegedrag. 

Kenmerkend voor een competentie achten Spencer en Spencer: 
• De aanwezigheid van een intentie, die de acties van een persoon (het gedrag) stuurt 

richting een bepaald resultaat. 
• Een competentie is pas een competentie indien het iets betekenisvols voorspelt. Een 

karakteristiek die geen verschil maakt in de performance is geen competentie. 
• Een competentie is pas een competentie als het bijbehorende gedrag gedemonstreerd 

wordt . 

Spencer & Spencer verdelen de competenties in een tweetal categorieën: 
1. Drempelcompetenties. Dit zijn essentiële karakteristieken, veelal kennis en 
basisvaardigheden (bijvoorbeeld het kunnen lezen) waarover iedereen in een functie moet 
beschikken om minimaal effectief te zijn, maar die niet onderscheidend werken ten aanzien 
van het niveau (gemiddeld versus excellent) van presteren. 
2. Onderscheidende competenties. Deze bewerkstelligen het verschil tussen gemiddeld en 
excellent presteren. 
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De definitie van competenties van Roe is in een aantal opzichten anders dan wat anderen, 
zoals gedeeltelijk ook Spencer & Spencer, onder competenties verstaan: 

• competenties zijn gebonden aan een taak of rol, aan een concrete activiteit die vervuld 
moet worden om een zeker resultaat bereikt moet worden en daarmee aan een 
specifieke situatie en plaats binnen organisaties. Het zijn activiteiten die in organisatie 
verband economische waarde genereert. Het zijn werkwoorden die waarde genereren, 
bijvoorbeeld: les geven, projecten leiden, is er sprake van competenties. Hier ligt het 
verschil dat competenties eigenschappen zijn van mensen. Bij werkwoorden die naar 
ondergeschikte activiteiten verwijzen zoals doel stellen, motiveren, luisteren of 
procedures toepassen en bij zelfstandige naamwoorden zoals ondernemerschap, 
flexibiliteit, betrouwbaarheid, creativiteit, is dat niet het geval en is van competenties 
geen sprake. 

• Competenties zijn geleerd via leren-door-doen. Les geven en projecten leiden leert 
men uitsluitend door taakhandelen in een reële of gesimuleerde werksituatie. Zelfs 
iemand met een natuurtalent zal al doende moeten leren. 

• Dat handeling nodig is om te leren hangt samen met het derde kenmerk van 
competenties. Competenties zijn integrerend, dat wil zeggen zaken die eerder geleerd 
zijn (kennis, vaardigheden en houdingen) samensmeden tot een geheel. Het 
onderscheidende kenmerk van competenties ligt in het feit dat iemand in staat is om 
tijdens de handeling op een juiste manier gebruik te maken van de aanwezige kennis, 
vaardigheden en tegelijk de juiste attitude te leggen. Dit is een wezenlijk punt van 
verschil met de opvatting dat competenties als synoniem voor kennis en vaardigheid 
kan worden beschouwd. 

Een ander verschil tussen deze twee manieren van definiëren van competenties is dat Spencer 
& Spencer een lijst kunnen geven van competenties die bij verschillende beroepen van belang 
zijn. Deze worden in tabel 2 gegeven. Organisaties die gebruik willen maken van dit model 
gaan dan op basis van dit model na welke competenties voor hen belangrijk zijn. De lijst zal 
per organisatie verschillen in soort en aantallen competenties en de belangrijkheid van 
competenties. 

29 



TU/e 
Partners in BPM 

Aangezien Roe competenties een functiegerichte benadering geeft is het niet mogelijk om een 
generieke lijst van competenties op te stellen. Het gaat hiervoor al om de indeling van 
competenties in competenties, deelcompetenties, kennis, vaardigheden en houding, etc. Een 
organisatie die dit model wil hanteren moet zelf onderzoeken wat de eigen competenties zijn 
op basis van de functies. Wel kan er gebruikt gemaakt worden van een competentiegids die 
voor een aantal veel voorkomende werkgebieden of loopbaanrichtingen de belangrijkste 
competenties weergeeft, een reeks deelcompetenties en vormen van kennis beschrijft en een 
breed overzicht van vaardigheden, houdingen, capaciteiten, persoonlijkheidstrekken en 
overige kenmerken die van belang kunnen zijn. 

Met competenties doelt Roe op vakmanschap, datgene waar iemand in het werk goed in is. Dit 
wordt gespecificeerd naar rollen of taken waarmee medewerkers te maken hebben. Het gaat 
om zaken die vooral in de praktijk, en soms gedeeltelijk in een beroepsopleiding geleerd zijn. 
Voorbeelden: een financiële analyse kunnen uitvoeren of een advies kunnen uitbrengen. 

Deelcompetenties, die een beperkt bereik hebben, namelijk niet op een zelfstandige rol of taak 
betrekking hebben, maar op bepaalde vaak terugkerende onderdelen daarvan. Een goed 
voorbeeld is het kunnen werken met het Internet of het werken met spreadsheets. Zulke 
competenties worden deelcompetenties genoemd. Tegenover hun beperkte bereik staat dat ze 
soms breed toepasbaar zijn - het werken met Internet en spreadsheets komt tegenwoordig in 
vele soorten werk voor en vormt dan ook onderdeel van uiteenlopende competenties. 
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Kennis is wat iemand weet: feiten, samenhangen, systemen, methoden, modellen, jargon, etc. 
Het gaat om zaken die op vakinhoud betrekking hebben, maar ook op bedrijfsprocessen of 
gebeurtenissen uit het dagelijkse leven of zaken die op school geleerd zijn. Zij keren in 
allerlei competenties terug en zijn ook nodig om nieuwe competenties te verwerven. Bij het 
verwerven van competenties heeft men meestal niet genoeg aan wat op school of in de studie 
geleerd is. Men moet tijdens het werk de kennis steeds blijven uitbreiden en vernieuwen. 
Voorbeelden: kennis over wetgeving ruimtelijke ordening of modellen van aanbesteding. 

Vaardigheid is wat iemand kan: allerlei bewerkingen uitvoeren, procedures en methoden 
toepassen, berekeningen maken, teksten schrijven. Dit zijn punten die niet noodzakelijkerwijs 
met vakinhoud te maken hebben en dikwijls in het dagelijkse leven of tijdens de opleiding 
geleerd zijn, of die alsnog tijdens het werk geleerd moeten worden. Het zijn belangrijke 
bouwstenen van competenties. Voorbeelden: systematisch werk of schriftelijke uitdrukking. 

Houding (of attitude): hoe men zich opstelt ten opzichte van personen of zaken. 
(zorgvuldigheid, respect voor anderen, betrokkenheid, klantgerichtheid, ondernemerschap). 

Capaciteiten: in aanleg gegeven intellectuele vermogens waarmee mensen in staats zijn 
problemen te doorzien en op te lossen. (analytisch denken, numeriek redeneren) 

Persoonlijkheid: in aanleg gegeven kenmerken van de manier waarop iemand zich gedraagt, 
waarbij iets een kenmerk genoemd wordt waarneer het in veel uiteenlopende situatie 
voorkomt en weinig verandering toont. (energie, ambitie, extraversie, vriendelijkheid). 

Overige kenmerken: waarden, interessen, doelen, motieven, gedragstijlen, biologische en 
biografische kenmerken. 

Een ander groot verschil is dat Roe een onderscheid maakt in de zaken die competenties 
ondersteunen en deze ook per onderdeel benoemd. Zo is het mogelijk om op basis van het 
model van Roe aan te geven wat voor kennis, vaardigheden, etc van belang zijn bij een 
bepaalde competentie. Bij Spencer & Spencer is dit niet direct mogelijk. Spencer & Spencer 
maken geen onderscheid in competenties, kennis, vaardigheden, houding, etc, maar geven 
eigenlijk aan dat dit allemaal competenties zijn. Op basis van dit model is het niet mogelijk 
om aan te geven wat wat ondersteund. Wel geven Spencer & Spencer aan dat verschillende 
competenties elkaar wederzijds kunnen versterken. 
Het feit dat Roe een onderscheidt maakt tussen competenties, deelcompetenties, kennis, 
vaardigheden, houding, etc, is een belangrijk punt van verschil met Spencer & Spencer. Roe 
geeft met aan dat om goed te zijn in een competentie iemand eerst goed moet zijn in de 
bijbehorende deelcompetenties en om goed te zijn in die deelcompetenties iemand de 
daarvoor nodige kennis, vaardigheden en houding nodig heeft. Dit betekent dat als iemand 
een bepaalde ( deel)competentie verder wilt gaan ontwikkelen, er eerst gezorgd moet worden 
dat de nodige kennis, vaardigheden en houding aanwezig is. 
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3.2.2 Keuze competentiemodel: Het competentiemodel van Roe 

Na het bestuderen van deze twee modellen wil ik me aansluiten bij de gedachtegang en 
theorie van het competentiemodel van Roe als achtergrond model en wel door de volgende 
vier belangrijke punten: 

• Maakt inzichtelijk wat een competentie is, hoe is het opgebouwd uit verschillende 
onderdelen en hoe deze onderdelen elkaar ondersteunen en met elkaar verbonden zijn. 

• De manier van omgaan met en ontwikkelen van competenties wordt door dit model 
helder in beeld gebracht: hoe ontwikkelen van competenties? Dit betekent dat men 
niet zomaar een competentie kan ontwikkelen. Eerst moet er worden nagegaan of de 
nodige kennis, vaardigheden en houding genoeg basis geven om de betreffende 
competentie te ontwikkelen. 

• Roe kan zijn definitie van competentie niet alleen toepassen op een persoon toe maar 
ook op een groep of organisatie. Hij vat de begrippen competenties en 
kerncompetenties in een. Hierdoor is het mogelijk om een duidelijk verband te zien 
tussen de kerncompetenties van een bedrijf en de competenties van de medewerkers. 

• Roe geeft aan dat competenties gebonden zijn aan een taak of rol en zijn 
functiegericht, aan een concrete activiteit die vervuld moet worden om een zeker 
resultaat te bereiken. Hierdoor worden competenties voor de medewerkers concreter 
en herkenbaarder in de eigenfuncties. 

Zoals eerder gezegd richten deze algemene modellen zich meer op het competentiebegrip, 
definities, opbouw, inhoud, etc. Het model van Roe kan goed gebruikt worden om inzicht te 
krijgen in het competentiebegrip en kan als achtergrond/ inspiratiebron gebruik worden. De 
volgende twee adviseurspecifieke competentiemodellen richten zich vooral op welke 
competenties voor adviseurs van belang zijn en de indeling van competenties in 
basiscompetenties en meer specifieke competenties. Hierdoor wordt het concreet wat voor 
competentieclusters voor iedereen of bepaalde groepen medewerkers van belang zijn. 

3.3 Competentiemodellen: adviesorganisatie competentiemodellen 

In deze paragraaf worden de twee meer specifieke competentiemodellen voor 
adviesorganisaties behandeld: van Caluwé & Reitsma (2006) en de Competentie Model Dutch 
Version van de Ooa. Er zullen een aantal overeenkomsten als verschillen tussen beide 
modellen besproken worden. Deze modellen geven een indeling in competenties waardoor het 
voor de medewerkers helder wordt wanneer welke competenties van belang zijn. Zo zijn 
bijvoorbeeld basiscompetenties voor iedereen van belang. 

3.3.1 Caluwé & Reitsma en de Competency Model Dutch Version van de Ooa 

Caluwé en Reitsma (2006) hanteren als uitgangspunt in hun onderzoek de volgende definitie 
voor een competentie: 
'Iets wat iemand goed kan ' 

Opmerkelijk is dat de ICMCI geen definitie geeft aan het begrip competentie, maar alleen 
aangeeft wat de competenties zijn die van belang zijn voor adviseurs (zie tabel4). 
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Caluwé en Reitsma geven aan dat een competentie een (soms) latent vermogen dat effectief is 
in bepaalde taak- of probleemsituaties op een wijze die waarneembaar is. Vergelijkbaar met 
Spencer & Spencer en Roe geven Caluwé en Reitsma ook aan dat competenties sterk berusten 
op temperament, persoonlijkheid en intelligentie. Ook zij geven aan dat deze niet of 
nauwelijks te ontwikkelen zijn. 
Caluwé en Reitsma hebben een competentielijst samengesteld die specifiek voor organisatie 
adviseurs van belang zijn. Zij hebben een competentielijst samengesteld, een taxonomie 
gebaseerd op de competenties van: Hoekstra en van Sluijs, Yulk, Fabl en Youn, Volzen De 
Vrey. Daarbij gebruiken zij de definities van competenties die zijzelf het duidelijkst vinden. 
Dit betekent dat de competentielijst van Caluwé en Reitsma bestaat uit een combinatie van 
competenties van andere auteurs. In hun onderzoek hebben ze naar al deze competenties 
gekeken, van al deze auteurs, en zijn ze nagegaan welke van al deze competenties van belang 
zijn voor adviesorganisaties. 
Omdat deze competenties specifiek van belang zijn voor adviseurs hebben zij onderzocht wat 
de verschillende omstandigheden/ situaties zijn waarin een adviseur moet werken. Uit hun 
onderzoek blijkt dat er competenties zijn die iedere adviseur nodig heeft, deze noemen ze 
basiscompetenties. Verder maken zij een onderscheid tussen hoe een project wordt aangepakt, 
expertmatig of procesmatig. Een derde categorie competenties zijn de competenties die 
specifiek samenhangen met de in te zetten interventies. Met een interventie doelen zij op één 
of een serie geplande veranderactiviteit( en) die erop gericht zijn het functioneren van de 
organisatie of samenwerkingsverbanden te vergroten. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
competenties volgens Caluwé en Reitsma onderverdeeld in deze drie categorieën. 

Caluwé en Reitsma 

Bij interventies gericht op strategische vraagstukken en vormen van toekomstbeelden 
en op processen tussen mensen: 
Organisatiebewust zijn 

Bij interventies gericht op aanpassen van de structuur in de organisatie of 
samenwerkingsverbanden; op het verbeteren van de bedrijfsprestaties via 
bedrijfsprocessen en op de motivatie van werknemers m.b.v. HRM-instrumentarium: 
Plannen, organiseren en resultaatgericht 

Bij interventie gericht op beheersing en controle: 
Durf, plannen, resultaatgericht, omgaan met details en problemen oplossen 

Bij interventie gericht op training en ontwikkeling en op duurzaam leren en 
veranderen door interactie: 
Coachen en inspireren 

Net zoals Spencer & Spencer maken zij ook cluster van competenties, domeinen, die bestaan 
uit subcompetenties. De gehanteerde domeinen zijn: ondernemen, veerkracht tonen, 
organiseren, presteren, analyseren, beschouwen, faciliteren, beïnvloeden, besturen en 
vertrouwen wekken. Voor een overzicht van genoemde indeling inclusief de bijgehorende 
competenties wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Ook de International Council of Management Consultancy Institutes, ICMCI, heeft een 
gemeenschappelijke 'Competence Framework' ontwikkeld. De ICMCI is een overkoepelde 
organisatie voor beroepsvereniging van adviseurs. 
In het ICMCI model staat het brede arsenaal van competenties voorop en is het 'Consulting 
Process' een van de kemcompetenties. Oorspronkelijk worden de competenties onderverdeeld 
in 3 hoofdcompetenties. Tabel 4 geeft een de competenties die volgende de ICMCI van 
belang zijn voor alle adviseurs van adviseurorganisaties. 

De Ooa heeft de rubrieken 'Consulting Competence' en 'Value and Behaviour' scherper 
gesteld. De Ooa is de Nederlandse beroepsvereniging van organisatieadviseurs en organisatie
en veranderkundigen. De Ooa werd in 1940 opgericht en sinds 1989 is de Ooa lid ICMCI. De 
competenties 'Organisation & Change knowledge' en 'Reflective skills' zijn toegevoegd. Dit 
resulteerde in het Competency Model Dutch version. Het Competency Model Dutch version 
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is een overzicht op een pagina en daarom makkelijk hanteerbaar. In principe zijn alle 
elementen in dit model ook terug te vinden in de BoKS. Figuur 4 in hoofdstuk 2 voor een 
overzicht van het Competency Framewerk Dutch version. 

3.3.2 Keuze competentiemodel: het Competency Model Dutch version van de Ooa 
Als deze modellen van Caluwé en Reitsma en die van Ooa met elkaar worden vergeleken dan 
valt het op dat de overeenkomst tussen de competenties niet zo groot is, terwijl beide 
modellen bedoeld zijn voor adviesorganisaties. Verder is te zien dat de Ooa ook 'Kennis' als 
een competentie meeneemt in het model, terwijl Caluwé en Reitsma dat niet doen. Dit zou 
verklaard kunnen worden door het feit dat het begrip competenties nog in ontwikkeling is en 
nog geen algemeen aanvaardbare definitie kent. Het feit dat O&i aangeeft het aspect 'Kennis' 
belangrijk te vinden in een competentiesysteem en dat dit model dit aspect ook toevoegt in de 
competentielij st, maakt dit model interessant voor O&i. 

• Het competentiemodel van de Ooa benadrukt het belang van Kennis als onderdeel van 
de competenties van een adviesbureau. 

• Daarnaast schenkt de Ooa extra aandacht en de competenties die betrekking hebben op 
waarden en normen van de adviseurs, iets wat O&i erg belangrijk vind. 

3.3.3 Combineren van het model van Roe en het model van de Ooa 
Het competentiemodel van Roe is vooral gericht op het definiëren van competenties, het 
inhoudelijke gedeelte. Het model van Roe kan goed gebruikt worden om inzicht te krijgen in 
het competentiebegrip. Het model van de Ooa richt zich meer op het aangeven van wanneer 
welke competenties voor welke adviseurs van belang zijn. Zo kan het model van Roe 
ondersteunen bij het bepalen van wat wel of niet als een competentie gezien kan worden, 
terwijl het model van de Ooa de genoemde competenties uit het model van Roe een plaats 
geeft binnen de organisatie. Als voorbeeld: volgens het model van Roe is bijvoorbeeld 'het 
ontwerpen van processen' een competentie. Vervolgens kan men op basis van het model van 
de Ooa de competentie 'ontwerpen van processen' een plaats geven binnen de organisatie. 
Afhankelijk van de organisatie kan die competentie een Basiscompetentie zijn, wat betekent 
dat deze competentie voor iedereen in die organisatie van belang is. Figuur 9 geeft een 
grafische voorstelling van het combineren van de twee modellen. In de voorstelling zijn er een 
aantal lijnen als voorbeeld gegeven. Zo kunnen een aantal 'Kenniszaken' vallen onder 
Basiscompetenties en/ of Vakinhoudelijke gedeelte, of; een bepaalde vaardigheid kan gezien 
worden als een 'Business inzicht'. 

Praktijk leren 

Schools leren 

' ' 
. - ... -- -',- ·- - liP 

' ' ' 

"' --~ 

Figuur 9: Combineren van de competentiemodellen van Roe en de Ooa. 
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3.4 Competentiemeetsystemen: hoe meten van competenties 

In de vorige paragraaf zijn de algemene competentiemodellen van Roe (2002) en Spencer & 
Spencer (1993) en de adviesspecifieke competentiemodellen van Reitsma & Caluwé en van 
de Ooa behandeld. Dit hoofdstuk zal zich vooral richten op het meten van competenties. Er 
zullen een aantal methoden kort besproken worden die competenties zichtbaar maken. Daarna 
zal worden aangegeven hoe competenties gemeten kunnen worden. 

3.4.1 Methoden voor het meten van competenties 

Voor het meten/ beoordelen op competenties zijn er een aantal methoden bekend. Deze zullen 
hieronder in het kort besproken worden. (Spencer & Spencer, 1993) 

Assessment Center 
Een Assessment center is geen research center of gebouw. Dit is een abstract begrip in de 
praktijk en betreft gestandaardiseerde procedures voor het beoordelen/ meten van op gedrag 
gebaseerde of performance gebaseerde dimensies waarbij de deelnemer beoordeeld word door 
het gebruikt van verschillende oefeningen en I of simulaties. De geteste persoon gevraagd om 
een bepaald gedrag te genereren, meestal in een situatie met andere mensen, gekoppeld aan 
een of meerdere competenties. Een Assessment Center kan uit verschillende onderdelen 
bestaan. 

Hieronder staan een aantal van de assessment technieken die gebruikt worden in Assessment 
Centers: 

Testen 

In basket exercises: medewerker wordt geconfronteerd met managersproblemen. 
"Stress exercise and interviews: onder stressvolle situaties iemand ondervragen naar 
motieven en gedrag. 
Presentation Vision/ Strategy Speeches: onderdruk voor bereiden van een presentatie. 
Job Interview. 
Business Production Game: medewerker moet de rol van manager vervullen. 
Role Plays: spelen het omgaan met een niet tevreden klant. 
Treasure hunt: opdracht naar het vinden van iets. 
Peer coaching and Counseling: medewerker wordt gevraagd om advies te geven aan 
een echte collega. 

Hier gaat het om testen die competenties meten. Deze kunnen zowel 'operant' als 
'respondant' zijn. Bij operant testen gaat het om testen waarbij de persoon wordt gevraagd om 
een bepaald gedrag te genereren, terwijl bij respondant testen de persoon wordt gevraagd om 
een of meerdere antwoorden te kiezen uit een aantal mogelijke gedragingen. Er zijn heel veel 
soorten testen beschikbaar. 

Biodata 
Bij Biodata wordt er naar feiten uit het verleden van de kandidaat gekeken: gevolgde 
onderwijs, familie, opgedane werkervaring, vrijetijdsbesteding, etc. De aanname hierbij is dat 
deze feiten informatie verschaven over de aanwezigheid van een competentie. 
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Rating 
"Rating" van iemands competenties door mensen die hem of haar hebben geobserveerd (b.v.: 
"360 graden", meting door een bovengeschikte, peers, ondergeschikten, klanten, externe 
expert and zelfs familieleden). Dit is een aantal veel gebruikte methoden voor het meten van 
competenties door rating: 

Competency Assessment Questionnaires. 
Competency Q-Sort: het rangschikken van competenties voor iemand van 'meest 
kenmerkend' tot 'minst kenmerkend' . 
Customer survey: klanten kunnen gevraagd worden om het betreffende personeel te 
beoordelen op ' customer service orientation' en hieraan gerelateerde competenties. 
Organisational Climate: het beoordelen van de organisatiesfeer, gecreëerd door de 
leidinggevende. Dit wordt gedaan door ondergeschikten. Dit geeft een goed beeld van 
de competenties die zijn gerelateerd aan teamleiderschap. 

De methode die heel duidelijk te herkennen is bij O&i is Rating en op basis van de gevoerde 
gesprekken sluit Rating ook het beste aan bij de behoefte en wensen van O&i. Dit 
literatuuronderzoek is ondersteunend aan deze afstudeeropdracht en zal zich richten op de 
meetmethode 'Rating, waarbij observatie van gedrag belangrijk is. De meetmethode rating 
betekent dat de beoordeling op basis van het getoonde gedrag aangeeft in hoeverre iemand 
wel of niet over een bepaalde competentie beschikt. Hiervoor zijn er meetsystemen 
ontwikkeld die bij rating het meten van competenties ondersteunen. Dit wordt in de volgende 
paragraaf besproken. 

3.4.2 Meten van competenties 

Globaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen meetsystemen waarbij er geen 
gedragsvoorbeelden worden gebruikt en meetsystemen waarbij er wel gedragsvoorbeelden 
worden gebruikt. Deze twee manieren worden in het vervolg van dit hoofdstuk besproken. 

Meten van competenties: zonder gedragsvoorbeelden 
Het meten van competenties zonder gebruik te maken van gedragsvoorbeelden wordt 
bijvoorbeeld toegepast door Caluwé en Reitsma (2006). De competenties inclusief de 
bijbehorende definities worden aangegeven. De kandidaat wordt beoordeeld op competenties 
op een schaal van bijvoorbeeld 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor 'hier ben ik goed' en 5 
staat voor 'hier ben ik niet zo goed in. Voor ontwikkeldoeleinden geven Caluwé en Reitsma 
ook aan dat het mogelijk is om per competenties aan te geven of de competenties wel of niet 
ontwikkelbaar is. Tabel 5 geeft het voorbeeld van hoe een competentie volgens deze manier 
gemeten wordt. 

12345 Ja/ nee 

Het nadeel van deze manier van meten is dat het erg open staat voor verschillende 
interpretaties over wat de competentie eigenlijk inhoudt. Deze manier van meten is erg 
subjectief. Deze manier van meten wordt vaak gebruik in enquêtes naar bijvoorbeeld de 
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kwaliteit van diensten en/ of producten, waarbij de betekenis van de puntenschaal loopt van 
'erg tevreden' tot 'helemaal niet tevreden'. Voor dit soort onderzoeken/ enquêtes is deze 
manier van meten goed genoeg. Dit heeft te maken de grote hoeveelheid data die verzameld 
kan worden waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten stijgt. Bij het meten van de 
competentie van een medewerker zullen er in de meeste gevallen maar twee mensen 
bijbetrokken zijn en daarnaast is het de vraag of er genoeg referentiekader aanwezig is om 
bijvoorbeeld tijdens een functioneringgesprek over de competenties te praten anders is de 
interpretatie vrijheid groot. 

Caluwé en Reitsma omschrijven een competentie grofweg als iets waar je goed in bent. In 
deze beschrijven zitten een aantal implicaties, namelijk (Caluwé en Reitsma, 2006): 

• dat men dat van zichzelf moet weten en daarom is zelfkennis een belangrijk element 
bij de ontwikkeling van competenties. Waar ben je goed is en waar ben je niet zo goed 
in en wat kun je wel of niet ontwikkelen. 

• dat men goed en beter kan worden in iets kan worden. 
• En de auteurs denken ook dat als professional iemand kan leren en zelfs moet leren. 

Deze drie implicaties vormen de grondslag voor het zelftestinstrument, een 360 graden
feedbackinstrument, dat zij hebben ontwikkeld. Zij zien de zelftest als een hulpmiddel bij de 
professionalisering. De adviseur vult een scorelijst over de competenties, interventies en 
aanpakken in en neemt reflectievragen door. Datzelfde vraag de adviseur aan een boven-, 
neven- en ondergeschikte om voor hem te doen. Door de resultaten met elkaar te vergelijken 
en vervolgens het gesprek hierover te voeren, ontstaat een beeld over waar de adviseur goed 
en mindergoed in is en wat mogelijk ontwikkelbaar is. (Caluwé en Reitsma, 2006). Hiermee 
verwachten ze dat een bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling en 
professionalisering van de adviseur met betrekking tot competenties. Figuur 10 geeft de opzet 
van het instrument weer. Er zijn dus drie perspectieven: 

• Ikzelf, de betreffende adviseur; 
• De onder-, neven-, en bovengeschikte die hun mening geven over de adviseur; 
• De uitkomsten van het onderzoek, dat als vergelijking materiaal gebruikt wordt. 

Figuur 10: visualisatie van de opzet van het meetinstrument volgens Caluwé & Reitsma 
(2006) 
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Naast de hierboven genoemde drie aanname geloof is dat er een vierde aanname is die niet 
genoemd wordt, namelijk: dat de adviseur, de neven-, onder-, bovenbeschikten weten wat de 
competentie precies inhoudt en eenzelfde kijk hebben op de betreffende competentie. Alleen 
dan geloof ik dat er een goede basis om de resultaten met elkaar te vergelijken en vervolgens 
een gesprek hierover te voeren. Langdon en Whiteside (2004) geven aan dat het alleen hebben 
van goed gecommuniceerde competentie statement niet genoeg aangeven wat de competenties 
inhouden en niet vertellen hoe de competentie gemeten en verbeterd kan worden. 
Uitvoeringscompetenties, hierin zijn gedragsvoorbeelden van competenties te herkennen, zijn 
veel duidelijker dan generieke competenties. Alleen generieke competenties kunnen te vaag 
zijn. De medewerker gaat zich hierdoor vooral bezig houden met het ontwikkelen van 
systemen om het werk te verbeteren in plaats van zich bezig te houden met het verbeteren van 
het werk zelf. (Langdon en Whiteside, 2004). Daarnaast zijn er zowel in de literatuur als bij 
verschillende bedrijven verschillende definities voor de competenties, waardoor het mogelijk 
is dat verschillende medewerkers uit eenzelfde organisatie verschillende betekenissen van 
eenzelfde competentie kennen. Ik geloof dat door het geven voorbeelden van gedrag die de 
aanwezigheid van de competentie aangeven, naast het geven van de competenties inclusief de 
definities het voor de medewerker en dus ook voor de adviseur, veel inzichtelijker en 
concreter wordt wat de betreffende competentie inhoudt. Er ontstaat een gezamenlijke visie 
over de inhoud van de competentie wat een goede basis vormt om de resultaten van een 
test/scan te vergelijken en te bespreken. Uit ervaring met de adviseurs van O&i kan ik dit 
beeld bevestigen. Tijdens de gesprekken over competenties maakte men vaak gebruik van de 
gedragsvoorbeelden om duidelijk te krijgen wat er eigenlijk bedoeld wordt met de betreffende 
competentie. Daarnaast geven Cooper en Robertson (1993) aan dat ondanks het veelvuldige 
gebruik van 'judgemental rating', zoals ook in het voorbeeld hierboven wordt gedaan, veel 
fouten voorkomen. VolgensCooperen Robertson (1993) zijn de meest voorkomende fouten 
bij rating, onafhankelijk van het 'type' beoordelaar (onder-, neven, bovengeschikte ): 

• halo-effect: de persoon die hoog beoordeeld worden op een karakteristiek, wordt 
vervolgens ook op andere karakteristieken hoog beoordeeld puur op basis de van 
indruk van die vorige karakteristiek, 

• leniency: de neiging van beoordelaars om de betreffende persoon altijd hoog te 
beoordelen, 

• error of central tendency: de beoordelaar geeft liever een gemiddelde score dan een 
extreem oordeel, 

• contrast effect: als mensen worden beoordeeld in vergelijking met elkaar met anderen, 
waardoor er wordt geen 'echt' oordeel gegeven. 

Een poging om deze veel voorkomende fouten te verminderen heeft geleidt tot het 
ontwikkelen van de behaviourally anchored rating scale (BARS) en de behavioural 
observation scale (BOS). Door het gebruiken van schalen die verbonden zijn aan specifiek 
gedrag wordt de interpretatievrijheid significant verminderd wat leidt tot een hogere inter
rater overeenkomst. (Cooper en Robertson, 1993). 
In de tweede manier van meten van competenties is te zien dat er meer referentiekader wordt 
gegeven, door het gebruiken van gedragsvoorbeelden, vergelijkbaar met BARS/ BOS, 
waardoor het duidelijker en inzichtelijker wordt wat er bedoeld wordt met de betreffende 
competenties. 

Meten van competenties: via gedragsvoorbeelden 
Bij deze manier van meten van competenties worden de competenties gemeten door het 
beoordelen van de gegeven gedragsvoorbeelden. Hierbij worden gedragingen bij elkaar 
verzameld die betrekking hebben op de competentie. De gedragingen worden dan 
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gerangschikt van niet-professioneel of ongewenst gedrag, naar basisgedrag/ minstens aan te 
tonen gedrag naar steeds professioneel wordend gedrag. Aan de gedragsvoorbeelden worden 
scores gekoppeld van bijvoorbeeld '-1' (=ongewenst gedrag) tot '5' (= erg professioneel 
gedrag). Tabel 6 geeft het voorbeeld van een uitgewerkte competenties zoals Spencer & 
Spencer (1993) het aangeeft. De gebruikte schaal voor deze competentie loopt van '0' 
'ongewenst' gedrag tot '7' 'meest gewenst gedrag'. De schaal kan per competentie verschillen 
Hier worden gewenste gedragingen gegeven waarin een toenemende professionaliteit 
waargenomen kan worden. Hierdoor wordt het bezitten van een competentie en! of sterk of 
minder sterk zijn in een competentie concreet in het zichtbare gedrag zichtbaar gemaakt. Het 
referentiekader wordt hier duidelijker aangegeven waardoor alle neuzen dezelfde richting zijn. 
De subjectiviteit wordt hierdoor verminder, waardoor de resultaten betrouwbaarder worden. 
Let wel: het meten van competenties blijft nog altijd subjectief. 

Tabel6: voorbeeld van competentie meting met bijbehorende gedragsvoorbeelden 

Conceptual thinking: understanding a situation or problem by putting the pieces together, 
seeing the large picture. lt includes identifying pattems or connections between situations that 
are not obviously connected. 

0. Uses no abstract concepts. Thinks very concretely. 
1. Uses basic ru/es. Uses "rules ofthumb", common senses and past experiences to 

identify problems. Sees essential similarities between current and past situation. 
2. Recognizes patterns. Observes discrepancies, trends, and interrelationships in data or 

sees crucial differences between current situations and things that have happerred 
before. 

3. Applies Complex Concepts. (e.g., root cause analysis, portfolio analysis) 
4. Simplijzes Complexity. 
5. Creates new concepts: Identifies problems and situations not obviously toothers and 

not leamed from previous education or experiences. 
6. Creates new concepts for complex issues. 
7. Creates new models: Creates new models or theories that explain a complex situation 

or problem and reconciles discrepant data. 

Een variant hierop is het meetsysteem zoals gebruik bij Altran Cis (Deze wordt kort in 
paragraaf 3.3.2 behandeld). De competenties worden weergegeven inclusief bijbehorende 
definities. Daarnaast worden ook zoals hierboven een aantal gedragvoorbeelden gegeven. Er 
worden hier een aantal gedragsvoorbeelden per functie gegeven waarbij er voor de 
betreffende functie de gedragvoorbeelden m.b.t. de professionaliteit hetzelfde zijn. In dit 
geval worden de competenties gemeten door nagaan in hoeverre de gegeven 
gedragsvoorbeelden getoond worden. 
Het verschil tussen deze twee varianten is dat er in het tweede geval, zoals gebruikt bij Altran 
Cis, meteen zichtbaar is welke gedragsvoorbeelden bij welke functie (bij adviseurs: trainee, 
junior, medio of senior) horen. Doordat de puntenschaal van alle competenties en voor alle 
functies hetzelfde is zijn de resultaten tussen de competenties makkelijk te vergelijken, terwijl 
het aantal gedragsvoorbeelden per competenties en functie gewoon kan verschillen. 
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3.4.3 Keuze competentiemeetsysteem: meten competenties via gedragsvoorbeelden 

Bij het woord meten denken de meeste mensen aan het absoluut en objectief aangeven wat 
iets is. Bij het meten van competenties is dit helaas niet mogelijk. Dit heeft te maken met het 
feit dat het bij competenties gaat om hoe je je zelf ziet of hoe anderen naar je kijken. Het 
meten van competenties is tot op de dag van vandaag nog steeds een subjectieve zaak. Wel 
kan er door het geven van meer referentiekader ervoor gezorgd worden dat het meten van 
competenties tastbaarder en minder subjectief wordt. Dit referentiekader is van belang om 
ervoor te zorgen dat alle medewerkers eenzelfde kijk hebben op de competenties. Dit 
referentiekader wordt gecreëerd door het geven van de definities van elke competentie en de 
bijbehorende gedragsvoorbeelden te geven. Hierdoor worden de competenties zichtbaar 
gemaakt. De competenties worden gemeten door aan te geven in hoeverre je bepaalde 
gedragingen toont. 

• Meten van de aanwezigheid van competenties door aan te geven in hoeverre de 
betreffende gedragsvoorbeelden worden getoond. Op deze manier wordt het juiste 
referentiekader gecreëerd waardoor competenties in het gedrag zichtbaar worden. 

Tabel 7: voorbeeld van competentiemeetsysteem met gedragsvoorbeelden voor de niveau/ 
functies van Masterclass · en Junior adviseur. 

Analyseren en Adviseren 

Leidt uit een veelheid van informatie 
essentiële zaken 

Maakt in verzamelde informatie een 
onderscheidt tussen hoofd- en 

Evalueert de verzamelde informatie 
tussentijds op volledigheid en 
betrouwbaarheid 
Trekt conclusies uit beschikbare 
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3.5 Benchmarking: Competentiemeetsystemen in de praktijk 

Deze paragraaf behandelt de uitgevoerde benchmarking: wordt er gekeken naar hoe 
competenties bij andere bedrijven, in de praktijk, worden toegepast. Het doel hiervan is om 
een idee te krijgen over het werken met competenties in de praktijk en om ervaringen zowel 
positief als negatief te verzamelen van andere bedrijven. De twee volgende bedrijven zijn 
bezocht: Ehrm Vision en Altran Cis. Net zoals er in het literatuuronderzoek twee soorten 
modellen besproken zijn - algemene modellen die van toepassing kunnen zijn bij 
verschillende bedrijftsoorten en modellen die specifiek van toepassing zijn bij 
adviesorganisaties - zo is er ook voor deze twee bedrijven gekozen: 
• EhrmVision, die gespecialiseerd in Assessment-technieken op basis van o.a. competenties. 

Zij helpt haar klanten, verschillende soorten bedrijven, bij het opzetten en invoeren van 
competentiemeetsystemen. Hierdoor heeft Ehrm Vision veel ervaring met het invoeren en 
werken met competentiemeetsystemen bij verschillende bedrijven. 

• Altran Cis Nederland is een adviesbureau die qua te leveren diensten en aantal 
medewerkers te vergelijken is met O&i. Zij hebben m december 2006 
competentiemanagement ingevoerd. Concreet betekent dit dat zij een 
competentiemeetsysteem hebben ingevoerd en deze als basis gebruiken bij functionering
en beoordelingsgesprekken en dat de beloning gedeeltelijk gekoppeld is aan de resultaten 
van het competentiemeetsysteem. 

Beide bedrijven waren erg open in het geven van nuttige informatie, tips en in het delen van 
hun ervaringen tot nu toe in het werken met competenties. 

3.5.1 Ehrm Vision 
Ehrm Vision is opgericht in 1999 met het idee om Assessment Center . technieken te 
implementeren in organisaties, en zo managers effectievere managers te maken. Hun concept 
gaat uit van het combineren van mensgerichtheid met meetbaarheid. Ter ondersteuning van de 
persoonlijke ontwikkeling van een medewerker kunnen ook de Talenten Motivatie 
Assessment, de TMA, en/ of de feedback competentiescan gebruikt worden. Zie bijlage 3 
voor een wat uitgebreider samenvatting van Ehrm Vision met betrekking tot competenties. 

De competentiescan 
Ehrm Vision heeft een lijst van 58 competenties samengesteld. Bedrijven, die willen gaan 
werken met competenties, kunnen uit deze lijst de voor hen belangrijke competenties 
selecteren en deze competenties uitwerken en invoeren. Voorbeelden van enkele competenties 
van Ehrm Vision zijn: ambities, coachen, flexibiliteit, luisteren, presenteren, samenwerken. 
Voor een compleet overzicht van de competenties inclusief de definities wordt verwezen naar 
de bijlagen 4a en b. De competenties worden gemeten met door het meten van 
gedragsvoorbeelden en/of stellingen. Alle competenties zijn verbonden met een aantal 
gedragsvoorbeelden. Bijvoorbeeld: de competentie 'Klantgerichtheid' kent een aantal 
gedragsvoorbeelden, twee daarvan zijn: 

Heeft goede relaties met klanten, 
Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt. 

Het meten is gebaseerd op een vijfpuntenschaaL De uitleg van de schaal is uitgesplitst naar de 
niveaus waarop er gerapporteerd wordt; competentie niveau en gedragsvoorbeeld niveau. 
De scores kunnen van 'Score 5-->Goed' tot 'Score 1--> Onvoldoende' zijn. 
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De betekenis van deze 2 scores worden hieronder gegeven: 

Score 5 --> Goed: 
Competentie niveau: Competentie is een sterk punt; meer dan voldoende ontwikkeld. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt op juiste wijze getoond 
en negatief gedrag wordt achterwege gelaten. 

Score 4 --> Voldoende (zie bijlage 3 voor uitleg) 
Score 3 --> Matig (zie bijlage 3 voor uitleg) 
Score 2 -->Zwak (zie bijlage 3 voor uitleg) 

Score 1 --> Onvoldoende: 
Competentie niveau: Deze competentie is nagenoeg niet ontwikkeld; er zal een zeer 
grote investering nodig zijn om te ontwikkelen. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt nagenoeg niet getoond. 
Negatief gedrag wordt bijna altijd getoond. 

Het invullen van de competentiescan 
De competenties worden indirect gemeten door het beoordelen van de gedragsvoorbeelden. 
Daarnaast krijgt medewerker bij het invullen van de competentiescan alleen de 
gedragvoorbeelden te zien, de competenties zijn hier niet zichtbaar. Het idee van het meten 
van competenties via gedragsvoorbeelden en het niet laten zien van de competenties, is om te 
voorkomen dat als de medewerker de competenties te zien krijgen, hij/ zij vooraf al een eigen 
interpretatie zal geven aan de competenties. 

Feedback, wie vult de competentiescan in. 
De 360° feedback en 90° feedback zijn instrumenten op het gebied van competentie 
ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Bij deze instrumenten gaat het om het 
genereren van gestructureerde feedback. Bij 360° feedback methode geven verschillende 
soorten relaties feedback aan de feedbackontvanger vanuit hun perspectief 
Bij 360° feedback wordt door één of meerdere personen met een verschillend perspectief op 
het gedrag van de beoordeelde persoon feedback gegeven. Doel is om een zo accuraat 
mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag. Bij 90° feedback handelt het om één 
feedbackgever. Voorbeelden van soorten feedbackgevers zijn; de leidinggevende, collega's en 
klanten. De feedbackontvanger geeft ook eigen reflectie per competentie op dezelfde 
gedragsvoorbeelden. Op deze wijze kan er bekeken worden of er een verschil in perceptie is 
tussen het zelfbeeld van de feedbackontvanger en het beeld de ander( en). 

Het beeld dat geschetst wordt is een subjectief beeld zoals de omgeving het gedrag en de 
competenties van de feedbackontvanger ervaart. Dit biedt openingen tot gesprek. 

Belangrijk bij het gebruiken van competenties ten behoeve van ontwikkeling 

Ehrm Vision geeft aan dat om de kans op het succes in het werken met competenties te 
vergroten de volgende punten erg belangrijk: 

Bied zekerheid aan het personeel: geen consequenties verbinden aan de resultaten van 
de competentiescan. Bij het verzamelen van de data garanderen dat de data niet voor 
andere doeleinden gebruikt zal worden en dat de data niet naar buiten zal komen. 
De competentiescan niet koppelen aan beoordeling, medewerkers zijn dan geneigd om 
de data te manipuleren, 
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Terugkoppelen van de resultaten, doe werkelijk iets met de resultaten. Als 
medewerkers geen feedback krijgen en het gevoel krijgen dat de resultaten niet 
gebruik worden waarvoor het bedoeld is, zal er verder weinig gebeuren. 
Duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het meten van de competenties en het 
hele proces erom heen (verwerken resultaten, feedback geven), 
Het aantal competenties waarop een medewerker beoordeeld wordt beperkt houden. 
Concentreer je op de 3 belangrijkste competenties. 
De competentiescan op papier invullen en niet digidaal. Het digitaal invullen van de 
scan (b.v. via Internet) kan ervaren worden als een soort spelletje. 

3.5.2 Altran Cis 
Altran is een wereldwijde onafhankelijke organisatie gericht op advisering over en 
implementaties van hoogwaardige technologieën en innovaties. Altran Cis is gespecialiseerd 
m het innoveren en verbeteren van organisaties en hun processen. 

De dienstverlening van Altran CIS is toegespitst op de volgende gebieden: 
Business process management: 
Informatiemanagement en I CT -dienstverlening: 
Preeurement en contract management: 
Innovatie en technologie: 

Altran Cis heeft sinds december 2006 competentiemanagement ingevoerd. Dit betekent dat 
het door hun opgestelde competentiematrix als basis en als ondersteuning wordt gebruikt bij 
interne bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan HR, zoals: werving en selectie, 
ontwikkeling, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, doorgroeimogelijkheden 
en beoordelingen. 

Altran Cis kent in totaal 8 competenties: 
Klantgerichtheid, 
Communicatie, 
Resultaatgerichtheid, 
Flexibiliteit, 
Deskundigheid, 
Pro-actief gedrag, 
Analyseren en Adviseren, 
Coachen. 

De competenties zijn van toepassing op alle adviseurs, behalve de competentie 'Coachen' die 
alleen van toepassing is op Medior en Senior Consultant. 

Het beoordelingsformulier bestaat uit een aantal resultaatgebieden waarvan 'Competenties' er 
een van is. (de rest: score op betrokkenheid, klanttevredenheid, functiegerelateerde 
doelstellingen) 

De competentiematrix 
De competenties zijn gedefinieerd en zijn gekoppeld aan een aantal gedragvoorbeelden. 
Alle competenties, behalve coachen, kennen vier niveaus, waarbij er sprake IS van een 
stijgende professionaliteit: 
Masterclass--> Junior Consultant--> Medior Consultant--> Senior Consultant. 
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Per competentie en per niveau zijn er een aantal gedragvoorbeelden gegeven. De totaliteit aan 
competenties, niveaus en gedragvoorbeelden wordt weergegeven in de competentiematrix. 
Tabel 8 geeft de competentiematrix aan voor de competentie 'Analyseren en adviseren'. 

Meten/ beoordelen op competenties 
Zoals eerder gezegd hebben alle competenties een aantal gedragsvoorbeelden. Het aantal 
gedragvoorbeelden per competentie en per niveau kan variëren. Die gedragsvoorbeelden 
kunnen als richtlijn gebruikt worden. Dit betekent dat ook nog ander gedrag van toepassing 
kan zijn dat in lijn ligt met de beschreven gedragingen binnen het betreffende 
competentieniveau. Bovendien blijven bij ieder competentieniveau ook de beschreven 
gedragingen van het lagere competentieniveau van betreffende competentie van toepassing. 
Dit betekent dat in de beoordeling ook gedragingen uit de lager gelegen competentie niveau 
een rol kunnen spelen. Van de adviseurs op een bepaald niveau wordt verwacht dat de 
gedragingen op lagere niveaus duidelijk aanwezig zijn. De competenties worden gemeten 
door het beoordelen van de bijbehorende gedragsvoorbeelden en hiervan het gemiddelde te 
nemen. Tabel 10 geeft het voorbeeld van een ingevulde competentie voor Masterclass 
Trainee. 

De competentiematrix wordt zowel door de adviseur zelf ingevuld als door de bijbehorende 
Businessmanager. Tijdens het functioneringsgesprek kunnen de verschillen in scores 
besproken worden en later voor het beoordelingsgesprek bepaalt de Businessmanagers de 
uiteindelijke scores. Het invullen van de competentiematrix gebeurd alsnog gewoon op 
papier. Alle papieren documenten worden in dossiermappen bewaard. De resultaten van de 
scan worden ook bekend gemaakt aan de adviseurs in een feedbackrapport, een rapport 
waarin de resultaten van de competentiescan beargumenteerd worden. 
Altran Cis geeft aan dat competentiemanagement 'veel tijd' kost. Vooral voor het 
management is het merkbaar. Zo zijn de Businessmanagers in de maand december bijna 
alleen maar bezig met het invullen van de competentiematrix. 

3.5.3 Vergelijking van Ehrm Vision de Altran Cis 
Beide bedrijven meten de competenties door gebruik te maken van gedragsvoorbeelden. Het 
verschil is dat Ehrm Vision aangeeft dat het beter is om aan de medewerker alleen de 
gedragsvoorbeelden te laten zien en deze gedragsvoorbeelden te beoordelen. Dit betekent dat 
de medewerker de competenties niet krijgen te zien en weten in eerste instantie niet welke 
gedragsvoorbeelden aan welke competenties verbonden zijn. 
Zowel Ehrm Vision als Altran Cis geven aan dat belangrijk is om het aantal competenties 
beperkt te houden. Ehrm Vision geeft maximaal 15 competenties per functie of per persoon. 

Een verschil tussen Ehrmvision en Altran Cis is dat Altran Cis de resultaten van de 
competentiescan wel koppelt aan de beoordelingen en beloning, terwijl Ehrm Vision dit juist 
ontmoedigt. Altran Cis is van mening dat dit juist positief is omdat de adviseurs dan juist 
aandacht gaan besteden aan het ontwikkelen van hun competenties. Zij geven ook aan niet 
bang te zijn voor manipulatie door de data, omdat de managers van de adviseurs ook de 
competentiescan invullen en het laatste woord hebben in het resultaat. Ehrm Vision adviseert 
juist om de resultaten van de competentiescan niet te koppelen aan beoordelingen en 
beloning. Zij geloven wel dat de medewerker dat resultaten zal manipuleren waardoor het 
resultaat niet betrouwbaar zal zijn en daarnaast vormt het geen goede basis voor de dialoog en 
het bepalen van de ontwikkeling van de medewerker. 
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Handige tips 
De uitgevoerde benchmarking heeft een aantal handige en belangrijke tips opgeleverd, die van 
belang zijn bij het werken met competenties. Ook O&i dient hiermee rekening te houden en in 
de meest gunstige situatie ook mee te nemen in het competentiemeetsysteem. Deze zijn de 
volgende 5 punten: 

• Bied zekerheid aan het personeel: geen consequenties verbinden aan de resultaten van 
de competentiescan. De competentiescan niet koppelen aan beoordeling, medewerkers 
zijn dan geneigd om de data te manipuleren. 

• Terugkoppelen van de resultaten, doe werkelijk iets met de resultaten. Als 
medewerkers geen feedback krijgen en het gevoel krijgen dat de resultaten niet 
gebruik worden waarvoor het bedoeld is, zal er verder weinig gebeuren. 

• Duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het meten van de competenties en het 
hele proces erom heen (verwerken resultaten, feedback geven). 

• Het aantal competenties beperkt houden. Tussen de 3 en 15 competenties meten en 
met betrekking tot ontwikkeling concentreer je op de 3 belangrijkste competenties. 

• Managers betrekken bij het werken met competenties. Dit geeft een grote stimulans 
aan de medewerkers om het meetsysteem te gebruiken. 
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Tabel8: uitwerking competentie: 'Analyseren en Adviseren'. 

Masterclass Junior Consult Medior Consult Senior Consult 
Analyseren en Adviseren 
Analyseren van een probleem, Raadpleeg een of meerdere Leidt uit een veelheid van Analyseert problemen uit een Komt met andere zienswijze, 
een situatie of een proces en op bronnen om de benodigde informatie essentiële zaken hoeveelheid van informatie nieuwe en andere oplossingen 
basis hiervan een oordeel, relevante informatie te vanuit verschillende en werkwijzen. 
advies en/ of eigen visie geven' verzamelen. perspectieven en de context. 

Stelt gerichte vragen en vraagt Maakt in verzamelde informatie Is kritisch ten op zichte van Past bestaande oplossingen voor 
door om een situatie of een onderscheidt tussen hoofd- eigen werk en toets relevantie bekende problemen aan voor 
probleem helder te krijgen en bijzaken van beweringen en andersoortige problemen. 

onderbouwing van argumenten. 
Ordent verzamelde informatie Evalueert de verzamelde Komt met oorspronkelijke Neemt zelfstandige 
om tot inzicht in een probleem informatie tussentijds op ideeën en oplossingen in de beslissingen, ook als niet alle 
te komen volledigheid en eigen werksituatie. informatie voor handen is. 

betrouwbaarheid 
Past theoretische kennis Trekt conclusies uit beschikbare Geeft beargumenteerd een 
doeltreffend toe op een concreet informatie beslissing aan met het oog 
probleem acceptatie door betrokkenen. 
Leert op basis van eigen fouten Houdt rekening met de 

doelstellingen van de 
onderneming in het uitzetten 
van een koers voor een project, 
afdeling , etc. 

Maakt in verzamelde informatie 
onderscheidt tussen feiten en 
meningen 
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Tabel 10: Voorbeeld van ingevulde competentiematrix voor een Masterclass Traineevoor de 
""'""r""'" en Adviseren'. 

Raadpleeg een of meerdere 
bronnen om de benodigde 
relevante informatie te 
verzamelen. 5 
Stelt gerichte vragen en vraagt 
door om een situatie of 
probleem helder te krijgen 
3 
Ordent verzamelde informatie 
om tot inzicht in een probleem 
te komen 4 
Past theoretische kennis 
doeltreffend toe op een 

bleem 3 

informatie onderscheidt tussen 
feiten en meningen 
6 
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Hoofdstuk 4. Ontwerpen van de competentiescan 

Hoofdstuk 4 geeft aan hoe er tot een keuze is gekomen voor een competentiemodel als 
begrippenkader voor het competentiemodel van O&i. Er zal worden aangegeven wat de 
randvoorwaarden en ontwerpspecificaties van O&i zijn met betrekking tot het 
competentiemeetsysteem. Daarnaast besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de keuzes die 
hebben geleidt tot het competentiemeetsysteem van O&i op basis van de behoefte van O&i en 
het literatuuronderzoek naar competenties. Als laatste wordt in het kort aangegeven hoe het 
onderzoeksproces, het bespreken van competenties met de schaduwgroep, is verlopen. 

4.1 Ontwerpspecificaties en randvoorwaarden 

V oordat het competentiemeetsysteem ontwikkeld kan worden moet er worden nagegaan wat 
de randvoorwaarden zijn die vanuit O&i van belang zijn. Daarnaast zijn ook de wensen van 
O&i en het doel van het gebruik van het competentiemeetsysteem van belang. Op basis van 
de randvoorwaarden, de behoefte van O&i, het literatuuronderzoek en de benchmarking, 
zullen de ontwerpspecificaties bepaald worden. De praktische haalbaarheid van het 
competentiemeetsysteem speelt ook een belangrijke rol. Zo is er bij het bepalen van de 
ontwerpspecificaties rekening gehouden met de beperkte duur van dit project en wat als 
praktisch wordt gevonden door O&i. In paragraaf 4.2 zal worden aangegeven hoe het 
competentiemeetsysteem eruit zal zien en hoe het ingezet zal worden. 

Randvoorwaarden en wensen 
Een eerste randvoorwaarde, ook te lezen in de opdrachtformulering, is het ontwerpen van een 
competentiemeetsysteem op basis van de BoKS, de competentiebibliotheek van O&i. Dit 
betekent niet dat er aan de BoKS niets veranderd mag worden. Zolang de BoKS als basis 
wordt gebruikt, is het mogelijk om de BoKS aan te passen door bijvoorbeeld competenties er 
aan toe te voegen. 

• Een competentiemeetsysteem op basis van de BoKS. 

In het kader van Interne Professionalisering wil O&i de adviseurs een instrument aanbieden 
waardoor de adviseurs in staat zijn om zelf inzicht te krijgen in waar hij of zij staat met 
betrekking tot de competenties. Dit is het competentiemeetsysteem. 

• Het competentiemeetsysteem moet de adviseur inzicht geven in waar hij/ zij staat. 

O&i geeft aan dat zij het niet alleen belangrijk vindt dat de adviseur kan bepalen waar hij/zij 
staat, maar dat de adviseur zich ook gericht kan ontwikkelen. De resultaten die door de 
competentiescan gegenereerd worden, kunnen gebruikt worden als basis voor de dialoog met 
betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van competenties. 

• De competentiescan gebruiken als ondersteuning van de dialoog met betrekking 
tot persoonlijke ontwikkeling van competenties. 

Een belangrijk onderdeel van het O&i beleid is dat iedere adviseur zelf verantwoordelijk is 
voor zijn of haar eigen loopbaan en ontwikkeling. Dit betekent dat de adviseur zelf mag 
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bepalen of hij/ zij de competentiescan wil gebruiken. Ook mag de adviseur zelf bepalen of hij/ 
zij de resultaten van de competentiescan met anderen wil delen. 

• De verantwoordelijkheid voor gebruik van de scan ligt bij de adviseur zelf. 

Daarnaast zijn er een aantal gesprekken gevoerd met de schaduwgroep, zowel individueel als 
in groepsverband, met betrekking tot de competentiescan. Het doel van deze gesprekken was 
om een beeld te krijgen van de context van de opdracht. Dit werd gebruikt als input voor de 
vervolg bijeenkomsten met de schaduwgroep. Het doel van deze bijeenkomst was om te 
bepalen wat de ervaringen met betrekking tot het gebruiken van de competentiescan zijn, wat 
de behoefte is m.b.t. het meten van competenties en wat het doel hiervan is. De resultaten van 
de gesprekken met schaduwgroep zijn teruggekoppeld aan de opdrachtgever, Hans Kamphuis, 
waardoor hij een goed beeld kreeg van hoe de adviseurs tegenover de competentiescan staan. 
Hieronder worden de resultaten van de gesprekken met de schaduwgroep en met Hans 
Kamphuis samengevat weergegeven. Deze zijn onderverdeeld in twee onderdelen: de 
gebruiksvriendelijkheid en het doel & gebruik van de competentiescan. 

Gebruiksvriendelijkheid (ervaringen): de schaduwgroep geeft aan dat de 
gebruiksvriendelijkheid beter kan zijn. Het invullen van de competentiescan kan 
aantrekkelijker gemaakt worden. Dit heeft te maken met de volgende punten: 

• De competentiescan kan overzichtelijker. Men moet op een makkelijke manier kunnen 
weten waar men is tijdens het invullen van de scan. Het doorklikken op de pagina zou 
dit mogelijk kunnen maken en dat de competenties op een pagina zichtbaar zijn. 

• Er is veel leeswerk. Vooral voor iemand die de scan voor het eerst gebruikt, kan het 
een schrikeffect hebben. 

• Het invullen wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een (duidelijke) normering. 
• Er is veel variatie in de keuzemogelijkheden. Eerst moet men kiezen op welk niveau 

men zit (leren, toepassen of overdragen) en daarna moet er ook aangeven worden hoe 
ver men is in het leren, toepassen of overdragen. 

• Het invullen van de competentiescan kost, door bovengenoemde punten, veel tijd. Dit 
kan een barrière zijn om de scan in te vullen. Toch wordt er aangegeven dat als men 
bekend is met de scan dat het makkelijk in een uur ingevuld kan worden. 

• Er is een voorkeur voor een digitaal systeem, die bijvoorbeeld beschikbaar is via het 
internet/ intranet, in plaats van een papieren versie. 

Doel en gebruik: 
• De competentiescan wordt door de adviseurs belangrijk gevonden. De toegevoegde 

waarde ervan zou vooral zitten in het stimuleren en ondersteunen van de dialoog met 
de manager. Dit is een belangrijke input voor het bepalen van de persoonlijke 
ontwikkeling van de adviseur. 

• Het gebruik van de scan is te vrijblijvend. Dit zou moeten verschuiven naar een 
situatie waarin het gebruik van de scan vanzelfsprekend wordt, maar niet verplicht. 

• Bij de introductie van de competentiescan moet er meer aandacht aan besteed worden. 
Niet alleen bij de introductie, maar er moet continue aandacht voor worden gevraagd. 

• Meer betrokkenheid van de managers is belangrijk. 
• Er is nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden van het koppelen van competenties aan 

beoordelingen. 
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• De 'sociaalpersoonlijke' competenties zouden meer aanwezig kunnen zijn. Ook deze 
competenties worden door de klant gewaardeerd. De hieronder genoemde 
'competenties' zijn geen echt competenties. Ze kunnen gezien worden als 
kernwoorden die de competenties weergeven. Later in hoofdstuk 5 worden deze 
kernwoorden vertaald naar de juiste competenties. De volgende worden gegeven: 

o betrokkenheid, 
o enthousiasme, 
o collegialiteit, 
o onderdeel zijn van het bedrijf, 
o Initiatief nemen, 
o inzet. 

• De volgende 'competenties' (lees kernwoorden) worden ook aangegeven door de klant 
belangrijk te worden gevonden: 

o branche- en organisatiekennis, 
o communicatievaardigheden, 
o drive klantfocus, 
o kennis BPM, 
o verantwoordelijk, 
o inhoud PM, 
o beinvloedingsvermogen, 
o klik met klant, 
o binding, 

De schaduwgroep geeft aan dat er wel een grote overeenkomst is met de competenties uit de 
O&i lijst en competenties die worden aangegeven door de klant belangrijk gevonden te 
worden. Deze competenties worden al goed vertegenwoordigd in de huidige competentielijst 
Tegelijkertijd geeft de schaduwgroep ook aan dat de sociaalpersoonlijke competenties ook erg 
belangrijk zijn maar dat deze ontbreken. 
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan welke van deze competenties niet op de competentielijst van 
O&i staan en of deze wel of niet op lijst worden opgenomen. 

4.2 Het competentiemeetsysteem voor O&i 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het competentiemeetsysteem voor O&i eruit zal zien. 
Er wordt naar drie aspecten gekeken: het te gebruiken model, het omgaan met competenties 
en hoe de competentiescan eruit zal zien. 

Per aspect zal er worden aangegeven wat bij O&i wel of niet mogelijk en! of wenselijk is, 
waarbij er rekening wordt gehouden met praktische zaken, de praktijk en wat O&i zelf wil 
met het competentiemeetsysteem. 

4.2.1 Het competentiemodel 
Zoals ook in paragraaf 3.2.2 aangegeven wordt er voor het competentiemodel van Roe 
gekozen. O&i wil, zoals ook in de opdrachtformulering aangegeven, een 
competentiemeetsysteem gebaseerd op de BoKS. 
In paragraaf 3.3.3 is te zien dat het model van Roe en het model van de Ooa goed met elkaar 
te combineren zijn. Het Roe competentiemodel richt zich vooral op de inhoud van het begrip 
competenties; wat een competentie is, hoe het is opgebouwd. Het Ooa competentiemodel zich 
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vooral richt op de indeling van de competenties in basiscompetenties en meer specifieke 
competenties. In figuur 9 is dit schematisch weergegeven. 
Concreet betekent dit voor O&i: 

• Het competentiemodel van Roe als begrippenkader gebruiken voor het 
inzichtelijk maken van wat competenties zijn en hoe dit verband houdt met 
kennis, vaardigheden en houding. Het basismodel van Ooa verdeelt de 
competenties vier categorieën. Het model van de Ooa, de BoKS, blijft het basis 
competentiemodel van O&i. 

4.2.2 Omgaan met competenties 
Bij het omgaan met competenties gaat het om hoe de competentiebibliotheek en -scan 
worden ingezet. Daarnaast is het ook belangrijk hoe de competentiescan en de gegenereerde 
resultaten gebruikt dienen te worden door de adviseurs. 

Van 'vrijblijvend' naar 'vanzelfsprekend' gebruik van de competentiescan 
Er zijn twee extremen in het gebruiken van een competentiemeetsysteem: 

• Vrijblijvendheid in gebruik, waarbij de medewerker zelf bepaalt wanneer, waarvoor 
en hoe vaak hij/ zij het meetsysteem gebruikt en aan wie hij/ zij de resultaten laat zien. 
Er zijn geen gevolgen aan het wel of niet gebruiken van het competentiemeetsysteem. 

• Verplicht gebruiken van het meetsysteem, waarbij de medewerker verplicht is om het 
competentiemeetsysteem op bepaalde momenten te gebruiken met een bepaald doel. 
Er kunnen consequenties volgen op het niet gebruiken van het 
competentiemeetsysteem. 

Een belangrijk onderdeel van het O&i beleid is dat iedere adviseur zelf verantwoordelijk is 
voor zijn of haar eigen loopbaan en ontwikkeling. In de huidige situatie is het gebruik van de 
competentiescan dan ook vrijblijvend. Het is aan de adviseur om te bepalen of hij/ zij de 
competentiescan wil gebruiken ter ondersteuning van de eigen professionalisering. Volgens 
Hoekstra (2003), Caluwé & Reitsma (2006) en EhrmVision is het van belang dat een 
medewerker gemotiveerd is om aan de competenties te werken. Daarnaast geven Caluwé & 
Reitsma aan dat professionals kunnen leren en zelfs moeten leren om zich verder te 
ontwikkelen (Caluwé & Reitsma, 2006). Het gaat aan de andere kant ook wel te ver om het 
gebruik van een meetsysteem te verplichten (Roe, e-mail, 2007). Het gaat immers om de 
ontwikkeling van de adviseur zelf. Ehrm Vision waarschuwt voor het verplicht stellen van het 
gebruiken van een competentiemeetsysteem, omdat de kans op weerstand en ontevredenheid 
ten opzichte van het systeem groot is. Daarnaast kunnen de medewerkers zich gecontroleerd 
voelen wat als onprettig ervaren wordt. Het grootste gevaar is dat medewerkers het 
meetsysteem sociaalwenselijk invullen, met andere woorden naar wat wenselijk is, om op 
deze manier de negatieve consequenties van het niet gebruiken van het meetsysteem of het 
verkrijgen van een negatief resultaat te ontwijken. Caluwé & Reitsma (2006), Roe (2002) en 
Ehrm Vision geven aan dat de middenweg de beste oplossing is; niet het vrijblijvend of 
verplichtend karakter, maar de situatie waarbij de medewerker het meetsysteem uit zichzelf, 
uit eigen motivatie gebruikt, met het doel waarvoor het systeem bedoeld is. Met andere 
woorden: 

• De adviseur moet zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruiken van de 
competentiescan en het gebruik van de competentiescan moet vanzelfsprekend 
worden. 
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Om ervoor te zorgen dat het gebruik van het competentiemeetsysteem vanzelfsprekend wordt 
is het van belang om op structurele basis aandacht te besteden aan het werken met 
competenties. Hayton & Mcevoy (2006) geven aan dat de communicatie met betrekking tot 
competenties hierbij van groot belang is. De medewerkers moeten van het bestaan van de 
competenties en het competentiemeetsysteem weten. Het ook belangrijk dat de medewerkers 
weten wat het doel is van het werken met competenties en het gebruiken van een 
competentiemeetsysteem. Een goede manier om dit te doen is door: 

• Het aanbieden van een competentieworkshop aan alle adviseurs. 

Verder geeft Hoekstra (2003) de volgende punten aan (hier vertaald naar O&i): 
• De resultaten bespreken met een coach/ mentor tijdens het leer- en 

ontwikkeltraject. De herkenning, zingeving, en stimulans in zulke 
coachingsgesprekken werken heel motiverend en versterkend op het proces. 

• Stimuleren van de medewerker om de resultaten van scan te bespreken tijdens de 
dialoog over het ontwikkelpad: het planningsgesprek en functioneringsgesprek. 

• Daarnaast kunnen ook de managers een belangrijke rol spelen in het stimuleren 
van het gebruik van het meetsysteem. De managers kunnen dit doen door simpel 
weg naar het gebruik ervan te vragen. De managers kunnen ook het meetsysteem 
voor de betreffende adviseur invullen. (dit als onderdeel van het 360-graden 
feedback die hierna wordt behandeld.) 

Het invullen van de competentiescan voor de verschillende adviseurs door een 
adviesgroepmanager (zoals hierboven genoemd) kan de manager veel tijd kosten. Door vooraf 
een selectie te maken van een aantal competenties, kan de tijd die de adviesgroepmanager 
moet besteden aan het invullen van de competentiescan sterk verminderd worden. Dit zijn de 
competenties die voor de betreffende adviseur, afhankelijk van de persoonlijke context, van 
belang zijn. Het nadeel hiervan is dat de adviesgroepmanager geen complete feedback geeft 
aan de adviseur. 

De competentiescan als ondersteuning van de dialoog 
Zowel Ehrm Vision als Altran Cis benadrukken het belang van de dialoog waarbij de 
resultaten van de competentiescan, ingevuld door de adviseur zelf en de feedbackgevers, met 
elkaar vergeleken en besproken kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat duidelijk is waar het 
woord meten hier voor staat. De meeste mensen denken bij het woord meten automatisch aan 
het absoluut en objectief aangeven wat iets is. Bij het meten van competenties is dit helaas 
niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat het bij competenties gaat om hoe iemand 
zich zelf ziet of hoe anderen naar de betreffende persoon kijken. Door het bespreken van de 
resultaten kunnen de verschillen besproken worden en kan worden nagegaan in hoeverre het 
beeld dat beiden hebben klopt. De resultaten van de competentiescan inclusief de persoonlijke 
context van de adviseur vormen samen de basis voor de dialoog met je leidinggevende met 
betrekking tot de eigen persoonlijke ontwikkeling. De context is per adviseur verschillend en 
is afhankelijk van de huidige en toekomstige werksituatie/ omgeving, de opdracht, de functie 
en rol. Het doel van de dialoog is om op basis van al deze informatie samen te bepalen hoe de 
persoonlijke ontwikkeling van de betreffende adviseur op competenties eruit zal zien: welke 
competenties te ontwikkelen en hoe deze te ontwikkelen. Dit kan zowel voor op korte als op 
lange termijn. Zo kan er afgesproken worden om de sterke competenties verder te 
ontwikkelen of om juist de minder sterke competenties te versterken. 

• Tijdens de dialoog wordt op basis van de resultaten van de competentiescan en de 
persoonlijke context van de adviseur het ontwikkelpad van de adviseur bepaald. 
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Koppelen van competenties aan functie en/ of rollen 
Bij het omgaan met competenties is het van cruciaal belang dat de medewerkers zich in de 
competenties herkennen en dat zij een duidelijk verband zien tussen de eigen taken en/ of 
activiteiten en de competenties. Competenties helpen in dit geval duidelijk te maken waar het 
bedrijf en medewerkers staan (Hayton & Mcevoy, 2006). Daarnaast helpen competenties ook 
om de toekomst aan te geven en wat belangrijk is om succesvol te kunnen functioneren. Dit 
kan bereikt worden door het koppelen van competenties aan functies en rollen. Volgens de 
schaduwgroep hebben de O&i adviseurs behoefte aan meer duidelijkheid over wat de 
verwachtingen van O&i zijn met betrekking tot voornamelijk functies en rollen. Deze 
koppeling heeft wel administratieve nadelen: Roe geeft aan dat competenties blijven 
veranderen door de technologische en economische ontwikkelingen. Hierdoor kan het 
koppelen van competenties aan rollen en functies een grote hoeveelheid aan onderhoudswerk 
met zich meebrengen (Roe, 2002). O&i kiest er op dit moment bewust voor het niet koppelen 
van competenties van rollen en functie om zo te voorkomen dat het omgaan en het werken 
met competenties een te mechanistisch karakter krijgt. O&i wil geen standaard verwachting 
geven. Deze moet ontstaan tijdens de dialoog tussen de adviseur en de leidinggevende. 

• Competenties worden niet gekoppeld aan rollen of aan functies 

Koppeling van de resultaten van de competentiescan aan beoordeling en beloning. 
Caluwé & Reitsma (2006) en Ehrm Vision benadrukken dat het koppelen van de resultaten 
van de competentiescan aan beoordeling en beloning tot gevolg heeft dat de medewerker snel 
de neiging heeft om de data te manipuleren en op die manier goede resultaten te genereren, 
die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het gaat hier immers om twee gevoelige 
onderwerpen: hoe wordt men beoordeeld en de eigen portemonnee. Er moet ook rekening 
worden gehouden dat het beoordelen van competenties subjectief is, waardoor er veel kritiek 
kan ontstaan over de beoordeling. Dit wordt bevestigd door van Gils, die aangeeft dat één van 
de grootste kritiek punten op het koppelen van competenties aan beoordeling en beloning is 
de subjectiviteit (Gils, 2004). Daarnaast strookt-het koppelen niet met het beleid van O&i om 
de competentiescan in te zetten voor ontwikkeldoeleinden - en niet voor beoordeling en 
beloning- en dat de adviseur zelf verantwoordelijk is voor het gebruiken van de scan. 

• Resultaten van de competentiescan niet koppelen aan de 
beoordeling(sgesprekken) en/ of de persoonlijke beloning van de adviseurs 

Figuur 11 geeft een schematische voorstelling van het omgaan met competenties bij O&i. 
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Figuur 11: schematische voorstelling van het omgaan met competenties 

4.2.3 De competentiebibliotheek en -scan 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is de BoKS de competentiebibliotheek van O&i. Hierin 
wordt beschreven wat competenties zijn en wat de competenties bij O&i zijn. Er wordt ook 
een uitleg gegeven over functie-, rol- en individuele profielen. De competentiescan is een 
digitaal programma dat aangeeft hoe goed iemand op bepaalde competenties scoort. Zoals 
hierboven aangegeven heeft O&i een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot het omgaan 
met competenties, waardoor ook de competentiebibliotheek en -scan aangepast moet worden 
zodat deze goed aansluiten op de nieuwe gewenste situatie. 

De competentiebibliotheek 
De schaduwgroep gaf in paragraaf 4.1 aan dat er een aantal 'persoonlijke' competenties 
ontbreken. Er is ook aangegeven dat bij de overstap van medior naar senior adviseur juist die 
persoonlijke kenmerken doorslaggevend zijn. Bij junior en medior adviseurs is vooral het 
vakinhoudelijk gedeelte van belang. Deze constatering wordt door Bergenhenegouwen (1996) 
bevestigd. Hij geeft aan dat als het om kennis en vaardigheden gaat veel mensen op een 
gegeven moment op eenzelfde niveau zitten. Dit is te vergelijken met adviseurs die al een tijd 
medior zijn. Vervolgens geeft Bergenhenegouwen aan dat het juist de medewerkers' inzet, 
enthousiasme, motivatie en onderliggende zelfimago onderscheidend is tussen de succesvolle 
medewerkers en de niet-succesvolle medewerkers. Zowel Bergenhenegouwen (1996) als Roe 
(2002) geven aan dat deze meer persoonlijke karakteristieken onder de 'niet-zichtbare' 
competenties vallen; ze zijn moeilijk te identificeren en moeilijk te ontwikkelen/ aan te leren. 
In dit geval mogen deze persoonlijke kenmerken niet in de competentiescan van O&i 
meegenomen worden omdat anders het systeem zijn doel voorbij schiet, namelijk: het 
ondersteunen van de ontwikkeling van de adviseur. Het systeem krijgt namelijk het karakter 
van een selectiesysteem. Rekening houden met het doel van de competentiescan heeft het 
geen zin om de persoonlijke competenties te meten. Wel zouden er een aantal persoonlijke 
kenmerken in de competentiescan meegenomen kunnen worden die makkelijker te 
ontwikkelen zijn. In hoofdstuk 4 heeft de schaduwgroep een aantal competenties genoemd die 
door klanten als belangrijk worden gezien. Er moet nagegaan worden of deze competenties 
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niet al in de BoKS vertegenwoordigd zijn. Er moet ook bepaald worden welke van die 
competenties in de competentiescan meegenomen zullen worden. Dit is het valideren van de 
competentielijst en wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 

• Het valideren van de competentiebibliotheek en het aanvullen met een aantal nog 
ontbrekende persoonlijke competenties. 

Hayton & Mcevoy (2006) en Chen & Naquin (2006) benadrukken dat het communiceren een 
heel belangrijk aspect is in het omgaan met competenties. Duidelijk en helder communiceren 
is van belang zodat iedereen weet wat competenties zijn, waarom competenties belangrijk zijn 
en hoe er met competenties moet worden omgegaan. Door duidelijk te maken wat het doel en 
nut van het meetsysteem is kan de weerstand tegen het meetsysteem beperkt worden en de 
motivatie gestimuleerd worden om het meetsysteem te omarmen. (Chen & Naquin, 2006). De 
competentiebibliotheek is een belangrijk communicatiemiddel. Er zullen in de nieuwe 
competentiebibliotheek een aantal onderdelen toegevoegd en aangepast moeten worden om 
een aantal punten rondom het werken met competenties helder te maken. Deze zijn ook door 
O&i doorgevoerd: 

• Toevoegen van het hoofdstuk 'Inleiding' aan de BoKS. 
• Aanpassen van het hoofdstuk 'Visie op competenties' zodat concreet en duidelijk 

wordt wat de visie van O&i is op competenties en het belang ervan. 
• Het doel van het werken met competenties wordt toegelicht, zodat het voor alle 

adviseurs eenduidig is wat het doel en waarde is van het werken met 
competenties. 

• In het hoofdstuk 'Uitwerking ontwikkelpad' wordt beter toegelicht en de 
betekenis van de niveaus leren, toepassen, overdragen en innoveren zullen 
worden toegelicht. 

• Het doel van de competentiescan wordt aangegeven en het begrip 'meten' wordt 
toegelicht. Er wordt ook aangegeven hoe met de resultaten van de 
competentiescan moet worden omgegaan. 

De competentiescan 
De competenties in de competentiescan worden gemeten door gebruik te maken van 
onderscheidende gedragsvoorbeelden die sterk verbonden zijn met de betreffende 
competenties. Per gedragsvoorbeeld geeft de adviseur aan in hoeverre hij/ zij zich in het 
gedragsvoorbeeld herkent. Het reflecteren op het eigen gedrag is hierbij van groot belang. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 4-punten schaal te zien in tabel 11. Door het gebruiken 
van de gedragsvoorbeelden worden competenties tastbaarder, concreter en minder subjectief. 
Dit referentiekader is van belang om ervoor te zorgen dat alle O&i'ers eenzelfde kijk hebben 
op de competenties. Door de competenties zichtbaar te maken worden de veel gemaakte 
fouten besproken in paragraaf 3.4.2 (het halo-effect, leniency, etc.) sterk verminderd (Cooper 
& Robertson, 1993). 

• In de competentiescan de competenties meten door het beoordelen van 
gedragsvoorbeelden in hoeverre deze herkenbaar zijn. 
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Tabel 11: Voorbeeld van 

Toelichting 

Niet herkenbaar 

Klant/ opdrachtgever training geven in reflectiemethodieken 

De resultaten van de competentiescan zijn een belangrijk onderdeel omdat deze als basis voor 
de dialoog m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling van de adviseur worden gebruikt. Hierdoor is 
het van belang dat de resultaten op een makkelijke, overzichtelijke en aantrekkelijke manier 
worden gepresenteerd. Een spinnenweb diagram maakt het mogelijk om in één oogopslag te 
zien hoe op alle competenties is gescoord. 

• De resultaten weergeven in een compact en overzichtelijk figuur en ook op een 
interessante manier die de aandacht trekt. (Zie figuur 12 als voorbeeld) 

Orngf!Yings~us~z,jn 

c::::J le-ren 

D Toepassen 

-Overdragen 

Figuur 12: voorbeeld van de gegenereerde resultaten door de competentiescan in een 
cirkeldiagram. 
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O&i vindt de vakinhoudelijke competenties erg belangrijk. Dit wil O&i benadrukken door de 
resultaten van de competentiescan in twee cirkeldiagrammen te presenteren: een 
cirkeldiagram voor de vakinhoudelijke competenties en een cirkeldiagram voor de 
competentie waarden & gedrag, basis en business inzicht. 

Tabel 12 geeft een overzicht van de hierboven gemaakte keuzes met betrekking tot het 
werken met competenties. 

'Uitwerking 
Competenties wc1ra~~nvru1 01 

Het doel van cornp<~teiltle:sc<: 
, Aangegeven hoe ~~~··~ -- ~-~~ 

I 
Competenties 
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4.2.4 Het onderhouden van de competenties en de competentiescan 
Zoals Spencer & Spencer (1993) en Roe (2002) aangeven zijn competenties tijdgebonden en 
kunnen door technologische en economische ontwikkelingen in de tijd veranderen. Aangezien 
competenties aan het personeel duidelijk maken wat belangrijk is om te kunnen, moeten de 
competenties op de marktontwikkelingen aansluiten. Dit betekent dat de competentielijst van 
O&i om de zoveel tijd gecontroleerd moet worden en als nodig aangepast moet worden. De 
competentielijst van O&i moet met andere woorden om de zoveel tijd gevalideerd worden. 
Ook de bijbehorende competentiescan moet regelmatig gevalideerd worden. Bij het bepalen 
van de regelmaat waarmee de competenties en de competentiescan gevalideerd moeten 
worden dient er rekening te worden gehouden met twee belangrijke aspecten: hoe snel de 
competenties in de tijd veranderen en de capaciteit die vrijgemaakt kan worden voor de 
validatie. Deze twee aspecten moeten overwogen worden om zo tot een optimale frequentie te 
komen. Er is in het valideren ongeveer 30 uur is geïnvesteerd, verspreid over een periode van 
4 weken. Op jaar basis is dit een lange periode. Daarnaast zullen de competenties van O&i in 
een jaar weinig veranderd zijn. Daarnaast kan het jaarlijks valideren van de competenties als 
irritant ervaren worden. Het is daarom aan te bevelen om de competenties en de 
competentiescan om de twee a drie jaar te valideren en aan te passen als dat nodig is. 

4.3 De competentiescan van O&i 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de competentiescan van O&i er concreet eruit ziet. 
De competentiescan van O&i is gebaseerd op gedragsvoorbeelden. De competenties worden 
gemeten door het beoordelen van de gedragsvoorbeelden die aan deze competenties zijn 
verbonden. Voor het beoordelen van de gedragsvoorbeelden is er gekozen voor een 4 punten 
schaal gebaseerd op de herkenning van het gedrag. Concreet betekent dit dat de adviseur 
aangeeft in hoeverre hij/ zij zich in het gedragsvoorbeeld herkent: 
(1) niet herkenbaar, 
(2) minder herkenbaar, 
(3) herkenbaar, 
(4) heel herkenbaar. 

Er is bewust voor deze schaal gekozen omdat het neutraal is in de zin dat er geen frequentie 
(hoe vaak het gedrag wordt getoond) wordt meegenomen. 
De competentiescan in een Excel programma waarin de resultaten op de competenties worden 
berekend en getoond in een spinnenwebdiagram. Figuur 13 geeft àls voorbeeld de invulpagina 
van de competentie 'Verantwoordelijkheidsgevoel en aanspreekbaarheid' uit de 
competentiescan aan. 
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Figuur 13: de invulpagina voor de competentie 'V erantwoorddelijkheid en aanspreekbaarheid'. 
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Het resultaat van een competentie worden berekend over het gemiddelde van de beoordeling 
op de gedragsvoorbeelden. Eerst berekent het programma wat de gemiddelde score is op de 
gedragsvoorbeelden op een niveau (het leren, toepassen en overdragen), met een minimum 
score van '1' en een maximum score van '4'. Totaal per competentie kan een adviseur 
minimaal een ' 3' (3 niveaus x 1punt) scoren en maximaal een '12' (3 niveaus x 4 punten). 
Het aantal punten is gekoppeld aan een van de drie niveaus Leren, Toepassen en Overdragen. 
Tabel 13 geeft aan hoe de scores in de competentiescan zijn gerelateerd aan de drie niveaus. 

Tabel 13: relatie tussen de scores in de scan en de drie niveaus Leren, Toepassen en 
Overdragen. 

Scores 3-4-5- (6) (6) -7-8- (9) (9)- 10- 11 - 12 

Niveaus Leren Toepassen Overdragen. 

De resultaten van de competentiescan worden vervolgens in een grafiek weergegeven. Figuur 
14 geeft aan hoe de resultaten in de competentiescan worden getoond. 

Resultaten competentiescan: 
Waarden &gedrag- Basis- Businessinzicht 

• Leren 

W. Toepassen 

0-.erdragen 

Aanpassingsvermogen 

Omgevingsb ewust zijn 

Organisatie branch kennis 

Firguur 14: Resultaten gegenereerd door de competentiescan 

Communicatie- en presentatievaardig 

-+-Adviseur 

ingevuld door 

Feedbackgever 

In dit hoofdstuk is aangegeven welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot hoe de 
competentiescan er uit zal zien en hoe het gebruikt zal worden. Verder is ook aangegeven hoe 
deze keuzes zijn gemaakt en er is in het kort aangegeven hoe de competentiescan eruit ziet. 
In het volgende hoofdstuk wordt de validatie van de ontworpen competentiescan behandeld. 
Er zal samen met de schaduwgroep de nog ontbrekende persoonlijke competenties 
aangegeven worden en bepaald worden of deze wel of niet in de competentiescan 
meegenomen zullen worden. Er zal ook met een aantal adviseurs uit de verschillende 
vakgroepen nagegaan worden in hoeverre de huidige gedragsvoorbeelden nog toepasbaar zijn. 
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Hoofdstuk 5. Valideren van de competentiescan 

In dit hoofdstuk zal het valideren van de ontworpen competentiescan besproken worden. Eerst 
wordt er aangegeven wat het valideren betekent en worden de drie aspecten die volgens 
Algera, van Tuijl & Kleingeld (2006) bij het valideren een rol spelen. Als laatste wordt er in 
het kort de pre-test en de test van de competentiescan besproken. 

5.1 Elementen van het valideren 
Het valideren van een meetsysteem houdt in dat er moet worden nagegaan in hoeverre het 
meetsysteem meet wat het hoort te meten. Met betrekking tot het valideren van een 
meetsysteem zijn er een aantal elementen die van belang zijn, waaronder (Algera, van Tuijl 
& Kleingeld, 2006): 

• 'Content validity ': Bij content validity gaat het om in hoeverre alle relevante aspecten 
die gemeten moeten worden in het meetsysteem worden meegenomen. 

• 'Criterion-related validity ': De criterion-related validity geeft aan wat de relatie is 
tussen de resultaten van het meetsysteem en een buitenstaand indicator. Bijvoorbeeld: 
wat is de relatie tussen het resultaat op de competentie "Commercieel bewustzijn" en 
de indicator "Winst per opdracht". Gemiddeld gezien mag er verwacht worden dat als 
een medewerker hoog scoort op de indicator "Winst per opdrachtuitvoering" dat deze 
medewerker ook sterk is in de competentie "Commercieel bewustzijn". 

• 'Construct validity ': De construct validity geeft aan in hoeverre er een overeenkomst 
is tussen de resultaten van het meetsysteem en de werkelijkheid. 

De construct validity is in principe de meest omvattende definitie voor de validiteit. Het 
omvat zowel het oordeel van deskundigen als empirisch onderzoek om aan te geven in 
hoeverre de werkelijkheid gemeten wordt. Vertaald naar de situatie van O&i: het oordeel van 
deskundigen in hoeverre de gedragsvoorbeelden onderscheidend zijn voor een competentie en 
de empirische correlatie tussen het meetsysteem en een andere test die ook iets over diezelfde 
competentie zegt. Het bepalen van de construct validity is in feite een continu proces van 
theoretische reflectie, deskundig oordeel en het verzamelen van empirische data om te kunnen 
bepalen in hoeverre het meetsysteem de werkelijkheid weergeeft. Het valideren heeft 
betrekking op de compleetheid en de nauwkeurigheid van de metingen. De content, criterion
related en construct validity moeten niet worden gezien als verschillende soorten validiteit. Ze 
vullen elkaar juist aan en geven een compleet beeld van de validiteit van een meetsysteem 
(Algera, van Tuijl & Kleingeld, 2006). 

Bij het valideren van de competentiescan van O&i zal er naar de content en construct validity 
gekeken worden. Criterion-related validity wordt, gezien de beperkte afstudeerperiode hier 
niet meegenomen. Het bepalen van de criterion-related validity is voor een groot gedeelte 
gebaseerd op empirisch onderzoek en is volgens Spencer & Spencer (1993) een van de meest 
krachtige methode om de validiteit van een competentiemeetsysteem te bepalen, maar is ook 
erg lastig om uit te voeren. Zoals hierboven al aangegeven gaat het bij criterion-related 
validity om de relatie tussen de resultaten van het meetsysteem en bepaalde criteria/ 
(prestatie )indicatoren. Deze relatie is erg moeilijk te bepalen. Hierboven wordt als voorbeeld 
gegeven de relatie tussen de competentie "Commercieel bewustzijn" en de indicator "Winst 
per opdrachtuitvoering". Het probleem hierbij is dat naast de competentie "Commercieel 
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bewustzijn" er vele andere (structurele en/ of eenmalige) factoren zijn die invloed hebben op 
de indicator "Winst per opdrachtuitvoering". Dit betekent dat er geen 'zuivere' relatie bestaat 
tussen deze twee. Dit staat bekend als 'Criterion contamination' (Algera, van Tuijl & 
Kleingeld, 2006). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een medewerker op de competentie 
"Commercieel bewustzijn" heel hoog scoort, maar door omstandigheden toch verlies maakt 
op een opdracht. Andersom kan het ook voorkomen dat een medewerker gewoon 'geluk' 
heeft en winst maakt per opdrachtuitvoering terwijl de score op de competentie "Commercieel 
bewustzijn" heellaag is. Dit betekent dat om een betrouwbare correlatie te kunnen krijgen de 
factoren anders dan "Commercieel bewustzijn" uitgefilterd zouden moeten worden. (In dit 
voorbeeld is wel uitgegaan van een positieve correlatie tussen "Commercieel bewustzijn" en 
"Winst per opdrachtuitvoering"). 

5.2 Content en construct valideren. 
Algera, van Tuijl en Kleingeld (2006) concluderen dat het verkrijgen van empirisch bewijs 
voor content validity en construct validity ook erg moeilijk is. Voor zowel content validity 
(zijn alle belangrijke aspecten afgedekt) als construct validity (wordt de werkelijkheid goed 
weergegeven) is men afhankelijk van het oordeel van deskundigen. Empirisch onderzoek 
wordt beperkt tot de inter-judge reliability, die de mate van overeenkomst tussen de 
meningen/ het oordeel van verschillende deskundigen aangeeft. 
Vertaald naar de situatie van O&i zijn er twee punten die gevalideerd moeten worden: 

• Content validity: het afdekken van alle aspecten die van belang zijn. Zijn alle 
belangrijke competenties voor O&i in de competentielijst opgenomen. 

• Construct validity: is het resultaat representatief voor hoe iemand bij een andere 
overkomt. In hoeverre geven de gedragsvoorbeelden, gekoppeld aan de competenties, 
en de resultaten een goed beeld van iemand overeenkomstig de werkelijkheid. Met 'de 
werkelijkheid' wordt hier bedoeld hoe iemand wordt ervaren (hoe komt iemand over) 
via het gedrag, aangezien er bij competenties geen sprake kan zijn van een absolute 
werkelijkheid. 

Hieronder worden de content validity en construct validity uitgewerkt. 

Content validity: compleetheid aan competenties 
Algera, van Tuijl en Kleingeld (2006) en Spencer &en Spencer (1993) geven aan dat de 
content validity gebaseerd is op het oordeel van deskundigen en de inter-judge reliability van 
het oordeel van de verschillende betrokken deskundigen. Zo is bij O&i de content validity 
gebaseerd op het oordeel van deskundigen. De content validity van de competentiescan houdt 
m: 

'In hoeverre alle competenties die voor O&i van belang zijn, die ontwikkelbaar zijn en die 
gemeten kunnen worden ook daadwerkelijk in de competentiescan van O&i zijn opgenomen'. 

In deze zin worden er drie voorwaarden aangegeven waar de competenties in de scan aan 
moeten voldoen. Het moeten competenties zijn die: 

voor de O&i-adviseur van belang zijn, 
ontwikkelbaar zijn en 
meetbaar zijn. 
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Om ervoor te zorgen dat de competentiescan content valide is, zijn de volgende twee stappen 
uitgevoerd: 

1. Aangeven welke competenties er in de scan nog toegevoegd moeten worden. 
2. Controleren of de competenties voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. 

Voor de content validatie zijn de competenties in twee hoofdgroepen onderverdeeld: de 
'Vakinhoudelijke competenties' en de 3 hoofdcompetenties 'Waarden en gedrag', 'Basis 
competenties' , 'Business inzicht', voor het gemak afgekort als de WBB-competenties. Tabel 
1 a geeft een overzicht van alle competenties onderverdeeld in de hoofdcompetenties. 
De Vakinhoudelijke competenties zijn door een groep adviseurs uit de verschillende 
vakgroepen gevalideerd. Deze adviseurs zijn deskundigen op eigen terrein en zijn de 
aangewezen personen om aan te geven of alle competenties zijn aangegeven. De WBB
competenties zijn door de schaduwgroep gevalideerd. 

De WEB-competenties 
De schaduwgroep geeft als eerste aan dat er een aantal belangrijke sociaalpersoonlijke 
competenties in de competentiescan ontbreken. (Paragraaf 4.1). Het zijn 'competenties' die 
door de klant hoog gewaardeerd worden. In hoofdstuk 4.1 is aangegeven dat deze 
' competenties' eerder kernwoorden zijn van de nog ontbrekende competenties. Richard 
Legierse en ik hebben op basis van alle informatie van de schaduwgroep en eigen inzichten in 
O&i een lijst van ontbrekende competenties inclusief definities samengesteld. In eerste 
instantie bestond deze lijst uit 6 competenties. (In bijlage 6 is de lijst met deze 6 competenties 
inclusief de bijbehorende definities opgenomen). De 6 competenties zijn: 
Aanpassingsvermogen, Samenwerken, Initiatief nemen, Netwerken, Ambitie, 
Gedrevenheid/enthousiasme. 
Vervolgens hebben we gecontroleerd of deze competenties niet al vertegenwoordigd worden 
in de competentiescan. Er kan geconcludeerd worden dat de competentie Netwerken al 
genoeg in de competentiescan vertegenwoordigt is onder andere competentie, voomarnelijk 
de competenties Klantfocus en Ken je klant. 
De andere vijf competenties worden nog niet in de competentiescan vertegenwoordigd. Dit 
betekent dat deze competenties opgenomen zouden kunnen worden in de competentiescan. 
Voordat deze 5 competenties in de competentiescan opgenomen kunnen worden, moeten ze 
eerst getoetst worden aan de hierboven genoemde 3 voorwaarden, n.l.: 

voor O&i van belang. Zoals al hierboven aangegeven hebben Richard en ik deze 
competenties afgeleid van de verzamelde informatie van schaduwgroep en eigen 
inzichten in O&i. Dit zijn competenties die van belang zijn voor de adviseurs van 
O&i. 
ontwikkelbaar: volgens Roe (2002) zijn Ambities en Gedrevenheid/ enthousiasme niet 
of moeilijk te ontwikkelen. Je bent het of je bent het niet. Bij Enthousiasme is het heel 
duidelijk te zien: het vooral bepaald door de omgeving (leuke opdracht, collega's) en 
kan niet ontwikkeld! aangeleerd worden. De andere 3 competenties zijn wel 
ontwikkelbaar. 
meetbaar: van de 6 competenties zijn er 3 overgebleven die aan de vorige twee 
voorwaarden voldoen. Deze drie competenties zijn via het gedrag goed waarneembaar 
en kunnen via het gedrag gemeten worden. 

Op basis hiervan is er besloten om Aanpassingsvermogen, Samenwerken en Initiatief nemen 
als competenties in de competentiescan op te nemen. 
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Naast het toevoegen van drie competenties, zijn er 3 competenties verwijderd. 
De competentie 'Waarden, ethiek en professioneel bewustzijn' wordt uit de lijst gehaald. Dit 
is weliswaar een heel belangrijk aspect voor O&i, maar het is ook moeilijk meetbaar. 
Daarnaast geeft Roe (2002) ook aan dat zaken zoals waarden en ethiek diep in de mens 
liggen. Deze zijn grotendeels bepaald door de cultuur van de samenleving en zijn over het 
algemeen moeilijk te veranderen. 
De competentie 'Kennisontwikkeling' komt ook te vervallen. Deze competentie wordt is 
onderdeel van de competentie 'Zelfontwikkeling' en wordt onder Zelfontwikkeling al genoeg 
vertegenwoordigd. 

De hoofdcompetentie 'Waarden en Ethiek' wordt in naam veranderd zodat het beter aansluit 
op de competenties die hieronder vallen: 'Houding en Professionaliteit'. 

Onder de hoofdcompetentie 'Houding en Professionaliteit' wordt de subcompetentie 
'Beroepshouding' toegevoegd met als inhoudt de drie meuwe competenties: 
Aanpassingsvermogen, Samenwerken en Initiatief nemen .. 

De Vakinhoudelijke competenties 
De Vakinhoudelijke competenties zijn door een aantal adviseurs van de bijbehorende 
vakgroepen binnen O&i gevalideerd (content validity). Deze adviseurs kunnen, op basis van 
hun kennis en ervaring in het werk, als deskundigen op eigen terrein beschouwd worden. 
De Vakinhoudelijke competenties zijn door de adviseurs van de vakgroepen op dezelfde 
manier als de WEB-competenties gevalideerd op het aspect content validity. Er zijn vijf 
adviseur verantwoordelijk gesteld voor de uitwerking van de content validity. Deze adviseurs 
zijn elk ondersteunt door een andere adviseur, als reviewers. De verantwoordelijke adviseurs 
hebben de content validity tijdens hun eigen vakgroepbijeenkomsten behandeld. Op basis 
hiervan zijn de competenties wel of niet aangepast. Daarna heeft er nog een review 
plaatsgevonden. In totaal hebben 10 adviseurs (5 verantwoordelijke en 5 reviewers) een 
directe bijdrage geleverd aan de content validity van de competentiescan. 
Het resultaat is het volgende: 
Alleen de competenties onder de subcompetentie Rulemanagement zijn aangevuld met twee 
extra competenties: Quick scannen van wet- en regelgeving, Ontwerpen van Business Rules. 
De vier competenties die nu onder Rulemanagement vallen zijn: 

• Quick scannen van wet- en regelgeving. 
• Analyse en modellering van wet- en regelgeving. 
• Ontwerpen van Business Rules. 
• Implementatie Rulemanagement. 

Op deze manier is de content validity herzien en kan er op basis hiervan geconcludeerd 
worden dat de nieuwe competentiescan van O&i content valide is; wat betekent dat alle 
competenties die voor O&i van belang zijn, ontwikkelbaar zijn en die gemeten kunnen 
worden ook daadwerkelijk in de competentiescan zijn opgenomen. Tabel 14 geeft een 
overzicht van de nieuwe competentielijst van O&i. 
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Tabel14: Overzicht van de nieuwe competenties van O&i. 

Waarden en gedrag Vakinhoudelijke competenties 

s. Beroepshouding 9· Procesmanagement 

5.1. Aanpassingsvermogen 9.1. (Her)ontwerpen van processen 

5.2. Samenwerking 9.2. Implementatie van processen 

5·3· Initiatief 9.3. Integraal PM (iPM) 

6. Reflectie vaardigheden 9·4· Implementatie BPM 

6.1. Kennis van en vaardigheden in 9.5. Procesarchitectuur 

(zelf) reflectie 10. Rulernanagernent 

7· Persoonlijke interactie 10.1. Quick scannen van wet- en 

7.1. Bewustzijn van effect van eigen regelgeving 

handelen op omgeving 10.2. Analyse en modellering van 

7.2. Communicatieve- en wet- en regelgeving 

presentatievaardigheden 10.3. Het ontwerpen van Business 

7.3. Verantwoordelijkheidsgevoel en Rul es 

aanspreekbaarheid 10-4. Implementatie 

7-4· Beïnvloedend vermogen Rulernanagernent 

8. Persoonlijke ontwikkeling 11. Verandermanagement 

8.1. Focus en persoonlijke 11.1. Veranderanalyse 

effectiviteit 11.2. Plannen van veranderingen 

8.2. Zelfontwikkeling 11.3. Interveniëren 

Basiscompetenties Businessinzicht 

12. Adviesvaardigheden 13. Kennis van de klant( omgeving) 

12.1. Klantfocus 13.1.1. Organisatietype- & 

12.2. Projectrnatig werken Branchekennis 

12.3. Diagnose en analyse 13.1.2. Ken je klant 

12-4. Conceptualisatie en 13.1.3. Orngevingsbewustzijn 

gestructureerde 

probleemoplossing 14. Kennis van de adviesmarkt 

14.1.1. Kennis van de adviesmarkt 

14.1.2. Commercieel bewustzijn 
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Construct validity: representatie van de werkelijkheid 
Ook voor de construct validity geldt hetzelfde als voor de content validity, namelijk dat het 
gebaseerd is op het oordeel van deskundigen (Algera, van Tuijl en Kleingeld, 2006 en 
Spencer &en Spencer, 1993). De construct validity geeft aan in hoeverre de scores op de 
competenties een goed beeld van iemand geven in overeenstemming met de werkelijkheid. 
Ook voor de construct validity zijn de competenties onderverdeeld de WBB-competenties en 
de Vakinhoudelijke competenties. 
De WEB-competenties 
Om ervoor te zorgen dat competentiescan construct valide is, moeten de gedragsvoorbeelden 
in de BoKs van O&i gekoppeld aan de verschillende competenties gevalideerd worden. Er 
moet worden nagegaan in hoeverre deze gedragsvoorbeelden onderscheidende 
gedragsvoorbeelden zijn die sterk verbonden zijn met de betreffende competenties. Deze 
gedragsvoorbeelden kunnen aangepast en/ of aangevuld worden. Naast de BoKs zijn er ook 
andere bronnen, waarin gedragsvoorbeelden aan competenties zijn gekoppeld, gebruikt om 
aan de juiste gedragsvoorbeelden te komen. Als bron uit de literatuur zijn de 
gedragsvoorbeelden van Spencer & Spencer (1993) gebruikt. Daarnaast zijn er ook twee 
bronnen uit het bedrijfsleven gebruikt: de uitwerking in gedragsvoorbeelden van competenties 
van ING en Penta Scope. Er is gekeken naar welke gedragsvoorbeelden het beste bij de 
competenties van O&i gebruikt kunnen worden. Alle WBB-competenties zijn door mij 
uitgewerkt in gedragsvoorbeelden. Daarna heeft er een review op mijn uitwerking plaats 
gevonden. Deze review is uitgevoerd door de schaduwgroep. De drie adviseurs van de 
schaduwgroep en Richard kregen elk 4 tot 5 van de door mij uitgewerkte competenties 
toegewezen om te reviewen. Op basis van deze review zijn de gedragsvoorbeelden nog 
aangepast. 
Per competentie en per niveau (leren, toepassen en overdragen) is er gestreefd om 5 
gedragsvoorbeelden te verzamelen, in totaal 15 gedragsvoorbeelden per competentie. Bij het 
bepalen van het aantal gedragsvoorbeelden per competentie heeft vooral de invultijd van de 
scan een rol gespeeld. Hoe meer gedragsvoorbeelden er worden gebruikt hoe representatiever 
de score op een competentie, maar hoe meer tijd het kost om de competentiescan helemaal in 
te vullen, wat door veel adviseurs als minder aantrekkelijk wordt ervaren. Bij 15 
gedragsvoorbeelden per competentie kost het 75-90 minuten om de competentiescan in zijn 
geheel in te vullen. 

De Vakinhoudelijke competenties 
De Vakinhoudelijke competenties zijn door dezelfde 10 adviseurs, uit de verschillende 
vakgroepen, die de content validity hebben uitgevoerd, construct valide gemaakt. Deze 
adviseurs zijn gevraagd om de gedragsvoorbeelden gekoppeld aan de verschillende 
competenties te valideren. De werkmethode voor de construct validity van de 
Vakinhoudelijke competenties is dezelfde werkmethode toegepast bij de WBB-competenties. 
De adviseurs moesten nagaan in hoeverre er sprake is van onderscheidende 
gedragsvoorbeelden die sterk verbonden zijn met de betreffende competenties. Deze 
gedragsvoorbeelden van de Vakinhoudelijke competenties uit de BoKs konden aangepast en/ 
of aangevuld worden. Voor de Vakinhoudelijke competenties is er ook gestreefd naar 15 
gedragsvoorbeelden per competentie, 5 gedragsvoorbeelden per niveau. In het geval dat er 
meer dan 5 gedragsvoorbeelden per niveau gegeven konden worden, werden de adviseurs 
gevraagd om: bepaalde gedragsvoorbeelden te combineren, als het mogelijk was, of om alleen 
de 5 meest onderscheidende gedragsvoorbeelden te gebruiken. Daarna heeft er door de 
adviseurs van de vakgroepen zelf een review op de gedragsvoorbeelden plaats gevonden. Op 
basis hiervan mag er geconcludeerd worden dat de competentiescan ook construct valide is .. 
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In paragraaf 5.3 wordt de competentiescan getest en wordt de construct validity van de scan 
nogmaals bevestigd. 

5.3 Het testen van de competentiescan 
In deze paragraaf wordt het testen van de competentiescan kort besproken aangezien deze 
testen kort voor het uitgeven van dit verslag zijn uitgevoerd. De ontworpen competentiescan 
is tot op het moment van het schrijven van dit verslag twee keer getest. De testen zijn bedoeld 
om de competentiescan te evalueren. Als eerste heeft er een 'pre'test plaats gevonden. Deze 
pre-test is uitgevoerd onder de schaduwgroep. Het doel deze pre-test was om de 
competentiescan samen de schaduwgroep te evalueren. Daarnaast was deze pre-test ook 
bedoeld als voorbereiding op het testen van de competentiescan met een pilotgroep van 
adviseurs van O&i. Tijdens deze test worden er naast de adviseurs van de schaduwgroep ook 
andere adviseurs bijbetrokken. Na het testen is de competentiescan zowel inhoudelijk als 
technisch geëvalueerd. De resultaten van deze evaluaties van de pre-test en de test worden 
hieronder samen besproken. Eerst wordt de opzet van de pre-test en de test aangegeven. 

Opzet van de pre-test en de test van de competentiescan 
De pre-test is uitgevoerd onder de schaduwgroep waarvan er twee adviseurs aanwezig waren. 
Door de beperkte tijd (er was een uur voor ingepland) zijn er 4 competenties in de scan getest. 
De resultaten van de pre-test worden samen met de resultaten van de test besproken. 
Na de pre-test heeft er een test van de scan plaatsgevonden. Voor deze test werden er een 
aantal adviseur uitgenodigd om mee te doen aan deze sessie. In totaal hebben er 7 adviseurs 
aan deze test meegedaan. 

De pre-test en de test bestonden globaal gezien de volgende onderdelen: 
een korte introductie op het dit afstudeerproject en op competenties in het algemeen. 
Niet voor pre-test, aangezien de schaduwgroep al vanaf het begin bij het project 
betrokken was. 
het geven van een korte toelichten over het invullen van de competentiescan en het 
invullen van de scan door de adviseurs en, 
het evalueren van de competentiescan. De evaluatie wordt hieronder behandeld. 

Het evalueren van de competentiescan 
Het evalueren van de competentiescan IS zowel tijdens de pre-test als tijdens de test 
inhoudelijk en technisch geëvalueerd. 

De inhoudelijke evaluatie 
Tijdens de inhoudelijke evaluatie zijn de volgende punten behandeld: 

de gebruikte gedragsvoorbeelden: over het algemeen vinden de adviseurs de gebruikte 
gedragsvoorbeelden goed. Dit kan gezien worden als een bevestiging dat de 
competentiescan construct valide is. Als verbeterpunt wordt aangegeven dat sommige 
gedragsvoorbeelden te 'specifiek' zijn. Ter illustratie het volgende voorbeeld: Onder 
de competentie Zelfontwikkeling wordt het volgende gedragsvoorbeeld gebruikt: 
' ... gebruik maakt van het persoonlijk ontwikkel plan'. Het niet gebruiken van een 
ontwikkelplan betekent niet per definitie dat iemand niet bezig is met 
zelfontwikkeling. 
de wijze waarop de gedragsvoorbeelden zijn geformuleerd: 'Ik zie mezelf (of iemand 
anders) als iemand die ...... gedragsvoorbeeld'. De adviseurs vinden het prima als de 
gedragsvoorbeelden op deze manier geformuleerd worden. 
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De gebruikte 4-punten schaal: de gebruikte schaal is goed. 
Ondersteuning van de dialoog met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling: de 
adviseurs vinden het een goed instrument om de dialoog te ondersteunen. De 
resultaten die door de scan in de vorm van een spinnenwebdiagram worden 
gegenereerd hebben grote toegevoegde waarde als ondersteuning van de dialoog. 
Voorbeeld van opmerkingen tijdens de evaluaties: (1) ' ... het product dat wordt 
opgeleverd is een mooi vehikel om een gesprek, dialoog, discussie, reflectie te sturen'. 
(2) 'Door de gedragsvoorbeelden heb je ook een bepaalde houvast om de scores op de 
competenties te kunnen beargumenteren' . 

De technische evaluatie 
Tijdens de technische evaluatie zijn de volgende punten behandeld: 

de gebruiksvriendelijkheid: de functionaliteit, voldoende en duidelijke instructies, het 
doorklikken in de scan en de overzichtelijkheid van de scan. De adviseurs geven aan 
hierover tevreden te zijn. 
vormgeving: lettertype, lettergrootte, gebruikte kleuren, formaat, stijl en gebruikte 
plaatjes. De adviseurs geven aan dat de scan er strak en verzorgt eruit ziet. Als 
verbeterpunt wordt aangegeven dat het beter moet aansluiten op de huistijl van de 
BPM Academy. 

Gebaseerd op de testen geven de adviseurs aan dat de nieuwe competentiescan een grote 
verbetering is ten opzichte van de vorige scan: 

het invullen van de competentiescan is veel makkelijker, door de gebruikte 
gedragsvoorbeelden. De adviseurs geven aan dat het veel makkelijker is om aan te 
geven hoe herkenbaar een gedragsvoorbeelden is (nieuwe scan) dan aan te geven hoe 
goed iemand is in een competentie op de schaal van 1 tot en met 3 (oude scan). 
de resultaten worden op een overzichtelijke en makkelijke manier gepresenteerd, die 
uitstekend te gebruiken zijn tijdens de dialoog. 
tijdens de dialoog er kan altijd beargumenteerd worden waarom er op een 
competenties bijvoorbeeld heel laag is gescoord. De adviseur kan dan concreet 
aangeven om welke gedragsvoorbeelden het gaat. 

In dit hoofdstuk is de validatie het de ontworpen competentiescan besproken. Er is aan groep 
adviseurs bij O&i gevraagd om na te gaan in hoeverre alle competentie in de competentiescan 
zijn opgenomen. Daarnaast zijn de adviseurs ook gevraagd om de juiste gedragsvoorbeelden 
te koppelen aan de verschillende competenties, zodat de competenties 'gemeten' kunnen 
worden via gedragsvoorbeelden. Het uiteindelijk doel hiervan was om een valide 
competentiescan te hebben die alle competenties 'meet' en waarvan de gegenereerde 
resultaten zo dicht mogelijk liggen bij hoe iemand wordt ervaren. Op basis van de input en 
oordeel van de adviseurs kan er geconcludeerd worden dat de competentiescan content en 
construct valide is. Daarnaast geven alle adviseurs die aan de pre-test en de test hebben 
meegedaan, in totaal 8 adviseurs, dat de competentietest een grote verbetering is ten opzichte 
van de oude scan. 
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Hoofdstuk 6. Conclusie en aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt er teruggeblikt op de behaalde resultaten van de 
afstudeeropdracht. Aansluitend worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Deze ZIJn 
aanvullend op de in hoofdstuk 4 genoemde punten die door O&i al worden doorgevoerd. 

6.1 Conclusies 
Ongeveer een jaar geleden heeft O&i een competentielijst geïntroduceerd met alle 
competenties die voor een O&i adviseur van belang zijn. Deze lijst van competenties is 
gebaseerd op de 'Competency model Dutch version' van de Ooa, ook wel de BoKs (Body of 
Knowiegde en skilis) genoemd binnen O&i. O&i wil de BoKs breder en effectiever inzetten. 
Er dient echter wel een gevalideerd meetinstrument te bestaan. De opdrachtformulering luidt 
dan ook als volgt: 

"Ontwerp en valideer een Competentie Meetsysteem op basis van de BoKS, waarmee de 
adviseurs van O&i in staat zijn hun competenties te meten". 

Randvoorwaarden 
Op dit moment bestaat er een versimpelde versie van een competentiescan. De nieuwe 
competentiescan moet een verbeterde versie van de oude scan zijn en zal de oude scan 
vervangen. Tijdens een aantal gespreken met de bedrijfsbegeleider, de opdrachtgever en de 
schaduwgroep is er tot de volgende voorwaarden gekomen waaraan de nieuwe 
competentiescan en het gebruik ervan moet voldoen. De belangrijkste zijn: 

• De competentiescan moet gebaseerd zijn op de BoKs. 
• De competentiescan moet de adviseur inzicht geven in waar hij/ zij staat. 
• De competentiescan moet gebruikt kunnen worden als ondersteuning van de dialoog 

met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van de adviseur. 
• Er moet een duidelijke normering gebruikt worden. 
• Het gebruik van de competentiescan moet vanzelfsprekend worden. 
• Er moet meer aandacht besteedt worden aan de competentiescan. Er moet continu 

aandacht voor gevraagd worden. 
• Ontbrekende competenties moeten toegevoegd worden. 
• De competentiescan moet gevalideerd worden. 

Het competentiemodel en het meten van competenties 
Voordat de nieuwe competentiescan ontworpen kan worden is er een literatuuronderzoek 
uitgevoerd om helder te krijgen wat competenties zijn volgens de literatuur en welk 
competentiemodel het beste bij O&i past. Daarnaast is er ook een benchmarking uitgevoerd 
om inzicht te krijgen in hoe andere bedrijven op dit moment omgaan met competenties. 
Op basis van dit onderzoek en de randvoorwaarden blijkt dat het beste is een combinatie te 
zijn van het competentiemodel van Roe en het model van de Ooa. Het model van Roe is een 
begrippenkader dat aangeeft wat competenties zijn en waaruit ze bestaan. Het model van de 
Ooa is een clustermodel dat de competenties in hoofd- en! of subcompetenties clustert. 
Met betrekking tot het meten van competenties geeft het uitgevoerde literatuuronderzoek aan 
dat competenties het beste door de Behaviourally rating methode gemeten kunnen worden. 
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van gedragsvoorbeelden die verbonden zijn aan de 
competenties, waardoor het zichtbaarder en concreter wordt wat een competentie inhoudt. 
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Toepassing van de competentiescan 
Bij het bepalen van hoe de competentiescan toegepast zal worden binnen O&i is er ook 
gekeken naar wat de literatuur hierover zegt, de ervaringen van andere bedrijven in het 
omgaan met competenties, de gestelde randvoorwaarden en naar wat praktisch en haalbaar is 
voor O&i. Hieronder worden de belangrijkste keuzes, die tijdens dit project zijn gemaakt, met 
betrekking tot het omgaan met de competentiescan weergegeven: 

• De adviseur is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de competentiescan. 
• Het gebruik van de competentiescan moet vanzelfsprekend worden. 
• De competenties worden niet gekoppeld aan rollen of functies binnen O&i. 
• De resultaten van de competentiescan worden niet gekoppeld aan de beoordeling en/ 

of beloning van de adviseur. 
• De resultaten dienen gebruikt te worden als basis van de dialoog met betrekking tot de 

persoonlijke ontwikkeling van de adviseur, naast de persoonlijke context van de 
adviseur (bepaald door de werkomgeving, de opdracht, de toekomst, de functie en rol. 

In paragraaf 6.6 worden verdere aanbevelingen gegeven. 

Validiteit van de competentiescan 
Belangrijk bij een meetsysteem is dat het meetsysteem valide is, wat inhoudt dat het systeem 
meet wat het hoort te meten. Volgens de literatuur zijn de construct en de content validity van 
belang. In dit geval geeft de content validity aan in hoeverre alle competenties, die voor O&i 
van belang zijn, worden gemeten, terwijl de construct validity aangeeft in hoeverre de 
werkelijkheid in de resultaten wordt weergegeven. De construct en de content validity zijn, 
zoals in de literatuur wordt aangegeven, gebaseerd op het oordeel van deskundigen. De 
validiteit van de competentiescan van O&i wordt ook gebaseerd op het oordeel van een aantal 
adviseurs, deskundigen op eigen terrein. Een aantal adviseurs hebben aangegeven een aantal 
competenties te missen. Er is nagegaan in hoeverre deze competenties werkelijk niet in de 
competentielijst zijn opgenomen of vertegenwoordigd worden door andere competenties In 
het geval de genoemde competenties niet vertegenwoordigd waren, werden deze aan de 
competentielijst van O&i toegevoegd, als die competenties ook werkelijk van belang zijn voor 
O&i. Op deze manier is er een aangepaste competentielijst ontstaan. Deze competenties zijn 
ook in de competentiescan toegevoegd, waardoor er geconcludeerd kan worden dat de 
competentiescan content valide is. Daarnaast hebben verschillende adviseurs de 
gedragsvoorbeelden aangepast en aangevuld als dat nodig was, om ervoor te zorgen dat de 
gedragsvoorbeelden onderscheidend en specifiek verbonden zijn aan de betreffende 
competenties. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de resultaten een zo goed mogelijk beeld 
van de werkelijkheid weergeven. In hoeverre dit ook het geval is wordt op korte termijn 
getest. Dan pas kan er op basis van de resultaten een uitspraak gedaan worden over de 
construct validity van de competentiescan. Aangezien de gedragsvoorbeelden door 
deskundigen zijn gecontroleerd, aangepast en aangevuld, is de verwachting dat de resultaten 
positief zullen zijn, wat betekent dat de competentiescan ook construct valide is. 

Kosten en baten 
Het is moeilijk om aan te geven wat de exacte kosten en baten zijn van het ontworpen 
competentiemeetsysteem. De kosten, liever investeringen genoemd, kunnen het makkelijkste 
in uren uitgedrukt worden die de verschillende adviseurs, mijn bedrijfsbegeleider, 
opdrachtgever en ikzelf in dit project hebben geïnvesteerd (Zie hiervoor bijlage 7). De baten 
(winsten, besparingen, bewustwording, gebruik van de scan) kunnen moeilijk/ niet in uren of 
geld uitgedrukt worden en dit zal hier ook niet gedaan worden. 
Het aantal uren dat de adviseurs van O&i in dit project hebben geïnvesteerd wordt geschat op 
110 uren. 
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De baten van de competentiescan kunnen moeilijk in geld of uren uitgedrukt worden. 
Daarnaast zijn de baten pas op termijn zichtbaar. Desalniettemin kunnen de verwachte 
voordelen van de ontwerpen competentiescan en het invoeren ervan aangegeven worden als: 

• Bewustwording door de adviseurs van het bestaan van en het belang van competenties 
binnen O&i. Hierdoor wordt het duidelijk welke competenties belangrijk zijn en 
waarom. Het duidelijk en concreet wat O&i belangrijk vindt. 

• Het ontstaan van een eenduidige definitie van het begrip competentie binnen O&i, 
waardoor adviseurs elkaar beter kunnen begrijpen en verstaan als het gaat om 
competenties en de competentiescan. 

• Door het gebruiken van gedragsvoorbeelden in de competentiescan worden de 
competenties zichtbaar gemaakt, waardoor het inzichtelijk en concreet wordt wat een 
bepaalde competentie binnen O&i inhoudt. 

• De adviseurs worden bewust van de competenties die de bezitten. 
• De resultaten van de competentiescan vormen een goede basis en input voor de 

dialoog met de adviseur met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor 
wordt het duidelijk wat de sterke en minder sterke competenties zijn van de adviseur 
en er kan op basis hiervan bepaald worden aan welke competenties een adviseur zou 
kunnen werken. De dialoog krijgt hierdoor meer houvast. 

• Door boven genoemde punten - bewust wording van het belang van competenties, een 
eenduidige definitie en het feit dat de resultaten sterk ondersteunend zijn aan de 
dialoog - mag er verwacht worden dat de competentiescan regelmatig door meerdere 
adviseurs gebruikt zal worden. De kracht van de competentiescan zit juist in het 
voeren van de dialoog met de feedbackgever die ook de competentiescan heeft 
ingevuld. Hierdoor krijgt de feedbackontvanger een beter beeld van zich zelf, wat de 
sterke en minder sterke punten. Hierdoor wordt het voor de adviseur duidelijk en 
concreet aan welke competenties er gewerkt moet worden. 

Deze voordelen worden ook genoemd door Hustad (2005) als voordelen van het invoeren van 
het werken met competenties bij Erricsson ( Hustad & Munkvold, 2005) 

6.2 Aanbevelingen voor op de korte termijn 
In de deze paragraaf worden er een aantal aanbevelingen besproken die het beste op korte 
termijn uitgevoerd kunnen worden om zoveel mogelijk voordeel uit dit afstudeerproject te 
behalen. Het zijn punten die op dit moment niet uitgevoerd kunnen worden door de beperkte 
duur van het afstudeerproject. Deze punten kunnen beschouwd worden als aanvullend op de 
in hoofdstuk 4 besproken punten. 

Communicatie 
Belangrijk bij het werken met competenties is dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wat de 
competenties van O&i zijn, het belang van het werken met competenties en hoe er met de 
competenties en de competentiescan omgegaan moet worden. Ondanks het feit dat dit punt in 
de literatuur wordt benadrukt en ook door managers wordt erkend, wordt er in de praktijd niet 
de nodige aandacht besteed aan de communicatie met betrekking tot competenties. Het is 
daarom van belang om continue aandacht te besteden aan de competentiescan. Het is aan te 
bevelen om alles rondom competenties in een workshop te gieten en dat het net als de 
workshop 'Gedragscode' verplicht is voor alle nieuwe adviseurs. Het gebruik van de 
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competentiescan blijft daarin tegen de keuze van de adviseur zelf. Tijdens deze workshop 
moeten minstens de volgende onderwerpen besproken worden: 

• Wat zijn competenties volgens O&i en wat zijn de competenties die voor de adviseurs 
bij O&i van belang zijn, 

• Hoe moet worden omgegaan met de competentiescan en het belang van 360-graden 
feedback, 

• Hoe moeten de resultaten van de competentiescan geïnterpreteerd worden en het 
belang van de dialoog. 

Naast het geven van een workshop over competenties kunnen, zoals ook al vermeld in 
hoofdstuk 4, kunnen ook de managers een belangrijke stimulerende rol spelen. Hoewel er 
geen gedetailleerd onderzoek binnen O&i is gedaan naar de relatie tussen de rol van de 
manager en het gebruik van de competentiescan zijn er wel aanwijzingen dat het gebruik van 
de scan onder de adviseurs die door hun managers gestimuleerd worden hoger ligt dan het 
gebruik onder de adviseurs die minder gestimuleerd worden de scan te gebruiken. 

Wanneer gebruiken van de competentiescan 
Zoals vaker aangegeven is de adviseur zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de 
competentiescan. Dit betekent dat de adviseur zelf mag bepalen wanneer en hoe vaak hij/ zij 
de competentiescan gebruikt. Toch is het de adviseur aan te raden om de competentiescan 
minstens één keer in het jaar of om de twee jaar te gebruiken. Vanaf volgend jaar wordt naast 
de al bestaande functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken een planningsgesprek 
ingevoerd. Het planningsgesprek is het ideale moment om de resultaten van de competentie te 
bespreken. Dit gesprek richt zich vooral op het in kaart brengen van wat de adviseur op korte 
en lange termijn wil gaan doen aan zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Verdere uitbreiding van de functionaliteit van de competentiescan 
Door de beperkte duur van dit project zijn de functionaliteiten van de competentiescan 
beperkt gehouden. De functionaliteiten kunnen wel op korte termijn nog uitgebreid worden. 
De volgende functionaliteiten kunnen het gebruik van de competentiescan vergemakkelijken: 

• Het in een diagram tonen van meerdere grafieken van de resultaten (van adviseur en 
verschillende feedbackgever ), 

• Het kunnen bijhouden van de ontwikkeling van de competenties in de tijd. 

Om dit mogelijk te maken is er een database nodig waar deze informatie opgeslagen wordt. 
Dit hoeft niet een centrale database te zien, maar het kan ook een persoonlijke database zijn 
voor elke adviseur. 

6.3 Project evaluatie 
In deze afsluitende paragraaf ik wil graag terugblikken op het verloop van dit project. Er 
wordt gekeken hoe de samenwerking en de communicatie tussen en met de verschillende 
betrokkenen is verlopen en hoe de besprekingen over competenties zijn verlopen. Een 
belangrijke succesfactor voor projecten is een goede samenwerking tussen de verschillende 
betrokken partijen. Ook in dit project is een goede samenwerking en ondersteuning van elkaar 
belangrijk geweest. De competentiescan is voor de adviseurs zelf bedoeld, waardoor hun 
bijdrage en in het bijzonder die van de schaduwgroep van belang was. Daarnaast heeft een 
goed verloop van het proces een positieve invloed op het draagvlak gehad. 
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Samenwerking 
De samenwerking tussen en met de verschillende betrokkenen - de schaduwgroep, Richard 
Legierse en Hans Kamphuis en andere adviseurs - kan als goed gekenmerkt worden. 
Afspraken werden zonder moeite geregeld, ondanks het feit dat we hier met adviseurs te 
maken hebben die allemaal bij een klant ergens in het land werkzaam zijn. Zij zijn hierdoor 
weinig op het kantoor van O&i waardoor afspreken met de groep erg moeizaam had kunnen 
zijn. Dit is niet het geval geweest. Er was duidelijk interesse in het project, waardoor er ook 
tijd werd gemaakt om het te bespreken. Mijn TU/e-, bedrijfsbegeleider en opdrachtgever 
hebben ook de nodige tijd vrijgemaakt. Dit was van belang om voortgang te kunnen boeken 
zonder veel tijd te verliezen. Daarnaast waren alle betrokkenen erg open in het geven van 
informatie of in het contact opnemen met externe partijen voor het verzamelen van de nodige 
informatie. 

Besprekingen over competentie 
De besprekingen over competenties kunnen ook als goed bestempeld worden, maar verliepen 
niet altijd even makkelijk. Oppervlakkige gesprekken over competenties blijken makkelijk te 
verlopen. Het lijkt dat iedereen eenzelfde definitie heeft van competenties en dat iedereen er 
hetzelfde over denkt. De moeilijkheden ontstaan echter als er meer diepgaande gesprekken 
worden gevoerd over competenties, zoals over: hoe competenties gedefinieerd worden, wat 
competenties zijn en wat geen competenties zijn en of ze wel of niet gemeten moeten worden. 
Wat de gesprekken extra ingewikkeld maakte is het feit dat er telkens een koppeling werd 
gemaakt met de onderwerpen loopbaanontwikkeling en beoordeling, terwij 1 het de bedoeling 
is om de competentiescan te gebruiken voor de persoonlijke ontwikkeling. Hieruit blijkt dus 
weer dat het begrip niet zo gemakkelijk is om er mee om te gaan zoals het in eerste instantie 
zou lijken. Dit is een belangrijk feit dat niet vergeten moet worden. Het betekent dat er intern 
zorgvuldig moeten worden omgegaan met het begrip en met de competenties zelf en dat een 
goede communicatie van belang is, om zo onduidelijkheden te voorkomen. 

Ik hoop met dit project een bijdrage te hebben geleverd aan de professionalisering van de 
adviseurs van O&i. Ik heb in dit verslag aantal zaken die rondom het werken met 
competenties spelen verduidelijkt en ik hoop dat de adviseurs de toegevoegde waarde van de 
professionele dialoog m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling zelf gaan ontdekken, met de 
competentiescan als hulpmiddel. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Ontstaan van de BoKS 
De BoKS van O&i is gebaseerd op de Competency Framework Dutch version van de Ooa. De 
Competency Framework Dutch version is op zijn buurt ontstaan op basis de BoKS versie 2.0 
van de Ooa en de Competency Framework van de ICMCI. Zie figuur A. 

De BoKS versie 
2.0 van Ooa 

--··-·-~loo('------ .. -

De Competency 
Framework ICMCI 

Competency model 
Dutch V ersion 

Competentie model voor O&i 
(genoemd de BoKS bij O&i) 

Figuur A: Ontstaan van de BoKS voor O&i 

Kenmerkend voor de professionaliteit van de organisatieadviseur is de aanpak van het 
adviesproces. De Ooa heeft hiervoor een dynamisch document ontwikkeld, de Body of 
Knowledge and Skilis (BoKS). In de BoKS versie 2.0 staat het advies proces centraal. Het 
advies proces wordt onderverdeeld in een aantal fases. FiguurBlaat alleen de elementen zien 
die van belang zijn. Er is per fase van het adviesproces (starten, overeenkomen, 
onderzoeken, ... ,afronden) aangegeven welke competenties van belang zijn om in staat te zijn 
desbetreffende fase goed te kunnen uitvoeren. Noodzakelijke competenties worden als 
kerncompetentie onder ' algemene competenties' gevat. 

Ook de ICMCI heeft een gemeenschappelijke ' Competence Framework' ontwikkeld. In het 
ICMCI model staat het brede arsenaal van competenties voorop en is het 'Consulting Process' 
een van de kemcompetenties. Hierbij worden de competenties onderverdeeld in 4 
hoofdcompetenties. De Ooa heeft de rubrieken 'Consulting Competence' en 'Value and 
Behaviour' scherper gesteld. De competenties 'Organisation & Change knowledge' en 
'Reflective skills' zijn toegevoegd. De BoKS is in vergelijking met de ICMCI Competence 
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Framework enerzijds te uitgebreid en anderzijds zijn er ook enige terreinen waar te weinig 
aandacht aan besteed wordt. Daarom is er besloten om de BoKS aan te vullen met de ICMCI 
Competence Framework. 

Figuur B: De BoKS versie 2.0 van de Ooa 

Dit resulteerde in het Competency Model Dutch version. Het Competency Model Dutch 
version is een overzicht op een pagina en daarom makkelijk hanteerbaar. In principe zijn alle 
elementen in dit model ook terug te vinden in de BoKS. O&i heeft het Competency 
Framework Dutch version gebruik als basis bij het ontwerpen van haar eigen competentie 
model. Zie figuur C voor een overzicht van het Competency Framework Dutch version. 
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Figuur C: Competency Framework Dutch version van de Ooa 
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Bijlage 2: Competenties volgens Caluwé & Reitsma, indeling naar domeinen 
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Bijlage 3: Uitwerking bedrijfsbezoek Ehrm Vision 

Onderwerp: Competentiemanagement 

Datum bezoek 

Aanwezig 

Opgesteld door 

7 februari 2007 

Edwin van Ijsendoom (Ehrm Vision),
(Ehrm Vision),lngeborg Zevalkink, Adelis Partida 

Adelis Partida 

EhrmVision is opgericht in 1999 met het idee om Assessment Center technieken te implementeren in 
organisaties, en zo managers effectievere managers te maken. Hun concept gaat uit van het 
combineren van mensgerichtheid met meetbaarheid. Het 360 feedbackinstrument was het eerste 
product. 

EhrmVision kent het CCTM-analyse, een uitgebreid systeem dat kijkt naar de Capaciteiten, de 
Competenties, de talenten en de motivatie van de medewerker. De CCTM-analyse is opgebouwd uit 
de volgende onderdelen: 

De behoefte, denkprocessen en persoonlijkheidstrekken, 
De competenties en capaciteiten welke de persoon beschikt, 
De omgeving waarin de persoon zich begeeft, 
Het gedrag wat de persoon vertoont. 

CCTM-analyse instrumenten 
Ten behoefte van het CCTM-analyse model bestaat het model uit verschillende testen met 
instrumenten. 

1. Talenten motivatie Assessment (TMA) 
- TMA persoonlijkheidsvragenlijst 
- TMA functie analyse (matchen) 
- TMA expert rapportage (incl. STAR vragen) 

2. Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA) 

3. Capaciteiten Scans (CT Scans) 
- Logisch cijfermatig inzicht 
- Logisch figuurlijk inzicht 
- Logisch taal inzicht 
- Technisch inzicht 

4. Competentie Scans (CP Scans) 
- 0° feedback (kandidaat zelf) 
- 90° feedback (kandidaat zelfplus max. 1 feedbackgever) 
- 360° feedback (kandidaat zelfplus max. 10 feedbackgevers) 

Doeleinden gebruik van instrumenten 
De verschillende instrumenten van de CCTM Analyse kunnen zelfstandig of in combinatie met elkaar 
worden gebruikt voor verschillende doeleinden. 
Voorbeelden van gebruik voor verschillende doeleinden: 
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Selectie: TMA in combinatie met Capaciteiten Scans en matchingsmodule, 
Mobiliteit: TMA en/of90°, 360° feedback competentie scans eventueel in combinatie met 
BAIA, 
Beroepskeuze: BAIA in combinatie met TMA, 
Ontwikkeling: TMA en!of0°, 90°, 360° feedback competentie scans, 
Reïntegratie/IRQ: TMA in combinatie met beroepskeuze, 
Beoordeling: 90° feedback competentie scan 

Het systematisch model van de CCTM-analyse 
Achter het CCTM-analyse staat het volgende model met bijbehorende aannames. Het model geeft ook 
aan waar bepaalde testinstrumenten het beste gebruikt kunnen worden. 

LANGDURIGE ENIOF 
HEFTIGE ERVARING 

OMGEVING 

1' - n 
SEINvLOEDEN: "-.7 

l 

WERKERVARING, OPLEIDING 
ENIOFROUTINE 

/J 
ON1WIKKEUNOSRICHTING EN 
LEERVERMOGEN 

Elke mens heeft in meer of mindere mate bepaalde behoeften 
Deze behoeften uitten zich in denkprocessen en daarmee persoonlijkheidstrekken 
De denkprocessen en persoonlijkheidstrekken zijn een belangrijke basis voor gedrag 
De capaciteiten en competenties zijn een belangrijke basis voor gedrag 
De omgeving is een belangrijke basis voor gedrag 
Zowel de denkprocessen van een persoon als de omgeving waarin hij zich bevind hebben 
invloed op zijn capaciteiten en competentie ontwikkeling. 

De behoeften/denkprocessen van de persoon worden primair in beeld gebracht met het TMA 
eventueel aangevuld met de BAIA om te kijken in welke beroepssectoren en activiteiten interesse 
bestaat. 

De competenties van een persoon worden in beeld gebracht met 0°, 90° of360° feedback 
competentiescans. 

De capaciteiten van een persoon worden in beeld gebracht met capaciteiten scans. 

Het gedrag van een persoon wordt in beeld gebracht door feedback uit de omgeving via 90° of 360° 
feedback competentie scans. Tevens kan het gedrag in kaart worden gebracht tijdens een 
gestructureerd gesprek/interview met behulp van de TMA ST AR vragen. 
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Werving en selectie: 
De gedachtegang is als volgt: als je iemand voor het eerst ziet of kort spreekt weetje nog niet wat voor 
gedrag deze persoon zal tonen in bepaalde situaties waardoor het moeilijk is om te bepalen of iemand 
wel of niet bepaalde belangrijke competentie bezit. Dit betekent dat het niet mogelijk of moeilijk is om 
de competenties van die persoon (die je voor het eerst ontmoet) te 'beoordelen' . 
Zij hebben daarom de TMA ontwikkeld, de Talenten-Motivatie analyse. Dit brengt in kaart wat de 
talenten en motieven van iemand is. De resultaten hiervan vormt dan de input voor het kunnen 
bepalen/ inschatten van de competenties. Zo kan er verwacht worden van iemand die behoefte heeft 
aan afwisseling (hoge score voor afwisseling) ook hoog zal scoren op bijvoorbeeld de competentie 
'Flexibiliteit' . Met andere woorden, met de TMA resultaten wordt er geprobeerd competenties te 
voorspelen. 

Ontwikkeling 
Ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker kunnen ook de TMA en/ of 
de 0°, 90°, 360° feedback competentiescan gebruikt worden. Als de beoordelaar al bekend is met de 
medewerker is het meestal genoeg om gebruik te maken van de competentiescan. 

De competentiescan 
Ehrmvision heeft een lijst van 58 competenties samengesteld. Bedrijven, die willen gaan werken met 
competenties, kunnen uit deze lijst de voor hen belangrijke competenties selecteren en deze 
competenties uitwerken en invoeren. 

Competenties worden gemeten met door het meten van gedragsvoorbeelden en/ of stellingen. Alle 
competenties zijn verbonden met een aantal gedragsvoorbeelden. Bijvoorbeeld: de competentie 
'Klantgerichtheid' kent een aantal gedragsvoorbeelden, twee daarvan zijn: 

Heeft goede relaties met klanten, 
Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangsput 

Het meten is gebaseerd op een vijfpuntenschaaL De uitleg van de schaal is uitgesplitst naar de niveaus 
waarop er gerapporteerd wordt; competentie niveau en gedragsvoorbeeld niveau. 
De scores hebben de volgende betekenis: 

Score 5 -->Goed: 
Competentie niveau: Competentie is een sterk punt; meer dan voldoende ontwikkeld. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt op juiste wijze getoond en 
negatief gedrag wordt achterwege gelaten. 

Score 4 --> Voldoende: 
Competentie niveau: Deze competentie wordt regelmatig getoond; wel is er nog ruimte voor 
verdere aanscherping. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt voldoende getoond maar kan 
nog wat verder aangescherpt worden. Negatief gedrag wordt minder getoond maar kan nog 
wat meer achterwege worden gelaten. 

Score 3 --> Matig: 
Competentie niveau: Deze competentie wordt zo nu en dan getoond; er is zeker nog ruimte 
voor verdere ontwikkeling. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt zo nu en dan getoond maar kan 
nog veel beter. Negatief gedrag wordt soms getoond maar kan meer achterwege worden 
gelaten. 

Score 2 --> Zwak: 
Competentie niveau: Deze competentie is minder ontwikkeld; er zal een stevige investering 
nodig zijn om te ontwikkelen. 
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Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt weinig getoond. Negatief 
gedrag wordt vaak getoond. 

Score 1 --> Onvoldoende: 
Competentie niveau: Deze competentie is nagenoeg niet ontwikkeld; er zal een zeer grote 
investering nodig zijn om te ontwikkelen. 
Gedragsvoorbeeld niveau: Positief geformuleerd gedrag wordt nagenoeg niet getoond. 
Negatief gedrag wordt bijna altijd getoond. 

Het invullen van de competentiescan 
De competenties worden indirect gemeten door het beoordelen van de gedragsvoorbeelden. Daarnaast 
krijgt medewerker bij het invullen van de competentiescan alleen de gedragvoorbeelden te zien, de 
competenties zijn hier niet zichtbaar. Het idee van het meten van competenties via gedragsvoorbeelden 
en het niet laten zien van de competenties, is om te voorkomen dat als de medewerker de competenties 
te zien krijgen, hij/ zij vooraf al een eigen interpretatie zal geven aan de competenties. 

Feedback, wie vult de competentiescan in. 
360° feedback, 90° feedback en 0° feedback zijn instrumenten op het gebied van competentie 
ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Bij deze instrumenten gaat het om het genereren van 
gestructureerde feedback. Bij 360° feedback methode geven verschillende soorten relaties feedback 
aan de feedbackontvanger vanuit hun perspectief 
Bij 90° feedback wordt door één of meerdere personen met een verschillend perspectief op het gedrag 
van de beoordeelde persoon feedback gegeven. Doel is om een zo accuraat mogelijk beeld te schetsen 
van het huidige gedrag. Bij 90° feedback handelt het om één feedbackgever. Voorbeelden van soorten 
feedbackgevers zijn; de leidinggevende, collega's en klanten. De feedbackontvanger geeft ook eigen 
reflectie per competentie op dezelfde gedragsvoorbeelden. Op deze wijze kan er bekeken worden of er 
een verschil in perceptie is tussen het zelfbeeld van de feedbackontvanger en het beeld de ander( en). 
Bij 0° feedback handelt het alleen om het eigen perspectief zonder dat de omgeving een beeld geeft 
van de competenties en het gedrag. 

Het beeld dat geschetst wordt is een subjectief beeld zoals de omgeving het gedrag en de competenties 
van de feedbackontvanger ervaart. Dit biedt openingen tot gesprek. 

Belangrijk bij het gebruiken van competenties ten behoeve van ontwikkeling 

Om de kans te vergroten op het succes in het werken met competenties zijn de volgende punten erg 
belangrijk: 

Bied zekerheid aan het personeel: geen consequenties verbinden aan de resultaten van de 
competentiescan. Bij het verzamelen van de data garanderen dat de data niet voor andere 
doeleinden gebruikt zal worden en dat de data niet naar buiten zal komen. 
De competentiescan niet koppelen aan beoordeling, medewerkers zijn dan geneigd om de data 
te manipuleren, 
Terugkoppelen van de resultaten, doe werkelijk iets met de resultaten. Als medewerkers geen 
feedback krijgen en het gevoel krijgen dat de resultaten niet gebruik worden waarvoor het 
bedoeld is, zal er verder weinig gebeuren. 
Duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het meten van de competenties en het hele 
proces erom heen (verwerken resultaten, feedback geven), 
Het aantal competenties waarop een medewerker beoordeeld wordt beperkt houden. 
Concentreer je op de 3 belangrijkste competenties. 
De competentiescan in papier in vullen, niet digidaal. Het digitaal in vullen van de scan of via 
internet kan ervaren worden als een soort spelletje. 
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Bijlage 4a: Competenties van Ehrm Vision 
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Bijlage 3b: Lijst van competenties van Ehrm Vision inclusief definietes 
Competentie Omschrijving Selecteer 

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen 
Aanpassingsvermogen aan veranderende omgeving, taken, 0 

verantwoordelijkheden, en! of mensen. 

Er naar streven hoger op te komen in de organisatie; 

Ambitie 
gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken 

0 
en succes te boeken. Zich de moeite geven zichzelf te 
ontwikkelen om dit te bereiken. 

Assertiviteit 
Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen 

0 
voor de eigen mening, behoeften of belangen. 

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen 
Besluitvaardigheid van acties of zich vastleggen door middel van het 0 

uitspreken van meningen. 

Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen 
door de ontwikkeling van kennis, competenties en 

Coachen talenten. Als leidinggevende bovendien: stimuleren 0 
van het bereiken van functie- of organisatiedoelen 
door feedback geven 

Conflicthantering 
Belangentegenstellingen met een grote emotionele 

0 
lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen. 

Op een directe manier het gedrag van de ander ter 
Confronteren sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn 0 

gedrag en de effecten daarvan op anderen. 

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor 
Creati vi te i t problemen die met de functie verband houden. nieuwe 0 

werkwijzen bedenken ter vervanging van oude. 

Eigen beslissingsbevoegdheden en 
Delegeren verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen 0 

aan de juiste medewerkers. 

Zich voegen naar het beleid en de procedures van de 
Discipline organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij 0 

de juiste autoriteit. 

Dominantie 
Van nature invloed uitoefenen op anderen en als 

0 autoriteit geaccepteerd worden. 

Zich gedurende langere tijd intensief met een taak 
Doorzettingsvermogen bezig kunnen houden, ook bij tegenslag. Volharden in 0 

een plan totdat het beoogde doel bereikt is. 

Durf 
Risico ' s aangaan om uiteindelijk een herkenbaar 

0 
voordeel te behalen. 

Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn 
Energie wanneer de functie dat vraagt. Hard werken. 0 

Uithoudingsvermogen hebben. 

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen 
Flexibel gedrag gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te 0 

bereiken. 

Flexibiliteit Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan 0 

87 



TU/e 
Part ners in BPM 

veranderende werkwijzen, werktijden, taken, 
verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving 
en gedragingen van anderen. 
Het in gesprekken zodanig structureren, optreden en 

Gespreksvaardigheid interveniëren dat het beoogde resultaat op effectieve 0 
wijze wordt bereikt. 

Richting en sturing geven aan een groep, 
Groepsgericht leiderschap samenwerkingsverbanden tot stand brengen en 0 

handhaven. 

Een goede indruk maken en deze indruk handhaven. 
Impressie Gepast en verzorgt overkomen naar de maatstaven 0 

van de organisatie. 
Individugericht Richting en sturing geven aan een medewerker in het 

0 
leiderschap kader van diens taakvervulling. 

Problemen of belemmeringen signaleren, en zo snel 

Initiatief 
mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op 

0 kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een 
vroeg stadium naar handelen. 

Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest 
Innovatie richten op toekomstige vernieuwing van strategie, 0 

producten, diensten, markten. 
Handhaven van algemene aanvaarde sociale en 

Integriteit ethische normen in activiteiten die met de functie te 0 
maken hebben 

Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan 
Inzet (Prestatiemotivatie) eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een 0 

gemiddelde prestatie. 

Klantgerichtheid 
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant 

0 en hier ook naar handelen. 

Nieuwe informatie en ideeën snel kunnen opnemen, 
Leervermogen analyseren en verwerken en deze effectiefkunnen 0 

toepassen in de werksituatie. 
Zich voegen naar het beleid, de normen, waarden, 

Loyaliteit procedures en afspraken van de organisatie en de 0 
eigen functie I rol. 

Tonen van interesse en van het vermogen om 
Luisteren belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge 0 

gesprekken. 
Op een stimulerende wijze richting en begeleiding 

Mensgericht leiderschap 
geven aan medewerkers. Stijl en methode van leiding 

0 geven aanpassen aan betrokken individuen. 
Samenwerking stimuleren. 

Mondelinge presentatie 
Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, 

0 
gebruikmakend vanjuiste middelen. 

Mondelinge 
Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in 

uitdrukkingsvaardigheid 
begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken, 0 
afgestemd op de toehoorder. 
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Omgaan met details 
Langdurig en effectief kunnen omgaan met details. 

0 
Volledig werken zonder veel fouten. 

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over 

Omgevingsbewustzijn 
organisatorische, maatschappelijke en politieke 

0 ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren (binnen 
of buiten de organisatie). 

Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie 
Onafhankelijkheid ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door 0 

anderen. Een eigen koers varen. 

Optimale resultaten boeken bij gesprekken met 
Onderhandelen tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied 0 

als op het gebied van het goed houden van de relatie. 

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor 

Ondernemerschap 
bestaande als nieuwe producten of diensten. Daar naar 

0 
handelen en daarbij risico' s durven nemen met het 
oog op uiteindelijk voordeel voor het geheel. 

Analyseren van ontwikkelbehoeften van medewerkers 
en het (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. 

Ontwikkelen van Ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers. 
0 medewerkers Gerichte en opbouwende feedback geven waar 

medewerkers zichzelf concreet mee kunnen 
verbeteren. 

Gegevens en handelwijzen in het licht van relevante 
Oordeelsvorming criteria tegen elkaar afwegen en tot onderbouwde 0 

beoordelingen komen. 

Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van 
Organisatiesensitiviteit beslissingen en gedragingen van mensen in een 0 

organisatie. 

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen 
Overtuigingskracht van een bepaald standpunt en instemming te krijgen 0 

met bepaalde plannen, ideeën of zaken. 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en 

Plannen en organiseren 
benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven 

0 
en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen 
te kunnen bereiken. 

De eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en 
Presenteren zonodig boeiend of enthousiasmerend overbrengen op 0 

anderen. 

Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke 

Probleemanalyse 
oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke 

0 gegevens. V er banden leggen tussen gegevens om de 
oorzaak van problemen te vinden. 

Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of 
Resultaatgerichtheid afleidingen blijven richten op het bereiken van het 0 

doel. 

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een 
Samenwerken optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en 0 

belangen én die van de groep I de ander. 
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Schriftelijke 
Ideeën, meningen, standpunten en besluiten in 

uitdrukkingsvaardigheid 
begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen, 0 
afgestemd op de lezer. 

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving 

Sensitiviteit 
en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het 

0 
onderkennen van de gevoelens en behoeften van 
anderen. 

Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen 

Sociabiliteit 
begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en 

0 
zich in gezelschap mengen. Eenvoudig nieuwe 
contacten en relaties maken. 

Effectiefblijven presteren onder tijdsdruk, druk van 
Stressbestendigheid meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij 0 

tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises 

Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze 
richting en sturing geven aan medewerkers. 

Taakgericht leiderschap Afdelings- en functiedoelen formuleren, taken 0 
verdelen, instructies geven, afspraken maken, de 
voortgang bewaken, corrigeren. 

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen 

Tactisch gedrag 
gedragsstijl I tactiek I strategie veranderen om een 

0 
gesteld doel te bereiken, improvisatie- en 
omschakel vermogen. 

Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven. Zich 
Vasthoudendheid niet weerhouden om iets tot stand te brengen door 0 

hindemissen of weerstanden. 

Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie I 
Visie afdeling I producten I diensten ontwikkelen en 0 

uitdragen, afstand nemend van de dagelijkse praktijk 

Voortgangsbewaking 
Anticiperen op en bewaken van de voortgang van 

0 
gemaakte afspraken en plannen. 

Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om 

Voortgangscontrole 
de goede voortgang van processen, taken of 

0 
activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te 
stellen. 

Inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, 
Zelfkennis sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, 0 

interesses, ambities en gedragingen. 

Inzicht verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke 

Zelfontwikkeling 
en zwakke kanten, interessen en ambities en op basis 

0 
hiervan acties ondernemen om zonodig competenties 
verder te ontwikkelen. 

Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in en 

Zelfsturing 
buiten de organisatie, rekening houdend met de eigen 

0 
sterke en zwakke kanten, interessen, waarden en 
ambities. 
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Bijlage 5: E-mail met opdracht voor het valideren van de gedragsvoorbeelden. 

Beste ... (naam adviseur), 

Naar aanleiding van ons gesprek van net, het volgende: 

Zoals als je weet ben ik binnen de BPM Academy bezig met het ontwerpen van een nieuwe 

competentiescan, gebaseerd op de BoKS. In de BoKS worden gedragsvoorbeelden als 

richtlijnen gebruikt zodat de adviseur een beter idee heeft van de betekenis van de 

competenties. Deze gedragsvoorbeelden willen wij in de nieuwe scan gaan gebruiken om de 

competenties concreter en meetbaar te maken. 

Belang van de gedragsvoorbeelden 

Het idee bij de nieuwe scan is als volgt: 

De competenties worden gemeten door aan te geven in hoeverre bepaalde gedragingen, de 

gedragsvoorbeelden, worden getoond. In figuur 1 is te zien hoe de competentie "Focus en 

persoonlijke effectiviteit' in de scan wordt gemeten. Zoals je in het voorbeeld kan zien is het 

van essentieel belang dat de juiste gedragsvoorbeelden worden gebruikt; met andere 

woorden dat er onderscheidende gedragsvoorbeelden worden gebruikt die sterk verbonden 

zijn met de betreffende competentie. In de BoKS zijn er al een aantal gedragsvoorbeelden 

gegeven die gekoppeld zijn aan de competenties. Daarnaast wordt er een onderscheidt 

gemaakt tussen de niveaus Leren, Toepassen en Overdragen. De niveaus zijn niet direct 

zichtbaar in de scan, maar de koppeling is er wel. 

Vraag 

Met betrekking tot de gedragsvoorbeelden wil ik graag de bijdrage van de vakgroep ..... 

(naam vakgroep) vragen voor het volgende: 

Het toevoegen, aanvullenen/of aanpassen (als nodig) van gedragsvoorbeelden van de 

competenties in de BoKS voor de 3 niveaus Leren, Toepassen en Overdragen. Voor elke 

competentie op elk van de 3 niveaus hebben we 5 gedragsvoorbeelden nodig. In totaal 15 

(3x5) gedragsvoorbeelden per competentie. Veel gedragsvoorbeelden zijn al in de BoKS 

gegeven, dus je hoeft niet alle 15 gedragsvoorbeelden te bedenken, maar misschien een 

paar toe te voegen, anderen aan te passen of te combineren. 

Tips 

1. In de bijlage heb ik voor het gemak ook jouw onderdeel met competenties en 

gedragsvoorbeelden toegevoegd. Deze is ook te vinden op (adres op het intranet). Om jou 

91 



TU/e 
Partners in BPM 

aanpassingen makkelijker te kunnen verwerken, wil ik je graag vragen gebruik te maken van 

het nieuwe formaat (onderdeel van de bijlage). 

2. Bij het bedenken van gedragsvoorbeelden kan je de STAR methode gebruiken. STAR 

staat voor Situation, Task, Action and Result. Het is een makkelijke en snelle manier om aan 

gedragsvoorbeelden te komen: 

• Situatie: Bepaal de situatie. Wat is de situatie of context? Leren, toepassen of 

overdragen. 

• Taak: de taak is sterk gerelateerd met de competentie. De taak is af te leiden van de 

definitie van de competentie. Bijvoorbeeld: de competentie "klant focus"--> Taak: 

onderzoeken van wensen, behoeften en belangen van de klant. 

• Actie: geef een positief effectief gedrag voor deze situatie en taak. Het gaat om wat je 

hebt gedaan (het zichtbare gedrag) en niet om wat je niet hebt gedaan. 

• Resultaat: wat was het resultaat. Ga voor je zelf na of het resultaat positief was. 

Deze manier van werken en denken kan je een aantal keren herhalen. We zijn op zoek naar 

die gedragsvoorbeelden die sterk gerelateerd zijn aan betreffende competentie, niveau en 

die tot iets positiefs en effectiets hebben geleid. Zie figuur 2 voor een voorbeeld. 

Deadline 

Ik wil je vriendelijk vragen om .. . (datum deadline) de lijst met de extra en/ of aangepaste 

gedragsvoorbeelden naar mij tee-mailen. 

Ik wil je vragen om de volgende competenties uit te werken, deze zijn ook toegevoegd in de 

bijlage: 

Als je vragen en/ of opmerkingen hebt, mail ons dan gerust naar a.partida@oi.nl en/ of naar 

Richard: r.legierse@oi.nl . Je kunt me ook bellen op 06-41223402. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BPM Academy. 

Adelis Partida 
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Figuur 1: Scan voorbeeld voor de competentie 'Bewust van effect van eigen handelen op omgeving' 
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Competentie: Conceptualisatie en gestructureerde probleemoplossing 

Het op basis van analyse oplossen van een probleem 

Situatie: Ik bevond me in een situatie waarin ik echt moest Toepassen 

Taak: op basis van analyse een probleem oplossen 

Actie: (gedragsvoorbeeld): op basis van vuistregels en ervaringen tot nu toe het 

probleem of situatie identificeren. 

Resultaat: positief--> dit is een goed begin voor een uitgebreide analyse. Op basis van 

regels en mijn ervaringen tot nu toe kan ik bepalen met wat voor situatie ik te maken 

heb en vervolgens de juiste vervolg stappen maken in mijn analyse. 

Figuur 2: Voorbeeld van het toepassen van de STAR methode om een gedragsvoorbeeld te 

genereren voor de competentie 'Conceptualisatie en gestructureerde probleemoplossingen' 
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Bijlage 6: Oorspronkelijke lijst met de ontbrekende competenties 

1. Aanpassingsvermogen: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde 

omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. 

2. Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een 

onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Werkt daarbij zodanig dat iedereen van 

het samen werken leert en groeit. 

3. Initiatief: Ziet kansen en mogelijkheden, pakt deze uit eigen beweging op en brengt deze tot 

resultaat. 

4. Netwerken: Bouwt en onderhoudt een netwerk van relaties om anderen, klanten in het bijzonder, 

te helpen. 

5. Ambitie: Gedrag vertonen dat erop gericht is succes te boeken. Ziet ontwikkelmogelijkheden bij 

O&i. Zichzelf ontwikkelen teneinde succes te bereiken. 

6. Gedrevenheid/enthousiasme: Gaat voor het realiseren van zakelijke doelen en het 

verwezenlijken van eigen passie en continue ontwikkeling. 
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Bijlage 7:Het aantal uren geïnvesteerd in dit afstudeerproject 

De investeringen uitgedrukt in aantal uren, weergegeven in tabel hieronder, kunnen als volgt 
onderverdeeld worden: 

Afstudeerproject: 
Het aantal uren dat ikzelf in het project heb geïnvesteerd. In totaa11200 uur (30 weken x 40 
uur). Hieronder kunnen er de volgende hoofdactiviteiten onderscheiden worden: kennismaken 
met O&i, het literatuuronderzoek en de benchmarking, het onderzoeken de wensen en 
behoefte van O&i, het valideren van de niet-vakinhoudelijke competenties en de ontwerpen 
van de competentiescan, het maken van het afstudeerverslag en het afronden van twee vakken 
gekoppeld aan het afstuderen en andere studie gerelateerde zaken. 
Aan het valideren van de niet- vakinhoudelijke competenties en de hieraan gekoppelde 
gedragsvoorbeelden (door mijzelf) is er 20 uur besteed (onderdeel van de 1200 uur) 
Het ontwerpen van de nieuwe competentiescan in Excel, zowel technisch (vormgeving 
formules, voorwaarden, etc) als inhoudelijk (formuleren en invoeren van gedragsvoorbeelden) 
is er 120 uur besteed. (Onderdeel van de 1200 uur). 

Bedrijft begeleiding: 
Het aantal uren dat mijn bedrijfsbegeleider en opdrachtgever in het begeleiden van dit project 
hebben geïnvesteerd: geschat op 50 uur, verspreid over een periode van 8 maanden 

Ondersteuning vanuit de Schaduwgroep: 
Het aantal uren dat de schaduwgroep bij elkaar is geweest om de competentiescan te 
bespreken en keuzes te maken m.b.t. de competentiescan De schaduwgroep bestond uit 5 
personen: het totale aantal uren is geschat op 35 uur, verspreid over een periode van 8 
maanden. 

Het valideren van de competentie en de competentiescan door adviseurs: 
Het aantal uren dat verschillende adviseurs hebben geïnvesteerd in het valideren van de 
vakinhoudelijke competenties en het reviewen van de door mij gevalideerde niet
vakinhoudelijke competenties. In totaal hebben 12 adviseurs een bijdrage geleverd. Het aantal 
uren wordt geschat op 36 uur, verspreid over een periode van 4 weken. 

Technische ondersteuning bij het ontwerpen van de competentiescan 
Het aantal uren dat besteed is in de ondersteuning van het ontwerpen van de competentiescan 
in Excel wordt geschat op 15 uur. 

Testen van de competentiescan 
Het aantal uren dat is besteed aan het testen van de competentiescan in de vorm van een 
workshop met een pilotgroep bestaande uit 8 adviseurs was 24 uur (8 adviseurs x 3 uur). 
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Valideren 

Technische 
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