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Hoe gebruik je dit boek?
Beter in competentiemanagement helpt je om te ontdekken waar je sterke
punten, talenten en ambities liggen en om essentiële beroepscompetenties
te ontwikkelen en te versterken. In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn, zoals zelfanalyse, doelen stellen (en
halen), netwerken, informatie verwerken, ideeën ontwikkelen en samenwerken in teams.
Maak de oefeningen op AcademicX.nl

Aan het eind van elk hoofdstuk staan verschillende oefeningen waarmee je
je competenties kunt ontwikkelen. Het laatste hoofdstuk is zelfs helemaal
gewijd aan praktische opdrachten om je vaardigheden te ontdekken en
te versterken. Daarnaast is er AcademicX.nl, de toets- en oefenportal van
Academic Service. Daar vind je nog veel meer oefeningen bij de onderwerpen
uit het boek.
Inloggen

Om je te registreren en in te loggen op AcademicX.nl heb je een activeringscode nodig. Je vindt die code op de pagina hiernaast. Na registratie heb je
onbeperkt toegang tot het extra studiemateriaal.

C

Tips en waarschuwingen herken je aan deze opmaak.
Kijk op AcademicX.nl voor oefenmateriaal.
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De serie Beter in …
Direct toepasbare adviezen

De serie Beter in … onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met een
minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare aanwijzingen,
tips, regels en voorbeelden. Alles wordt kort, helder en systematisch gepresenteerd, direct gekoppeld aan de praktijk. Zo werk je efficiënt, effectief en
gericht aan het versterken van je competenties. Op de portal AcademicX.nl
vind je informatie over andere titels die in deze reeks verschenen zijn, zoals
Beter in spelling, Beter in Nederlands en Beter in gesprekstechnieken.
Voor wie?

Beter in competentiemanagement richt zich op hbo-studenten. Door de systematische en laagdrempelige opzet is het boek zeer geschikt voor gebruik
tijdens college, bij zelfstudie, bij projecten, tijdens een stage en in de
beroepspraktijk. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en
behoeften in het hbo.
Waarom?

Hbo-studenten van nu leren anders dan hbo-studenten van tien jaar geleden.
Beter in … speelt daarop in. Overzichtelijke korte teksten, altijd een praktijkgericht voorbeeld, en de portal AcademicX.nl met oefeningen en heldere
feedback.
Oefeningen: in het boek en online

Per onderwerp test je je kennis in korte oefeningen; elk hoofdstuk sluit
af met een heldere samenvatting en praktische oefeningen. Op de portal
AcademicX.nl vind je extra oefeningen bij elk hoofdstuk.
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Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

Als je bij de Rijksoverheid gaat werken, hoef je niet bang te zijn voor een
eentonige carrière. Je kunt jezelf ontwikkelen in de richting die jij kiest en
geeft zo zelf je loopbaan vorm. Wat wij van jou vragen is enthousiasme, leergierigheid en de wil om tijd en energie in je carrière te steken.
Werken bij de Rijksoverheid betekent werken binnen een organisatie die
meeverandert met de omgeving. Wil jij carrière maken binnen één organisatie of juist jobhoppend een loopbaan opbouwen? In beide gevallen zit je
goed bij de Rijksoverheid. De overstap naar een andere functie en een ander
ministerie is zo gemaakt mits je over lef, ambitie en wilskracht beschikt.
Uiteraard krijg je regelmatig de gelegenheid jouw (veranderde) interesses en
ambities te bespreken.
Bron (bewerkt): http://www.werkenvoornederland.nl/arbeidsvoorwaarden/
persoonlijke-ontwikkeling

Iedereen wil zich ontwikkelen. Niemand wil jaar in jaar uit precies hetzelfde
werk doen. Door ambitie te tonen en prestaties te leveren ontwikkel je je.
Maar ook door eerst goed naar jezelf te kijken en doelen te stellen. En vervolgens concrete plannen te maken. Dat is heel kort gezegd waar het om gaat bij
competentiemanagement. Je kijkt naar wat je wilt, wat je kunt (en nog niet
kunt) en vervolgens werk je gericht aan je verdere professionele groei.
Ambitieus zijn en willen presteren zijn kwaliteiten die je nodig hebt voor
succes en plezier in je werk. Maar ze kunnen ook stress veroorzaken. Net
zoals druk vanuit de omgeving. Daarom is goed kunnen omgaan met stress
ook een onmisbare competentie.

1.1

Inhoud van dit hoofdstuk
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Persoonlijke werkdoelen bereiken
Carrièreplanning en zelfanalyse
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Afsluitende oefeningen
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1.2

Persoonlijke werkdoelen bereiken
Jezelf verder ontwikkelen is een kwestie van durven, kunnen, willen en
mogen. Het is niet altijd makkelijk. Iedereen blijft het liefst in zijn zogeheten
‘comfort zone’. In dat gebied voel je je veilig, prettig en vertrouwd. Daar is
niets mis mee en om te groeien hoef je helemaal niet buiten die zone te
treden. Maar je kunt wel proberen die comfort zone groter te maken. Het
enige wat je moet doen, is je af en toe afvragen:
1. Op welke manier kan ik meer uit mezelf halen?
2. Durf ik het? Wil ik het? Kan ik het? Mag ik het?
Je comfort zone oprekken

De vragen onder punt 2 zijn vormen van blokkades die we vaak voor onszelf
opwerpen en die ons beletten om door te groeien Je laat de kans om je verder
te ontwikkelen schieten, omdat je iets niet durft, niet goed weet wat je wilt,
denkt dat je het niet kunt, of meent dat ‘de omgeving’ het afkeurt. Door die
blokkades kritisch te analyseren, kun je ze heel vaak wegnemen en dan blijkt
dat je bepaalde doelen of ambities heel goed wél kunt bereiken. Het werken
aan die ambitie valt vanaf dan binnen jouw comfort zone. Je hebt je comfort
zone als het ware opgerekt, groter gemaakt. En dat is precies wat je nodig
hebt om te kunnen groeien.
Meer Kunnen

Meer Willen

’Dat kan ik niet...’

’Dat wil ik niet...’

Niemand kan iets leren zonder
fouten te maken, zonder vallen en
opstaan.Maak kleine stappen,
maar begin wel meteen met die
eerste stap! Toon inzet, doorzettingsvermogen en de bereidheid
om extra werk te verzetten.

Ga na wat je precies wel wilt! Als je
een heldere visie hebt op wat je wel
en niet wilt, bereik je vaker en
sneller je doelen.Stel duidelijke
doelen voor je eigen ontwikkeling
en ga na hoe je die kunt bereiken.
Laat zien dat je verder wilt komen
dan waar je nu staat.

Wat zou je zelf meer kunnen?
’Dat durf ik niet..’

COMFORT
ZONE

Wat zou je zelf meer willen?
’Dat mag ik niet...’

FEAR (angst) staat voor False
Evidence Appearing Real (valse
bewijzen die net echt lijken). ‘Durf
te durven!’ Bespreek je angst met
iemand die je vertrouwt. Maak
kleinere stappen en begin!

Wie zegt dat? Is het echt in strijd
met procedures en voorschriften
op je werk, doe het dan niet. In alle
andere gevallen, neem initiatief,
neem zelf het stuur in handen.
Nieuwe ideeën komen alleen van
mensen die bereid zijn van het
vaste stramien af te wijken.

Wat zou je zelf meer ‘durven durven’?

Wat zou je zelf willen veranderen?

Meer Durven

Meer Mogen

Figuur 1.1 Comfort zone. Bron (bewerkt): Lernout & Provost (2003)
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Ondernemend zijn

Presteren, groeien, je comfort zone oprekken: voor alle drie heb je een ondernemende houding nodig. Het is daarom nuttig om eens met een kritische
blik in de spiegel te kijken. Hoe ondernemend ben jij? In het boek De ondernemende ondernemer (Driessen, 2010) doet de auteur verslag van zijn onderzoek
gedurende 10 jaar naar de eigenschappen die horen bij een ondernemende
instelling. Hij komt tot de volgende opsomming van eigenschappen (zie
tabel 1.1). Ga eens na in welke mate je elke eigenschap denkt te hebben.
Probeer daarna ook te bepalen hoe belangrijk elk van die eigenschappen is
voor jouw werk en carrière.
Eigenschappen

Heb je
in welke mate?
(1-10)

Belang
voor carrière
(1-10)

Totale toewijding, vastberadenheid en
volharding
Ambitie en prestatiegerichtheid
Zelfstandigheid
Creativiteit
Doel- en kansgerichtheid
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
Doorzettingsvermogen
Zelfbewustzijn en zelfkennis
Zelfreﬂectie en behoefte aan feedback
Effectiviteit en geloof in eigen kunnen
Kunnen omgaan met onzekerheid
Dominantie en besluitvaardigheid
Sociale oriëntatie (graag relaties aangaan) en
kunnen samenwerken
Tabel 1.1 Eigenschappen voor een ondernemende instelling

Motivatieverhogend werk

Organisaties worden zich er steeds meer van bewust dat het bij verreweg de
meeste mensen niet alleen draait om het salaris. Een organisatie moet meer
bieden. Alleen dan kun je werknemers motiveren om extra prestaties te
leveren en zich te blijven inzetten.
In een organisatie die mogelijkheden (gelegenheid) biedt kun je verder
komen, maar een voorwaarde is natuurlijk ook dat je zelf een visie hebt op
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wat jij belangrijk vindt. Dat dient als uitgangspunt om jezelf ontwikkelingsdoelen te stellen en jezelf te motiveren (kunnen en willen).
Motivatieversterkers en Maslow

Tabel 2.1 is opgebouwd volgens de menselijke behoefteniveaus van Maslow.
Bij elk die niveau zijn voorbeelden gegeven van hoe een organisatie aan die
behoefte kan voldoen. Deze tabel kun je gebruiken voor kritische zelfreﬂectie. Je beschrijft dan per Maslow-niveau op welke manieren je graag wilt dat
in je werkomgeving een organisatie tegemoet komt aan jouw behoeftes op
elk van deze niveaus. Ga uit van je persoonlijke waarden, van wat jij voor
jezelf belangrijk vindt
Maslow-niveaus en voorbeelden van
motivatieversterkers

Belang in
werkomgeving
(1-10)

Biologische behoeften
Salaris
Prestatiebeloning
Vakantiedagen
Werktijden/-uren
Kortingen op aankopen en andere ﬁnanciële voordelen
Zekerheid
Zorg voor baanzekerheid, werkzekerheid (zie hoofdstuk 7)
Ziektekostenverzekering
Zorg voor veiligheid
Zorg voor gezondheid
Sociale contacten
Zorg voor teambuilding
Goede communicatiemogelijkheden en -structuren (zie
hoofdstuk 2)
Zorg voor sociale acceptatie, collegialiteit, sfeer
Waardering/Erkenning
Periodieke salarisverhoging
Incidentele beloningen (incentives, prestatiebeloning)
Waardering van collega’s
Complimenten van management
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Maslow-niveaus en voorbeelden van
motivatieversterkers

Belang in
werkomgeving
(1-10)

Statuselementen (auto van de zaak, visitekaartje, pak of
andere bedrijfskleding)
Mogelijkheden krijgen om zelf te scoren (en daarvoor erkenning
zien)
Ontplooiing
Zelfstandigheid in taakuitvoering
Eigen verantwoordelijkheid en ruimte om te laten zien waar je
goed in bent
Iets kunnen betekenen voor de samenleving (bijv. door
vrijwilligerswerk onder werktijd)
Doorgroeimogelijkheden
Iets kunnen betekenen voor collega’s of ondergeschikten
Betrokkenheid bij primaire en hogere organisatiedoelen
Scholingsmogelijkheden
Afwisselend werk
Tijd voor vrienden, gezin, hobby’s
Tabel 1.2 De behoefteniveaus van Maslow

1.3

Carrièreplanning en zelfanalyse
Als je hogerop wilt komen in functies met meer verantwoordelijkheid en
invloed, zul je aan carrièreplanning moeten doen. Stel op basis van je huidige
positie carrièredoelen vast. Breng vervolgens in kaart hoe je deze doelstellingen kunt bereiken. In dit proces speelt het antwoord op de volgende vragen
een belangrijke rol:
■
■
■
■
■
■

Beschik je over een duidelijk beeld van je carrièrewensen? Welke functie
wil je over 5 of 10 jaar vervullen?
In welke bedrijfstak wil je deze toekomstige functie vervullen?
In welke organisatie? Klein of groot? Formele of informele cultuur?
Welke arbeidsvoorwaarden vind je belangrijk? Alleen salaris, of meer?
Wil je meer of juist minder leiding geven?
Zijn je doelstellingen realistisch? Past het bij je competenties en capaciteiten? Heb je aanvullende scholing nodig?
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Als je carrière wilt maken in een organisatie waarin je al werkzaam bent, is
het van belang – zeker bij grotere organisaties – om de organisatiestructuur
goed in kaart te brengen:
■
■
■
■
■

Welke afdelingen zijn er, welke units of dochterbedrijven?
Welke functies liggen daar binnen je bereik en interesses?
Welke mensen kun je benaderen om je carrièrewensen en ambities
duidelijk te maken?
Is het mogelijk om een netwerk op te bouwen als basis voor interne
carrièreontwikkeling?
Zijn er veranderingen te verwachten in de organisatiestructuur, of
expansie van de organisatie, die mogelijkheden bieden?

Zelfanalyse en SWOT-analyse

Bij het ontwikkelen van een persoonlijke carrièreplanning kun je de
swot-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) toepassen:
je zoekt dan uit wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Vervolgens kun je
op basis van deze analyse een carrièrestrategie uitwerken. Bij het uitstippelen hiervan moet je rekening houden met de volgende keuzemogelijkheden:
■
■
■
■

meer verantwoordelijkheden in je huidige functie;
opwaartse promotie naar een functie met meer mogelijkheden en/of
verantwoordelijkheden;
zijwaartse promotie (tijdelijk projectwerk, specialisatie, taakverbreding)
om later hogerop te kunnen;
her- en bijscholing, zodat je nieuwe competenties leert.

Op basis van de gekozen carrièrestrategie overleg je met je leidinggevende of
met iemand van de afdeling p&o over mogelijkheden die de organisatie kan
bieden. Overigens komt dit onderwerp ook vast aan de orde bij de periodieke
functioneringsgesprekken, dus zorg dat je daarop voorbereid bent.
Zelfoverschatting

Het komt erg vaak voor dat iemand telkens een stapje stijgt op de ladder
totdat hij na een promotie in de nieuwe functie opeens niet meer goed blijkt
te functioneren. Je beschikt niet over de extra vaardigheden die je voor deze
functie nodig hebt. Houd jezelf een spiegel voor, of vraag anderen om dat
voor je te doen. Welke verantwoordelijkheden kun je echt aan, waar ben je
bij uitstek geschikt voor? Een goede voorbereiding en eventueel scholing
voorkomt pijnlijke vergissingen bij een nieuwe carrièrestap. Ken jezelf!
Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s)

Belangrijk is dat je persoonlijke ontwikkelplannen opstelt. Je bent hierdoor
meer gemotiveerd om te leren en meer toegewijd aan je eigen ontwikkeling.

12
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Ook helpt het je te focussen en richting te geven aan je groei en ontwikkeling. Je ontwikkeldoelen en -activiteiten opschrijven helpt om de zaken te
overdenken en helder te krijgen. Stel jezelf vragen als:
■
■
■
■

Wat zijn mijn loopbaandoelen?
Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden binnen dit bedrijf?
Hoe maak ik mijn loopbaandoelen kenbaar aan het management?
Hoe kan ik mezelf ontwikkelen om die doelen te bereiken?

Bij steeds meer bedrijven is het opstellen van een pop door werknemers een
standaardinstrument voor de persoonlijke ontwikkeling. Je vult een pop-formulier in en bespreekt dat tijdens het functioneringsgesprek. Op die manier
vergroot je je mogelijkheden om intern of extern door te groeien.

1.4

Met druk en tegenslag omgaan
Zelfs als je je doelen allemaal helder op een rij hebt, kan werkdruk ervoor
zorgen dat je ze toch niet bereikt. Werkdruk kan verschillende oorzaken
hebben. In de werksituatie kan het gaan om:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

onduidelijkheid over je taken en verantwoordelijkheden;
tegenstrijdige verwachtingen en eisen;
grote taakbelasting;
hoge tijdsdruk;
moeilijke taken;
weinig of te eenvoudige taken;
toekomstonzekerheid (over haalbaarheid, eigen vermogens of positie);
communicatie- of samenwerkingsproblemen;
onvoldoende evenwicht tussen werk en privé.

Oplossingen

Voor al deze mogelijke oorzaken van werkstress is oplossing nummer 1:
praat erover. Krop geen gevoelens of emoties op, maar spreek duidelijk en
tijdig uit waar jij last van hebt. Praat erover met je partner of vrienden. Dat
vormt doorgaans een erg goede uitlaatklep, wat zorgt voor een beter beeld
(van jezelf, van de werkelijke druk en van mogelijke oplossingen) en wat
meestal erg relativerend werkt. Bespreek stressfactoren die te maken hebben
met je taken of de samenwerking ook met collega’s en indien nodig met je
direct leidinggevende. Ga dan wel eerst goed na in hoeverre je zelf dingen
kunt veranderen! Collega’s en zeker je leidinggevende mogen van je verwachten dat je kritisch naar jezelf hebt gekeken en al constructieve oplossingen bedacht (en waar mogelijk uitgeprobeerd) hebt.
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Communicatie en samenwerking

Problemen in de communicatie en samenwerking zijn vaak oorzaken van
werkstress. Hanteer hierbij de volgende basisregels:
Regel 1:

Regel 2:

Regel 3:

Regel 4:

C

Problemen in communicatie en samenwerking zijn een deel
van het leven. Ze horen erbij en komen altijd voor. Dit besef
alleen al zorgt voor relativering van de problemen, voor een
meer oplossingsgerichte instelling en voor vermindering van
stress.
Kijk eerst naar jezelf. Hoe communicatief en samenwerkingsgericht ben je zelf? Wat zijn voor jezelf verbeterpunten op dat
terrein? Denk aan de manier waarop je reageert of je manier
van schrijven in e-mails, je samenwerkingsbereidheid en
ondersteuningsgerichtheid.
Accepteer feedback op dit gebied altijd op een positieve
manier. Ga niet meteen verwijten uiten, maar kijk eerst of je
iets met de kritiek kunt doen, of je jezelf kunt verbeteren.
Formuleer kritiek op een ander altijd constructief. Dus als je
met kritiek komt, geef dan meteen ook aan op welke manier
de ander het beter kan doen.

Tips

Een stressbestendig persoon is iemand die in staat is zelf zijn werkzaamheden te organiseren. Iemand die voor zichzelf omstandigheden kan creëren
waaronder hij optimaal kan functioneren. Om je te oefenen in het bestand
zijn tegen werkstress kun je onderstaande ‘do’s and don’ts’ hanteren.
Tips voor het omgaan met stress
Do’s

1. Timemanagement
Het organiseren van de praktische kant van je leven helpt bij stressbestrijding. Goed plannen en de werkzaamheden goed organiseren
zijn daarvan belangrijke aspecten. Blijf je werk de baas. Plan niet meer
dan 60 procent van je agenda vol, de rest wordt wel door anderen ‘vol’
gepland.
2. Stel duidelijke prioriteiten
Leer onderscheid te maken in wat noodzakelijk is, wat nuttig is en wat
leuk is om te doen. Als je je je aanleert om op die manier duidelijk prioriteiten te stellen, je daarop richt en je niet laat aﬂeiden, dan ben je veel
sneller klaar, minder vermoeid en het resultaat is beter.
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3. Zorg voor ontspanning
Leer je te ontspannen. Bijvoorbeeld door yoga, meditatie, spierontspanningsoefeningen of via visualisatie van ontspannende situaties. Meer
dan ooit is het bij stress nodig om gezond te eten, weinig alcohol te
drinken en niet te roken, voldoende te slapen en regelmatig lichaamsbeweging te zoeken. Bouw in je dagplanning structureel een ontspanninguurtje in, bijvoorbeeld door het beoefenen van sport, muziek, hobby
of meditatie. Onthoud dat tv-kijken en internetten zelden echt voor
ontspanning zorgen. Doe dat dus juist met mate als je gestrest bent.
4. Besteed tijd aan sociale contacten
Iedereen heeft mensen nodig. Zoek die mensen op bij wie je je prettig
voelt. Praten met familie, vrienden en kennissen over je werkstress kan
goede tips opleveren en zorgt sowieso heel vaak voor veel opluchting.
5. Ruim op
Opruimen is het beste middel tegen stress! Door op te ruimen krijg je
meer vat op je werkomgeving en daardoor ook op je werk. Ruim regelmatig je bureau op en houd je werkplek netjes en overzichtelijk. Gooi
post of andere documenten waar je niets meer mee doet direct weg.
Don’ts

1. Perfectionisme
Je wilt kwaliteit leveren, maar dat is iets anders dan perfectie. Perfectionisten krijgen vaak iets niet af, omdat ze nooit tevreden zijn met het
resultaat. Stel je doelen altijd smart op, dus speciﬁek en meetbaar, maar
ook acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Streef niet naar perfectie,
maar naar het maximaal haalbare binnen de tijd die je hebt. Maak altijd
van tevoren duidelijk (voor jezelf, voor anderen) welke kwaliteit je
binnen de tijd kunt leveren.
2. Door iedereen aardig gevonden worden
Je kunt niet altijd iedereen behagen. Soms moet je keuzes maken waar
anderen niet blij mee zijn. Maak dan duidelijk dat het je gaat om het
halen van een goed eindresultaat en wees open en eerlijk in de afwegingen die je maakt bij een beslissing. Laat ook altijd, zeker bij project- of
teamwerk, zien dat het je gaat om het gemeenschappelijk belang en niet
alleen om je eigen belangen.
3. Te veel verantwoordelijkheid
Jij hebt een bepaald takenpakket en daarbij heb je altijd met anderen te
maken. Maar dat wil niet zeggen dat je je verantwoordelijk moet voelen
voor de taken van die anderen. Richt je op het zo goed mogelijk uitvoeren
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van je eigen taken, in het besef dat je het daardoor voor anderen (collega’s,
klanten) mogelijk maakt goed te functioneren. Maar ga nooit zover dat
je je verantwoordelijk voelt voor het functioneren van een ander als dat
buiten jouw invloed valt.

Tegenslag

Goed kunnen omgaan met tegenslagen in je werkomgeving is een aspect van
volwassenheid en van professionaliteit. Hieronder geven we kortweg een
aantal tips. Door je te oefenen in het hanteren van die tips, leer je om beter
met tegenslag om te gaan in je werkomgeving en tegenslag soms zelfs in je
voordeel te gebruiken. De bekende uitspraak van Johan Cruijff, ‘elk nadeel
heb z’n voordeel’, is misschien niet in alle, maar wel in zeer veel gevallen erg
waar. Je moet dan natuurlijk wel oog hebben voor dat voordeel.
Tips voor het omgaan met tegenslagen

1. Niet ontkennen
Probeer een tegenslag niet te ontkennen of te doen alsof er weinig aan
de hand is. Benoem eerlijk wat er is misgegaan en wat de gevolgen zijn.
Zorg er ook voor dat je geen emoties, van jezelf of anderen, opzij schuift.
Laat iedereen zijn emoties uiten, maar probeer je daarna zo snel mogelijk
weer te richten op hoe je verder aan de slag gaat.
2. Niet verwijten
Een ander of de omstandigheden de schuld geven is makkelijk, maar
lost nooit iets op, zelfs niet als je daarin gelijk hebt. Je moet verder, het
werk moet af, dus richt je daarop en verlies niet nodeloos energie aan
verwijten.
3. Focus op het teambelang
Kijk niet naar je eigen belangen, maar focus op het teambelang. Probeer
niet dingen in je eentje op te lossen, maar zoek vooral naar mogelijkheden die het hele team verder helpen.

1.5

Samenvatting
Competentiemanagement is kortweg het reﬂecteren op je sterke en minder
sterke punten en op wat je wilt bereiken. Vervolgens werk je gericht aan je
persoonlijke ontwikkeling. Een goede analyse van je persoonlijke wensen,
behoeftes en capaciteiten is dan natuurlijk onmisbaar, maar ook het
vergroten van je comfort zone, het stellen van doelen en het ontwikkelen
van een ambitieuze houding. Omdat ambities stress kunnen veroorzaken
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en het je niet altijd mee zal zitten, is omgaan met druk en tegenslag ook een
onmisbare competentie.

1.6

Afsluitende oefeningen
Oefening 1 Comfort zone oprekken

Het comfortzonemodel kun je toepassen als model om je ontwikkeldoelen
te bepalen. Probeer dit uit door middel van een rollenspel. Voer in tweetallen een ﬁctief functioneringsgesprek, waarbij jullie om beurten manager
en werknemer zijn. Neem een concrete werkomgeving in gedachten, of
neem de concrete situatie in de opleiding als voorbeeld. Gebruik tabel 1.3 als
leidraad.
Comfortzone van:
Manager:

(naam werknemer)
(naam manager)

Meer Kunnen

Meer Willen

Wie bewonder je om hun kunnen,
hun vaardigheid?

Wie bewonder je om hun wilskracht?

Wat zou je zelf meer kunnen?

Wat zou je zelf meer willen?

Meer Durven

Meer Mogen

Wie bewonder je om hun durf?

Wie bewonder je om hun zelfsturing?

Wat zou je zelf meer ‘durven durven’?

Wat zou je zelf willen veranderen?

Overeengekomen doelstellingen:

Evaluatie van gesprek (kwaliteit van de vragen, van de antwoorden en van het
resultaat):

Tabel 1.3 Comfortzonemodel

Oefening 2 Zelfanalyse en SWOT-analyse

Doe op basis van het format in tabel 1.4 op de volgende pagina onderzoek
naar je eigen kansen, risico’s, sterke en zwakke punten in de arbeidsmarkt
(de functie die je ambieert) en beschrijf deze in een swot-analyse.
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Marktanalyse:
1. Marktvraag
2. Concurrentieanalyse
Personeelsplan:
1. Arbeidsvoorwaarden
2. Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
3. Vakinhoudelijke competenties: gevolgde of nog gewenste opleidingen/
trainingen
4. Algemene competenties: gevolgde of nog gewenste opleidingen/
trainingen
Financieel plan:
1. Kosten-batenanalyse korte termijn: investeringen van de organisatie vs.
jouw opbrengsten voor de organisatie
2. Kosten-batenanalyse lange termijn
SWOT-analyse:
Sterkte

Zwakte

Kansen

Bedreigingen

Tabel 1.4 Zelfanalyse en SWOT-analyse

Oefening 3 Stressmanagement

In paragraaf 1.4 zijn acht tips (5 do’s en 3 dont’s) besproken om beter te
presteren en met stress en werkdruk om te gaan. In hoeverre pas je die tips
toe? Hoe goed ben je in het managen van stress? Beoordeel jezelf op de negen
punten in tabel 1.5 hieronder en laat ook een ander jou beoordelen.
Kenmerken van goed stressmanagement
Timemanagement (Agenda niet volgepland;
duidelijke week- en maandplanning)

Voldoende Onvoldoende
■

■

■

■

Bewijzen voor deze beoordeling:
Stel duidelijke prioriteiten (Onderscheid maken
tussen wat noodzakelijk, nuttig en leuk is en
daarin de juiste keuzes maken)
Bewijzen voor deze beoordeling:
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Kenmerken van goed stressmanagement
Zorg voor ontspanning (Doet ontspanningsoefeningen, eet gezond, drinkt met mate,
voldoende slaap en lichaamsbeweging)

Voldoende Onvoldoende
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Bewijzen voor deze beoordeling:
Besteed tijd aan sociale contacten (Niet alleen
met werk bezig zijn, ook als je het druk hebt;
vrienden opzoeken; aandacht geven aan familie)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Ruim op (geordend bureau/werkomgeving;
onnodige spullen/post/etc. opgeruimd)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Evenwicht werk-privé (Een duidelijk beeld hebben
van wat voor jou het goede evenwicht is; weten
wat jij zingevend vindt en wat je persoonlijke
waarden zijn)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Niet perfectionistisch (Is niet te perfectionistisch,
gaat niet te lang door met bijschaven, houdt zich
aan de ART van het SMART-principe)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Niet per se door iedereen aardig gevonden
willen worden (Maakt duidelijke keuzes en
staat daarvoor; laat zien dat keuzes in het
teambelang en niet alleen in het eigenbelang
worden gemaakt; is open en eerlijk in zijn/haar
afwijzingen)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Niet te veel verantwoordelijkheid (Kan delegeren;
is betrokken bij anderen, maar bemoeit zich niet
overal mee. Steunt anderen in het nemen van
hun verantwoordelijkheid)
Bewijzen voor deze beoordeling:
Eindoordeel (goede/niet goede stressmanager)
Verbeteradviezen:

Tabel 1.5 Kenmerken van goed stressmanagement
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Direct oefenen
Per onderwerp test je je kennis in korte
oefeningen. Elk hoofdstuk sluit af met een
duidelijke samenvatting en praktische
oefeningen. Op de portal AcademicX.nl
vind je extra oefeningen bij elk hoofdstuk.
Voor stage en beroepspraktijk
Beter in competentiemanagement richt zich
op hbo-studenten. Door de systematische
en laagdrempelige opzet is het boek zeer
geschikt voor gebruik tijdens college, bij
zelfstudie, bij projecten, tijdens een stage
en in de beroepspraktijk. Het is een echte
praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en
behoeften in het hbo.

Pierre Winkler is een zeer ervaren hbo-docent en was
als curriculumontwikkelaar en projectcoördinator nauw
betrokken bij de ontwikkeling van competentiegerichte
leerlijnen in een breed scala van opleidingen. Hij heeft een
groot aantal studieboeken geschreven, onder andere over
studieloopbaanbegeleiding.
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Veel voorbeelden
De serie Beter in… onderscheidt zich
door een laagdrempelige opzet, met een
minimum aan theorie en een maximum
aan direct toepasbare tips en voorbeelden.
Alles wordt kort, helder en systematisch
gepresenteerd, direct gekoppeld aan de
praktijk.

Zo werk je efficiënt, effectief en gericht
aan het versterken van je competenties.

Winkler

Beter in competentiemanagement helpt je
om te ontdekken waar je sterke punten,
je talenten en ambities liggen en om
essentiële beroepscompetenties te
ontwikkelen en te versterken. In zeven
hoofdstukken komen alle onderwerpen
aan bod die daarbij belangrijk zijn, zoals
zelfanalyse, doelen stellen (en halen),
netwerken, informatie verwerken, ideeën
ontwikkelen en samenwerken in teams.

Beter in
competentiemanagement
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