
                                                    

 

Resultaatgebied 
 

 

Bestuur en management 

Taken die gericht zijn op het optimaal besturen en managen 
van de organisatie of afdeling. 

 

Strategie bepalen 
 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Innoverend vermogen  
 Omgevingsbewustzijn  

 Ondernemerschap  
 Probleemanalyse  
 Visie 

 

Doelen stellen 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Besluitvaardigheid 
 Ondernemerschap 
 Resultaatgerichtheid  

 Discipline 

 

Enthousiasmeren 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Optreden  
 Netwerken  

 Overtuigingskracht  
 Presenteren 

 

De organisatie en/of afdeling vertegenwoordigen en representeren 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Optreden  
 Netwerken  

 Presenteren 

 

Verantwoordelijkheid nemen voor projecten, producten en/of diensten 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Delegeren  

 Resultaatgerichtheid  
 Kwaliteitsgerichtheid  
 Voortgangscontrole 
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Rapporteren en controleren van voortgang 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Voortgangscontrole 

 

Besluiten nemen 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Besluitvaardigheid  
 Oordeelsvorming 

 Visie 

 

Prioriteiten stellen 
 

 
Faciliterende 
competenties 

 Besluitvaardigheid  
 Plannen en organiseren  
 Organisatiesensitiviteit  
 Oordeelsvorming 

 

Vormgeven en implementeren van organisatiestructuren,  
systemen en (werk)methode 

 
 
Faciliterende 
competenties 

 Aandacht voor details  
 Plannen en organiseren 

 

Toewijzen van middelen en budgetten aan afdelingen,  
medewerkers en projecten 

 
 
Faciliterende 
competenties 

 Ondernemerschap  
 Resultaatgerichtheid  

 Plannen en organiseren 

 

Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan afdelingen,  
medewerkers en projecten 

 
 
Faciliterende 
competenties 

 Delegeren 

 Ondernemerschap  
 Plannen en organiseren  

 Resultaatgerichtheid 

 

 
 

  



                                                    

 

Resultaatgebied 
 

 

     Enkele voorbeelden van prestatie-indicatoren: 

 Heeft het afgelopen jaar x doelen gesteld voor de organisatie of afdeling.  

 Heeft het afgelopen jaar een helder (sociaal) jaarverslag opgeleverd dat minimaal als 

x (bijv. voldoende) is beoordeeld door de doelgroep.  

 De organisatie of afdeling heeft afgelopen jaar minimaal x omzet behaald.  

 Heeft het afgelopen jaar x organisatie- of afdelingsdoelen bereikt met zijn team of 

afdeling.                                 

 

 

  



                                                    

 

Resultaatgebied 
 

Resultaatgebied 

Een resultaatgebied bestaat uit een groep taken die nauw met elkaar verbonden zijn 

om een bepaald resultaat te behalen. 

Taken 

Taken zijn omschrijvingen van werkzaamheden die binnen een resultaatgebied 

uitgevoerd dienen te worden. De getoonde taken zijn voorbeelden en zijn niet 

uitputtend bedoeld. Bij elke taak staan één of meerdere faciliterende competenties 

die vaak voor de betreffende taak nodig zijn om deze adequaat te kunnen uitvoeren. 

23 Resultaatgebieden 

We hebben 23 veel voorkomende  resultaatgebieden in kaart gebracht. In de meeste 

gevallen is deze lijst afdoende om aan de meest voorkomende functies 

resultaatgebieden te koppelen. Bij zeer specifieke functies kan het voorkomen dat er 

toch een apart resultaatgebied gedefinieerd dient te worden met bijbehorende taken. 

 


