
                                                    

 

Competentie 
 

 
Leidinggeven 

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan 
medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; 
voortgang bewaken en medewerkers corrigeren. 
 

     Gedragsvoorbeelden 

Algemeen  

 Sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander 
(kan meerdere stijlen hanteren).  

 Vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van 
leidinggeven.  

 Is zich bewust van de eigen hiërarchische positie. 

 

Operationeel   

 Maakt concreet duidelijk welke resultaten verwacht worden.  
 Spreekt anderen op hun resultaten en functioneren aan.  
 Geeft duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering van het werk.  
 Motiveert anderen voor de gestelde doelen.  
 Zorgt voor passende ondersteuning en begeleiding om doelen te bereiken.  
 Schat de kwaliteiten van anderen goed in en benut deze. 

 
 

Tactisch   

 Draagt zorg voor de juiste middelen, faciliteiten en voorwaarden zodat het primaire 
proces effectief verloopt.  

 Vertaalt strategische doelen naar praktisch uitvoerbare activiteiten (plan van aanpak).  
 Stimuleert anderen om te komen met eigen initiatieven die bijdragen aan de gewenste 

resultaten.  
 Moedigt medewerkers aan om buiten de grenzen van de eigen afdeling te kijken.  
 Draagt de gewenste cultuur(verandering) uit. 
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Strategisch   

 Heeft een natuurlijk overwicht op anderen.  
 Geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin tegengestelde belangen een 

rol spelen.  
 Onderscheidt organisatiebelangen van individuele belangen.  
 Stemt de loopbaanontwikkeling van de medewerkers af op de strategische doelen.  
 Kan de kwaliteiten van de medewerkers zodanig managen dat deze optimaal benut 

worden. 

 

 

 Indicatie ontwikkelbaarheid 
Leidinggeven is gemakkelijk ontwikkelbaar als op de talenten Dominantie en Verantwoording 
& leiderschap bovengemiddeld gescoord wordt. 
 

 Interviewvragen  
 

 Op welke wijze geeft u doelen en aanwijzingen aan medewerkers?  
 Beschrijf eens op welke wijze u uw medewerkers selecteert, ontwikkelt en beoordeelt.  
 Beschrijf eens een situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op slecht 

presteren.  
 Beschrijf eens een situatie waarin u een slecht presterende medewerker heeft 

gemotiveerd door een positieve/talentgerichte benadering.  
 Neemt u vaak een leiderschapsrol aan? Kunt u hiervan voorbeelden noemen? 

  



                                                    

 

Competentie 
 

 Ontwikkelactiviteiten 
 

 Toon gedrag dat uw medewerkers inspireert.  
 Besteed aandacht aan de ontwikkeling van uw medewerkers.  
 Spreek medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden.   
 Wees duidelijk en concreet.  
 Vraag aan uw medewerkers wat voor hen uitdagend werk zou zijn en probeer een 

balans te vinden tussen het organisatiebelang en de persoonlijke ontwikkeling in het 
vakgebied van uw medewerkers. 
 
 
 

 Coachingsadviezen 
 

 Onderzoek hoe de leidinggevende de samenwerking binnen het team stimuleert. Geef 
daar feedback1 op.  

 Geef de leidinggevende het advies om aan het begin van een meeting te vragen wat 
de gewenste uitkomst hiervan is. Hij kan bijvoorbeeld vragen: ‘Volgens mij hebben we 
de volgende doelstellingen… klopt dit ook met jullie verwachtingen?’  

 Onderzoek hoe de leidinggevende aan zijn medewerkers ruimte denkt te geven voor 
twijfels, vragen en onzekerheden. Alert zijn op verbale signalen en lichaamstaal is een 
belangrijke kwaliteit voor leidinggevenden.  
  

                                                           
1 360-gradenfeedbacktool Context is Leading 
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Competentiemodel 
Binnen het Competentiemodel maakt u zelf een keuze uit de competenties voor een 
functie. Hieropvolgend maakt u de competentie specifiek op gedragsniveau voor uw 
functie door de gewenste gedrags- voorbeelden te selecteren. Wij adviseren tussen 3 
en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te kiezen. Gedragsvoorbeelden voor een 
functie kunnen derhalve op verschillende niveaus gekozen worden. 

Onderdelen competentiemodel 
Het competentiemodel is verder op maat te maken aan uw organisatie en bevat per 
competentie: 

Een definitie, Gedragsvoorbeelden op algemeen,  operationeel, tactisch en 
strategisch niveau. 

Een indicatie van de ontwikkelbaarheid van de competentie op basis van de Talenten. 
Interviewvragen op basis van de STAR-methode. Met deze vragen kunt u op 
betrouwbare wijze een beeld krijgen van uw kandidaat door te vragen naar de 
Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Ontwikkelactiviteiten: suggesties voor een 
kandidaat om zichzelf te ontwikkelen op de competentie zonder directe 
aanwezigheid van een manager, trainer of coach. Coachingsadviezen: adviezen voor 
de manager, trainer of coach om gedrag van de medewerker te ontwikkelen. 

 

 


