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Leidinggeven 

Taken die gericht zijn op het direct leidinggeven aan 
ondergeschikten en medewerkers. 

 

Afstemmen van werkzaamheden van medewerkers op de  
afdelings- en/of organisatiedoelen 

 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Flexibel gedrag  

 Managementidentificatie 

 Plannen en organiseren 

 

Beoordelen van medewerkers 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Integriteit  

 Luisteren  
 Oordeelsvorming  
 Voortgangscontrole 

 

Faciliteren, coachen en ondersteunen van medewerkers 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Coachen  
 Ontwikkelen van medewerkers 

 

De samenwerking en sfeer binnen het team of de afdeling  
bewaken en bevorderen 

 
 

Faciliterende 
competenties 

 Conflicthantering 
 Groepsgericht leidinggeven  

 Luisteren  
 Organisatiesensitiviteit  

 Ontwikkelen van medewerkers 
 

Voeren van slechtnieuwsgesprekken 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Assertiviteit  
 Conflicthantering  

 Mondelinge vaardigheid 
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Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers 
 
 

Faciliterende 
competenties 

 Conflicthantering 

 

Medewerkers enthousiasmeren om de doelen en missie  
van de organisatie en afdeling te realiseren 

 
 

Faciliterende 
competenties 

 Overtuigingskracht  
 Flexibel gedrag 
 Leidinggeven 

 

Controleren van medewerkers 
 

 
Faciliterende 
competenties 

 Discipline  

 Voortgangscontrole 

 

Doelen en visie van het management overdragen op de medewerkers 
 

 
Faciliterende 
competenties 

 Overtuigingskracht  
 Groepsgericht leidinggeven   
 Managementidentificatie 

 

Instrueren van medewerkers en ondergeschikten over hun  
verantwoordelijkheden en uit te voeren werkzaamheden 

 
 
Faciliterende 
competenties 

 Delegeren  
 Kwaliteitsgerichtheid  

 Leidinggeven  

 Mondelinge vaardigheid 

 

Toewijzen van taken en activiteiten aan medewerkers en ondergeschikten 
 

 
Faciliterende 
competenties 

 Delegeren  
 Plannen en organiseren 

 

Implementeren van systemen en (werk)methoden 
 

 
Faciliterende 
competenties 

 Aandacht voor details  
 Plannen en organiseren 
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     Enkele voorbeelden van prestatie-indicatoren: 

 Heeft het afgelopen jaar x percentage van zijn medewerkers voor het einde van ff het 

jaar beoordeeld.  

 Er is het afgelopen jaar maximaal x percentage verloop van medewerkers geweest 

binnen zijn team of afdeling.  

 Heeft het afgelopen jaar maximaal x percentage aan ziekteverzuim gehad binnen zijn 

team of afdeling.  

 Er zijn het afgelopen jaar maximaal x klachten geweest over verkeerd geleverde 

diensten of producten door zijn team of afdeling. 
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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. 

 


