
                                                    

 

Competentie 
 

 

Zelfontwikkeling 

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en 
zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan 
acties ondernemen om competenties zo nodig verder te 
ontwikkelen. 
 

     Gedragsvoorbeelden 

Algemeen  

 Zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee.  

 Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen.   

 Laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.  

 Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling.  

 Is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen. 

 

Operationeel   

 Kent de eigen sterke en zwakke punten.  

 Volgt trainingen of neemt deel aan activiteiten om zichzelf te ontwikkelen.  

 Gaat actief op onderzoek uit om zichzelf te ontwikkelen.  

 Leert van gemaakte fouten. 

 

 

Tactisch   

 Betrekt anderen in het leerproces; vraagt hen naar mogelijkheden om zichzelf verder 

te ontwikkelen.  

 Vraagt bij feedback door naar suggesties om zichzelf te verbeteren.  

 Is bereid om te veranderen naar aanleiding van kritische feedback.  

 Raadpleegt anderen om informatie in te winnen over het eigen functioneren. 

  



                                                    

 

Competentie 
 

Strategisch   

 Schept ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor anderen door de juiste middelen 

ter beschikking te stellen. 

 Stelt budgetten en programma’s op voor persoonlijke ontwikkeling binnen de 

organisatie.  

 Laat duidelijk waardering merken wanneer anderen zichzelf ontwikkelen.  

 Straalt het belang van persoonlijke ontwikkeling uit. 

 

 

 Indicatie ontwikkelbaarheid 
Voor zelfontwikkeling is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de 
scores van de Talenten. 

 

 Interviewvragen  
 

 Waar wilt u over drie jaar staan? Wat gaat u zelf doen om dit te bereiken?  

 Bent u gedreven om uw doelen te bereiken? Waar blijkt dat uit? Geef een aantal 

concrete voorbeelden.  

 Wat heeft u gedaan om uzelf te ontwikkelen tot waar u nu bent?  

 Bent u erg kritisch ten aanzien van uw eigen prestaties? Geef eens een aantal 

voorbeelden waar dit uit blijkt. 
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 Ontwikkelactiviteiten 
 

 Vraag 360° feedback aan mensen in uw omgeving.  
 Vraag een Talentenanalyse aan.  
 Stel een persoonlijk ontwikkelplan op.  
 Gebruik uw functionerings- en beoordelingsgesprek om inzicht te krijgen in uw sterke 

en zwakke punten en ontwikkelingspotentieel. 
 
 
 
 
 

 Coachingsadviezen 
 

 Zorg dat uw kandidaat 360° feedback1 vraagt aan collega’s. Hoe ervaren zij zijn 

bereidheid zich te ontwikkelen? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele 

ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.  

 Kijk met uw kandidaat wat de doelen van de organisatie zijn en hoe deze invloed 

hebben op zijn persoonlijke ontwikkeling. Bespreek ook of uw kandidaat dingen kan 

leren of ontwikkelen die het bereiken van deze doelen eenvoudiger kunnen maken.  

 Bespreek met uw kandidaat zijn wensen en mogelijkheden voor de toekomst: waarin 

wil hij zich ontwikkelen? Laat uw kandidaat ook een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 

maken waarin zijn doelen  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden (zogenaamde SMART doelen) gedefinieerd zijn. Voer regelmatig 

gesprekken om de voortgang te monitoren. 

  

                                                           
1
 Gebruik hiervoor de 360-graden feedbacktool van Context is Leading 



                                                    

 

Competentie 
 

 

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. 

 

 


