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VOORWOORD
Op 15 mei 2007 tekenden de Vlaamse Regering en de SERVpartners de Competentieagenda 2010. De Competentieagenda
bevatte 10 prioriteiten met als thema’s onder andere geïnformeerde studie- en beroepskeuze, meer en beter werkplekleren,
ondernemend onderwijs, versterken van erkenning van verworven competenties en het versterken van de sectorale werking
rond competenties.
Eén van de prioriteiten focuste expliciet op het stimuleren van
competentiebeleid in al zijn facetten, in bedrijven en organisaties. Er dienden onder andere proeftuinen ‘Lerende Netwerken
Competentiebeleid’ te worden gelanceerd en er zouden 101
nieuwe voorbeelden van competentieontwikkeling en -beleid
verzameld en uitgedragen worden, door de sociale partners.
Voorbeelden die via een moderne sociale dialoog tot stand zijn
gekomen en andere bedrijven kunnen inspireren.
Het resultaat van deze oproep vindt u in deze publicatie,
opgemaakt door de Stichting Innovatie & Arbeid en de SERVstudiedienst. Doel van de actie was het in kaart brengen van
wat leeft in Vlaanderen op vlak van competentiebeleid. Niet de
onbetaalbare praatjes, geen onbegrijpelijke theorieën maar
concrete toepassingen in bedrijven en organisaties.
Ik wil graag, in naam van de SERV-partners, alle bedrijven en
organisaties bedanken die ingegaan zijn op onze oproep. Wij
hopen dat dit andere ondernemingen over hun koudwatervrees
zal helpen en hen zal aanzetten om zelf van start te gaan, in
overleg en op maat van hun bedrijf, met het invoeren van een
strategisch competentiebeleid ook in tijden dat het economisch
minder goed gaat. Niet als doel op zich maar als middel om te
komen tot een hogere werkzaamheid, een grotere inzetbaarheid en een verhoogde werkbaarheid.

Ann Vermorgen
Voorzitter SERV
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INLEIDING
Begin 2008 werd de actie ‘101 goede voorbeelden Competentie-

Uit de ingezonden praktijken werden 8 organisaties geselec-

beleid’ door de SERV-partners gelanceerd. De oproep werd be-

teerd om via een casestudie diepgaander te analyseren. De

wust laagdrempelig gehouden. We wensten geen dikke dossiers

organisaties werden geselecteerd op basis van een aantal voor-

maar een concreet antwoord op drie vragen 1) omschrijf bondig

opgestelde criteria, namelijk een kwaliteitsvol en strategisch

het domein van de ontwikkeling of het beheer van de com-

competentiebeleid dat tot stand komt in een moderne sociale

petenties 2) op welke manier is uw project gebaseerd op een

dialoog. Dit betekent niet dat het gaat om de 8 ‘beste’ voor-

(moderne) sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers 3)

beelden van competentiebeleid of dat het competentiebeleid

hoe en waarom kan uw praktijk inspirerend zijn voor anderen.

in deze organisaties reeds volledig is uitgewerkt en ingevoerd.
Wel gaat het om interessante cases, omwille van de doelgroep

De actie liep ongeveer een jaar en er werden uiteindelijk 106

van het competentiebeleid, de context van de organisatie, de

praktijken weerhouden. Verder in deze brochure vindt u van

betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers,

elke praktijk een korte samenvatting.

de aanleiding om een competentiebeleid te starten, enzovoort.
Daarnaast werd er gezorgd voor een goede spreiding qua

U leert er uit dat competentiebeleid zich uitstrekt over een veel-

organisatiegrootte (kleine, middelgrote en grote organisaties),

heid aan sectoren, over bedrijven en organisaties van diverse

qua sector (voeding, social profit, metaal, bouw, ...) en qua

omvang en dat het zowel bestemd is voor arbeiders als voor

beroepsprofiel waarop het competentiebeleid van toepassing

bedienden. De korte schetsen geven een staalkaart van wat er

is (arbeiders, bedienden/niet-kaderleden, kaderleden). In elk

momenteel leeft in Vlaanderen op het vlak van het ontwikkelen

van deze 8 organisaties werden interviews uitgevoerd met de

en inzetten van competenties. Sommige bedrijven startten

personeelsverantwoordelijke(n), de organisatieleiding en werk-

voorzichtig en leveren vaak pionierswerk in hun sector op het

nemersvertegenwoordigers. Voor de kleine organisaties zonder

vlak van een modern HR beleid, andere werken reeds jaren

syndicale delegatie werd, indien mogelijk, een vakbondsse-

bewust met competenties en zijn overtuigd van de meerwaarde

cretaris die op de hoogte is van het competentiebeleid in de

ervan.

organisatie geïnterviewd.

Alle praktijken voeren een sociale dialoog tussen werkgevers en

Op basis van de analyse van de cases en de, alles bij elkaar,

werknemers omtrent het competentiebeleid in de onderneming,

uitgebreide informatie van de meer dan 100 inspirerende prak-

aangepast aan de eigenheid van de organisatie. In grotere

tijken formuleren we bij wijze van slot enkele conclusies en tips

ondernemingen gaat het over het officieel sociaal overleg, in

met betrekking tot de stand van zaken van het competentiebe-

kleinere over direct overleg en werkgroepen met het personeel.

leid in Vlaanderen.

Bijna alle bedrijven geven aan dat samenspraak belangrijk is om
competentiebeleid écht ingang te doen vinden.
Ongewild hebben de SERV-partners de lat toch hoog gelegd
voor potentiële voorbeelden. Veel bedrijven durfden zich (nog)
niet te profileren als ‘goed’ voorbeeld. Vandaar dat we deze
brochure de titel ‘inspirerende’ voorbeelden hebben gegeven.
Het gaat er immers inderdaad niet over de beste te zijn op dit
domein van personeelsbeleid maar om maatwerk te leveren
dat aansluit bij de realiteit van bedrijven en organisaties en hun
medewerkers. Inspiratie en kennis haal je ook uit wat minder
goed liep.

4

Inspirerende
voorbeelden

5

Afdeling
Scheepvaartbegeleiding

De regioverkeersleiders van de verkeerscentrales in Zandvliet
en Zeebrugge zijn hoofd van een ploeg van 5 verkeersleiders.
Deze regioverkeersleiders participeren in een uitwisselingenproject met de Engelse verkeerscentrale van de ‘Port of London
Authorithy’ (PLA). Het uitwisselingsschema werd opgesteld
in samenspraak met PLA en de regioverkeersleiders. Zo werd
vermeden dat er overbelasting zou ontstaan voor de dienst- en
beurtregeling.
Op basis van het uitwisselingsprogramma verwerven de
regioverkeersleiders een ruimer inzicht in het verkeersbeeld

Openbare sector

en de werkprocedures in de Engelse verkeerscentrale. Deze En-

Activiteiten

Scheepvaartbegeleiding

gelse verkeerscentrale werkt in een vergelijkbaar gebied als de

Aantal werknemers

152

verkeerscentrales te Zandvliet en Zeebrugge. De extra ervaring

Doelgroep CB

Regioverkeersleiders

kunnen de regioverkeersleiders rechtstreeks in hun dagelijkse

Sector

job vertalen: hun visie wordt verbreed en de regioverkeersleiders krijgen andere inzichten om probleemsituaties af te
handelen. Dit is van groot strategisch belang voor veilig en vlot
scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse zeehavens.
Contact

Het internationale karakter van de functie, gecombineerd met

Maritiem Plein 3, 8400 Oostende

het feit dat er geen andere personen zijn in België waarvan

059/25.54.47

geleerd kan worden, maakt een internationaal uitwisselingspro-

www.scheepvaartbegeleiding.be

gramma een erg nuttig instrument voor competentieontwikkeling. Na een grondige evaluatie kan het uitwisselingsprogramma
uitgebreid worden naar alle verkeersleiders.

6

AGC Flat
Glass Europe
vestiging Mol

In de jaren ‘90 werd de vestiging te Mol, het toenmalige Glaverbel, geconfronteerd met een aantal zeer belangrijke technologische innovaties op het vlak van de productie en de behandeling
van glas. Om de arbeiders mee te laten evolueren met deze
innovaties startte in 1998 het pilootproject rond functieclassificatie en competentiebeheer bij de arbeiders. Een paritaire
begeleidingscommissie werkte mee aan het opstellen van
functiebeschrijvingen en hield toezicht op het uitwerken van
competentiefiches voor elke arbeidersfunctie. Deze instrumenten vormen nu de basis voor het personeelsbeleid: vacatures,
selectiecriteria, inwerkingsperiode, ...

Sector

Bouw

Activiteiten

Glasproductie en -verwerking

Een competentiebeleid is maatwerk en het resultaat van sociale

Aantal werknemers

560

dialoog. AGC noemt het een ‘blokkendoos’ waarmee je soms

Doelgroep CB

Arbeiders

zaken kan opbouwen, waarvan af en toe delen invallen, waarmee je opnieuw andere funderingen (acties) kan optrekken.
Het bedrijf wil de competentiefiches ook gebruiken tijdens de
jaarlijkse functioneringsgesprekken om samen met de arbeiders opleidingsbehoeften in kaart te brengen. Omdat dit bij
bepaalde groepen van werknemers moeilijk ligt, wordt hierover

Contact

nog onderhandeld met de werknemersvertegenwoordiging.

Colburnlei 1, 2400 Mol
014/81.95.71

Het bedrijf voorziet voor zoveel mogelijk gevolgde opleidingen

www.agc-flatglass.com

een competentieattest. Permanent leren op zelfstandige wijze
stimuleert het bedrijf op basis van een ‘open-leercentrum’ waar
werknemers boeken/tijdschriften, cursussen, cd-roms, enzovoort kunnen ontlenen.
Het bedrijf heeft ook oog voor de ontwikkeling van competenties bij bedienden en kaderleden. Ook voor hen zullen in de
toekomst competentiefiches worden opgesteld.

7

Agentschap
K&E (Kunsten
en Erfgoed)

De Vlaamse overheid voert een ruim competentiebeleid
(PLOEG). Eén van de acties is de systematische invoering van
telewerken in het Agentschap K&E, op basis van competentieprofielen.
Het vastleggen van criteria voor telewerken gebeurde via
workshops. Bij de start van het project gebeurde dit voor alle
evaluatoren, in een later stadium gebeurde dit voor alle teams.
De workshops voor de evaluatoren handelden daarnaast ook
over resultaatgericht werken, met de daarbij horende stijl van
leidinggeven en leidinggevende competenties (richting geven,

Openbare sector

delegeren, coachen van medewerkers). In de team-workshops

Activiteiten

Kunsten en erfgoed

werden de selectiecriteria voor telewerken geobjectiveerd

Aantal werknemers

90

en gekoppeld aan het generiek competentieprofiel van de

Doelgroep CB

Telewerkers

telewerker. Dit bevat de waardegebonden competenties van

Sector

de Vlaamse overheid (samenwerken, voortdurend verbeteren,
klantgerichtheid, betrouwbaarheid, plannen, initiatief nemen).
De selectie van telewerkers werd transparanter en gekoppeld
aan een ontwikkelingstraject voor personeelsleden die nog niet
kunnen telewerken.
Contact
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Telewerken zit in de lift maar de selectie van telewerkers is niet

02/553.68.68

altijd eenvoudig voor leidinggevenden en leidt tot wantrouwen

www.kunstenenerfgoed.be

indien niet gebaseerd op transparante, globaal gecommuniceerde criteria. De format van de workshopformule werkte positief
en is overdraagbaar.

8

Agentschap
voor
Overheidspersoneel

Ontwikkelatelier
Het Agentschap voor Overheidspersoneel wil met het Atelierproject de inzetbaarheid van alle werknemers van de Vlaamse
overheid vergroten, leren tot buiten de grenzen van de eigen
diensten stimuleren en aan employer branding doen.
Er werd een ontwikkelatelier opgericht: een fysieke, inspirerende locatie, helemaal in het groen ingericht. Er zijn een leeshoek,
een internetpc, een infotheek, tools en spelen. Elke werknemer
van de Vlaamse overheid kan er terecht voor informatie, advies,
inhoudelijke uitwisseling en tips, ook over de eigen loopbaan.
Potentiële medewerkers kunnen er terecht en er worden regel-

Openbare sector

matig externen ontvangen. Een aantal maal per week is er een

Activiteiten

Personeel en Organisatie

medewerker van het Agentschap aanwezig ter ondersteuning.

Aantal werknemers

100

Doelgroep CB

Alle werknemers van

Sector

de Vlaamse overheid

Contact
Boudewijnlaan 30 bus 50 Toren3B, 1000 Brussel
02/553.58.49
www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/ago
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Allard
Europe

Als staal- en ijzergieterij bevindt Allard Europe zich in een conjunctuurgevoelige markt. Bovendien wordt in de sector de productie vaak overgeheveld naar lageloonlanden. Om het bedrijf
staande te houden is een team van gemotiveerde werknemers
nodig en is het belangrijk dat het management steeds duidelijk
aantoont zelf vertrouwen te hebben in de toekomst. Dit doet
Allard ondermeer door te investeren in en voor de werknemers
en door een beleid inzake competentiemanagement te voeren.
Dit beleid is verschillend voor arbeiders en bedienden.

Sector

Metaal

Activiteiten

Staal- en ijzergieterij

Zo werkt Allard met competentieprofielen. Dit betekent dat er

Aantal werknemers

110

per functie een profiel wordt opgesteld met de vereiste compe-

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

tenties. Een dergelijk profiel maakt duidelijk of de arbeider geschikt is voor het uitvoeren van de functie; welke competenties
hij of zij zich nog moet eigen maken en welke opleiding nodig is.
Verder is er voor nieuwe arbeiders een peterschapsbegeleiding
voorzien. Bedienden moeten, gezien het belang van innovatie,
steeds op de hoogte zijn van nieuwe technologieën. Daarom

Contact

mogen zij geregeld deelnemen aan seminaries. Verder kunnen

Veedijk 51, 2300 Turnhout

zij ook een opleiding rond leiderschap volgen als dit nodig blijkt

014/44.54.64

te zijn.

www.allard-europe.com
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Astra Sweets

Bij Astra Sweets zijn de werknemers van de technische dienst
verspreid over drie afdelingen. Per afdeling is er een supervisor.
Omdat de afdelingen zo verschillend zijn (de een erg geautomatiseerd, een andere met traditionele technologie) was het
noodzakelijk om voor de drie afdelingen uiteenlopende functies
op te stellen.

Voeding

Per functiebeschrijving werden 30 à 40 competenties opge-

Activiteiten

Confiserie

lijst. Vervolgens werden voor iedere competentie een vijftal

Aantal werknemers

220

gedragsindicatoren die aansluiten bij de werksituatie geselec-

Doelgroep CB

Werknemers technische dienst

teerd. Deze lijst vormde de basis voor een overleg over het aan-

Sector

wezige competentieniveau tussen de werknemer en zijn direct
leidinggevende. Bij dit overleg was telkens een begeleider van
Quadri of van Astra Sweets aanwezig. De medewerker en de
leidinggevende kwamen tot consensus over het scoren van de
indicatoren op een welomschreven schaal van 4 keuzemogeContact

lijkheden (grosso modo: nooit/soms/meestal/ altijd). Dankzij

Bleukenlaan 18, 2300 Turnhout

het verwerkingsprogramma van de Poolstermethode werden

014/44.35.20

de aanwezige competenties en de gaps tussen aanwezige en

www.astrasweets.com

gewenste competenties in tabellen weergegeven. Dit vormde de
basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan per medewerker
(technici en supervisors).
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BASF
Antwerpen

Ontwikkelen van opleidingsplan voor kandidaat
werknemers
Voor de functie van procesoperator meldden zich bij BASF te
weinig kandidaten met het juiste aanwervingsprofiel. In overleg
met de sociale partners werd volgende oplossing uitgewerkt:
via gerichte opleidingsinspanningen de geselecteerde kandidaten met ervaring maar niet het juiste aanwervingsprofiel
geschikt maken voor de functie. De kandidaten krijgen een

Scheikundige nijverheid

programma op maat aangeboden dat uitgaat van hun kennen

Activiteiten

Scheikundige nijverheid

en kunnen.

Aantal werknemers

24

Doelgroep CB

Instromers

Sector

Het concrete programma werd uitgewerkt in samenwerking
met Acta vzw, opleidingscentrum voor de sector chemie. Het
bevat vier elementen: 2 weken meedraaien in de ploegendienst;
7 weken opleiding met aan het eind een zelftest; 2 weken stage
en tenslotte een afsluitende week waarin de kandidaten ondermeer een presentatie voor medecursisten moeten brengen.

Contact
ACTA, Putsesteenweg 51-53, 2920 Kalmthout

Aangezien BASF competentiegericht wil opleiden, schenkt het

03/620.23.17

opleidingsplan grote aandacht aan kennis, vaardigheden en at-

www.acta-vzw.be

titude. Omdat iedereen zijn/haar voorkeur heeft om te (kunnen)
leren, werd de methode van Kolb gehanteerd. Die bestaat uit
de volgende vier elementen: theorie, experimenteren, concreet
ervaren & waarnemen en reflectie.
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Batenborch
International

Aandacht voor de ontwikkeling van expertise
en persoonlijke groei
Batenborch International is een consulting-organisatie met een
platte structuur en beperkte hiërarchie. Medewerkers ontwikkelen enerzijds hun expertise in een bepaalde markt en anderzijds
hun gedragscompetenties (zoals impact, leadership, onderhandelen, sensitiviteit, ...). Het bedrijf heeft vooral jonge mensen
in dienst die ervaring hebben in sales en marketing, maar niet

Zakelijke dienstverlening

in consulting, HR of rekruting. Bij Batenborch leren ze eigenlijk

Activiteiten

Consulting/Recruitment

een nieuw vak.

Aantal werknemers

25 in België

Doelgroep CB

Consultants

Sector

Het basisopleidingstraject loopt over één jaar. Het bestaat
uit klassieke trainingen en een close-coaching traject. Na dit
opleidingstraject krijgt elke consultant een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Sinds 5 jaar heeft Batenborch International een eigen Compe-

Contact

tence Development Manager. Dit resulteert in een uitgebreid

Vijfhoekstraat 50, 1800 Vilvoorde

en gestructureerd opleidingsbeleid en op maat ontwikkelde

02/255.98.98

trainingen over rekruting. Via evolutiegesprekken (2x per jaar)

www.batenborch.com

worden de verwachtingen op het vlak van ontwikkeling met de
medewerker besproken.
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nv Bekaert SA

De competentiematrix als strategische tool
in Engineering
Het opleiden en trainen van werknemers is een doelstelling die
zowel het bedrijf als de sociale partners hoog in het vaandel
dragen. Het bedrijf heeft daarvoor drie motieven: kunnen
inspelen op technische ontwikkelingen en veranderende

Metaal

marktomstandigheden, opvangen van de grote uitstroom van

Activiteiten

Productie metaal en materialen

werknemers door pensionering en scheppen van een krachtige

Aantal werknemers

2183

leeromgeving waarin de werknemers verantwoordelijk zijn voor

Doelgroep CB

Alle werknemers

de ontwikkeling van hun competenties.

Sector

Per afdeling van Engineering stelde Bekaert een competentiematrix op die aangeeft hoeveel en welke competentieniveaus
vereist zijn, maar eveneens wat in de toekomst nodig zal zijn.
Daarna werden de competenties en niveaus van alle werkneContact

mers in kaart gebracht. Zo spoorde Bekaert eventuele tekorten

Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem

op. Dit alles resulteerde in opleidingsplannen gespreid over

056/76.61.11

meerdere jaren waarbij, rekening houdend met de uitstroom

www.bekaert.com

van personeel (en dus ook van competenties), tijdig kan worden
geanticipeerd. Het unieke in dit project is de systematische
manier en het feit dat het competentieniveau van elke afdeling
in cijfers wordt uitgedrukt. De ervaring leert Bekaert dat best
enkel waarneembare competenties gehanteerd worden en dat
het aantal competenties in de competentieprofiel of -matrix
best beperkt wordt.
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Beneens
& Zonen

Bouwbedrijf Beneens voorziet tal van mogelijkheden om de
competenties van het personeel te verrijken. Zo besteedt het
veel aandacht aan de nieuwkomers: ze krijgen een interne
opleiding en worden zowat het hele jaar begeleid door een ervaren schrijnwerker-timmerman. Op die manier kunnen ze zich
inwerken en aanpassen aan het arbeidsritme. Schoolverlaters
worden aangeworven met een individuele beroepsopleiding
(IBO) zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bouw

Verder probeert Beneens rekening te houden met de kwalitei-

Activiteiten

Schrijnwerk, interieur/meubelmakerij

ten van de werknemer in kwestie. Het bedrijf voorziet 3 soorten

Aantal werknemers

110

opleidingen: traditioneel schrijnwerk, interieurwerk /meubel-

Doelgroep CB

Nieuwkomers

makerij en schrijnwerk op de bouwplaats. In de mate van het

Sector

mogelijke kunnen de werknemers zelf bepalen welke opleiding
ze volgen. Naast deze interne opleidingen, krijgen werknemers
(arbeiders en bedienden) die al langer in dienst zijn de mogelijkheid hun competenties te verrijken via externe opleidingen. Dit
zijn opleidingen in samenwerking met de VDAB en het Fonds
Contact

voor Vakopleidingen in de bouwnijverheid.

Stadsestraat 43a, 2250 Olen
014/26.70.26

Beneens is al langere tijd bezig rond duurzaam ondernemen

www.beneens.be

en wenst nog meer aandacht te hebben voor de people-factor.
Doel is de betrokkenheid van de werknemers te verhogen.
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Brouwerij
Martens nv

Brouwerij Martens werd, net als andere voedingsbedrijven,
geconfronteerd met striktere regels op het vlak van hygiëne,
voedselveiligheid en kwaliteit. Door automatisering en informatisering was het productieproces grondig gewijzigd. Ook stelde
het bedrijf vast dat er in de productie-afdeling heel wat kennisgaps en kennismonopolies waren ontstaan. Dit was ondermeer
het gevolg van een herstructurering en van concentratie van
kennis bij de ploegbazen. Om dit te doorbreken en werknemers
mee te laten evolueren met het bedrijf, koos de brouwerij voor

Sector

Voeding

Activiteiten

Fabricatie en verpakking van bieren

doelgericht werkplekleren.

en limonades

Met het project ‘arbeiders competenter en polyvalent maken’

Aantal werknemers

124

focust Brouwerij Martens op het ontwikkelen van technische

Doelgroep CB

Arbeiders in de productieafdeling

competenties bij de productie-arbeiders. Dit gebeurt op basis
van een overzicht van de aanwezige en nodige kennis en
vaardigheden. De personeelsdienst ontwikkelde, samen met
het productiepersoneel en de afdelingshoofden, de nodige instrumenten en het didactisch materiaal voor het werkplekleren.
Voor de brouwerij is het belangrijk dat het competentiebeleid

Contact

werd opgebouwd vanuit de specifieke taken die de arbeiders op

Reppelerweg 1, 3950 Bocholt

iedere werkpost uitvoeren. Dat maakt het competentiebeleid

089/48.04.80

praktijkgericht en zeer herkenbaar voor de arbeiders. Het ge-

www.martens.be

heel heeft ervoor gezorgd dat de arbeiders meer inzicht hebben
gekregen in de werking van de brouwerij en dat ze regelmatig
van werkpost kunnen wisselen.
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BW
Borgerstein

BW Borgerstein tracht zijn werknemers maximale kansen te
bieden tot ontplooiing van hun aanwezige competenties. In het
kader van deze visie werd gestart met de uitbouw van de dienst
arbeidsbeleid. Binnen deze dienst kunnen de werknemers (op
vraag van henzelf of op vraag van hun monitor) ondersteuning
krijgen om samen aan eventuele werkpunten te werken of hun
aanwezige competenties verder te ontwikkelen. Dit alles met
het oog op een succesvolle tewerkstelling.

Social profit

Om een goede begeleiding te kunnen bieden, worden aan de

Activiteiten

Beschutte werkplaats

hand van observaties, gesprekken (o.a. functioneringsgesprek)

Aantal werknemers

+/- 175 werknemers

en testen (IDA-batterij) bij aanvang van het begeleidings- of

Doelgroep CB

Alle werknemers

opleidingstraject de aanwezige capaciteiten in beeld gebracht.

Sector

Samen met de werknemer en de monitor wordt bekeken aan
welke vaardigheden zal woren gewerkt. Er worden doelstellingen op lange en op korte termijn opgesteld.
Het ontwikkelen van competenties en het bieden van opleiContact

dingsmogelijkheden is niet alleen een economische noodzaak

IJzerenveld 147, 2860 Sint-Katelijne Waver

maar leidt ook tot een grotere arbeidstevredenheid. Tevens

015/56.02.01

vermindert het arbeidsverzuim en nemen werknemers minder

www.borgerstein.be

vaak uit zichzelf ontslag.
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Celanese NV

Teamwerk, multi-jobtraining, taakclassificatie
en jobdesign
Competentiemanagement is bij Celanese NV nooit als een
losstaand project behandeld. Al meerdere jaren is het bedrijf
afgestapt van afgelijnde ‘eigen’ functies. Een Multi-jobtraining,
geïntegreerde kwaliteitscontrole en geïntegreerde technische

Sector

Scheikundige nijverheid

ondersteuning leidde tot multidisciplinaire en polyvalente func-

Activiteiten

Fabricatie acetaatvezel voor

ties. Het waarborgen van kennis is nog steeds een steunpilaar

sigarettenfilters

in het verder professionaliseren van de productieomgeving.

Aantal werknemers

200

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

In een veranderende omgeving is jobdesign zeer belangrijk:
werknemer en werkgever moeten het eens zijn over verwachtingen bij functies (‘it’s all about expectations’). Zowel voor arbeiders, bedienden als kaderleden is er een goed functionerende
classificatiecommissie die functies permanent onderhoudt.
Voor alle medewerkers op de payroll zijn er (half)jaarlijkse

Contact

functioneringsgesprekken om naast evaluatie ook over evolutie

Industrieweg 80, 3620 Lanaken

te kunnen spreken.

089/71.01.31
www.celanese.com

Belangrijk gedurende het hele traject is dynamiek: het is van
belang om met een kritische kijk de ideale balans te vinden
tussen de oorspronkelijke doelstellingen en welke rugzak de
organisatie kan dragen. Communicatie dient mogelijk te blijven;
ook tijdens moeilijke periodes want er duiken hoe dan ook weerstanden op. Daarom is ook een pragmatische aanpak belangrijk:

‘wat betekent dit voor mij en voor de anderen?’.
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Centrum
voor
illegalen
Merksplas

Competentiegericht begeleidingstraject voor
nieuwe medewerkers		
Werknemersvertegenwoordigers maakten tijdens een vakbondsactie in 2004 duidelijk dat nieuwe collega’s in het Gesloten Centrum onvoldoende voorbereid waren op de specifieke
werkcontext. Het overleg resulteerde in de oprichting van een
paritaire Werkgroep ‘Begeleidingstraject Nieuwelingen’.
Deze werkgroep heeft samen met een externe begeleider een
begeleidingstraject voor nieuwe werknemers uitgewerkt. Het
resultaat is een uniforme werkwijze/traject om nieuwe collega’s
te onthalen en in te werken. Het traject is competentiegericht

Sector

Openbare sector

opgebouwd op basis van de functie- en competentieprofielen.

Activiteiten

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst

Via leeropdrachten leert een nieuwe werknemer te functione-

Vreemdelingenzaken – Opvang

ren in verschillende situaties. Tijdens deze leeropdrachten is er

asielzoekers

veel aandacht voor de competenties die nodig zijn om de job uit

Aantal werknemers

200

te voeren. Na het traject worden de ontwikkelde competenties

Doelgroep CB

Nieuwe medewerkers

getoetst aan de hand van een proeve van bekwaamheid.
Na het succesvol afsluiten van het pilootproject in het Centrum
voor Illegalen te Merksplas besliste de Algemene Directie van
de Gesloten Centra om het project uit te breiden naar alle
centra van België.

Contact
Steenweg op Wortel 1A, 2330 Merksplas
014/63.91.19
www.ibz.be
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CPM
Consultants
Personnel
Management

Investeren in competentieontwikkeling maakt
groeiambitie waar
CPM wil haar groei op de markt realiseren via diversificatie,
specialisatie en internationalisatie. Hiervoor worden mensen
met specifieke expertise en marktkennis aangetrokken en tegelijkertijd wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van zowel
junior als senior medewerkers om de nodige competenties voor
de nieuwe activiteiten en nieuwe markten te ontwikkelen.
Bij CPM wordt voor nieuw aangeworven junior consultants een
ontwikkelingstraject uitgetekend. Senior consultants worden
aangeworven vanuit de strategie te diversifiëren of te specia-

Sector

Zakelijke dienstverlening

liseren. Hun ontwikkelingstraject binnen de organisatie is op

Activiteiten

Strategisch advies, organisatiead-

maat gemaakt.

vies, HR-advies, Selectie en Rekrutering, Talentmanagement

CPM organiseert intervisiemomenten zodat junior consultants

Aantal werknemers

30

vaardigheden kunnen oefenen die ze later nodig hebben bij

Doelgroep CB

Junior en senoir consultants

de klant. Functioneringsgesprekken worden ingezet als een
instrument om een ontwikkelingsplan op maat te maken. In
overleg met de klant leren junior consultants ‘on-the-job’ bij
de realisatie van projecten. Medewerkers van CPM nemen deel
aan diverse netwerken zowel binnen als buiten de organisatie
(VOKA, HR@work, ...).

Contact
Brusselsesteenweg 115, 9090 Melle
09/231.42.42
www.cpm-hrm.be
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CTG Belgium

Competence Management & Competence
Development System
CTG heeft een eigen ‘Competence Management Systeem’ ontwikkeld en elke werknemer krijgt persoonlijke begeleiding van
een ‘Competence Developer’ (de lijnmanager). Het managementsysteem is een tool dat de werknemers in staat stelt de

Sector

Zakelijke dienstverlening

eigen carrière te plannen.

Activiteiten

Consultancy

Aantal werknemers

415

Het systeem geeft informatie over de mogelijke carrièrepa-

Doelgroep CB

Bedienden

den binnen de onderneming. Welke competenties zijn nodig
voor de verschillende functies? Wat houden ze in en hoe kan
je ze ontwikkelen? Hoe interpreteer ik mijn eigen niveau van
competenties binnen dit kader? Dit niveau wordt voor elke
werknemer in een jaarlijkse evaluatie met de leidinggevende
vastgelegd, op basis waarvan een persoonlijk ontwikkelingsplan

Contact

wordt opgesteld. Aangezien consultants vaak maanden op een

Woluwelaan 140A bus 3, 1831 Diegem

project bij de klant werken, is het, onder andere in het kader

02/714.00.53

van retentie, uiterst belangrijk te werken aan de opbouw en het

www.ctg.com

behoud van een band. Daarom is er voor iedereen een persoonlijk aanspreekpunt en wordt het carrièrepad van medewerkers
gedocumenteerd.
Na tien jaar ervaring met deze werkwijze en door regelmatige
bijsturing en verbetering is iedereen binnen het bedrijf een
sterke voorstander van het systeem. Het is belangrijk om in een
eerste fase niet te veel hooi op de vork te nemen (bijvoorbeeld
eerst te starten met een deel van het personeel). Bovendien
moet het bedrijf, vooral het topmanagement en de directie,
200% achter het systeem staan.
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Danone

Danone organiseert al enkele jaren het project ‘Leadership en
coaching’: de uitbouw van een competentiegebaseerd ontwikkelingsaanbod voor leidinggevenden. In het project wordt een
koppeling gemaakt tussen situationeel leiderschap, competentieanalyse en -verwerking en teamcoaching. Qua vorm bestaat
het ontwikkelingsaanbod uit een combinatie van individuele
coaching en groepsleren, gebaseerd op de concrete werksitu-

Sector

Voeding

atie.

Activiteiten

Zuivelproducent

Aantal werknemers

700

Het project is gebaseerd op een intern onderzoek en interne

Doelgroep CB

Leidinggevenden

dialoog met alle stakeholders betreffende de leiderschapskwaliteiten en -tekorten binnen de leidinggevenden van Danone.
Door de koppeling met feedbacksessies met de N+1, worden de
deelnemers ook gestimuleerd in het integreren van de leerpunten in de praktijk. In het ‘Individueel development Plan’ wordt
rekening gehouden met het opleidingsaanbod en de on-the-job

Contact

ontwikkelingsmogelijkheden die zich voordoen. De Individual

Jules Cockxstraat 6, 1160 Brussel

Development Toolkit stelt concrete alternatieve ontwikkelings-

02/776.66.07

suggesties voor de twaalf managementscompetenties voor.

www.danone.be

Deze toolkit is net als het opleidingsaanbod steeds op intranet
te raadplegen.
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De Noordboom

De filosofie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
spreekt De Noordboom bijzonder sterk aan. Het bedrijf werkt
reeds jarenlang met gecertificeerd hout, afkomstig uit verantwoorde kap. Dit soort principes probeert het bedrijf door
te trekken in haar samenwerking met de werknemers. Deze
bekommernis en aandacht is permanent aanwezig maar het
bedrijf wil dit ook vastleggen in een gesystematiseerd perso-

Hout

neelsbeleid op basis van competenties. Het doel is om de visie

Activiteiten

Schrijnwerkerij

en missie van het bedrijf duidelijk te maken, meer structuur te

Aantal werknemers

21 werknemers, 3 vennoten

brengen in de werkprocessen, de aanwezige kennis en vaar-

Doelgroep CB

Alle werknemers

digheden in kaart te brengen en te borgen, de opleiding voor

Sector

werknemers planmatig en doelgericht te laten verlopen, enzovoort. Door de gestage groei van het bedrijf de laatste jaren,
is de nood aan meer structuur en systematiek nog duidelijker
geworden.
Contact

Nadat de zaakvoerder en de medewerkster personeelsbeleid de

Beekstraat 36, 9600 Ronse

opleiding HRMCoach bij UNIZO volgden, startte het bedrijf met

055/23.76.76

een onderzoek naar de bestaande bedrijfscultuur waarin alle

www.denoordboom.be

werknemers werden betrokken. De resultaten van dit cultuuronderzoek vormden een belangrijke basis voor het opstellen van
de missie en visie van het bedrijf. Vervolgens heeft het bedrijf
de verschillende functies in kaart gebracht. Samen met de
werknemers start het bedrijf momenteel met het uitwerken van
functiebeschrijvingen en competentieprofielen.
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Buiten
gewone
basisschool
De Veerboot

De Veerboot, een school voor buitengewoon onderwijs, startte
in 2007. De kinderen hebben leerachterstand, gedragsstoornissen of autisme. De school kende in 2008 een verdubbeling van
het aantal kinderen en een verdrievoudiging van het aantal
personeelsleden. Omwille van de krappe arbeidsmarkt werden
heel wat nieuwe onderwijzers en onderwijzeressen met weinig
ervaring in het buitengewoon onderwijs gerekruteerd.
Daarom startte De Veerboot met een meter- en peterschapsproject: ieder nieuw personeelslid werd toegewezen aan een
ervaren collega. Er werd een vormingsnamiddag voor de coachende personeelsleden georganiseerd. Dit leidde tot opwaardering van de ervaren werknemers en begeleiding ‘on the job’

Openbare sector

van de nieuwe werknemers. Het zorgde voor minder stress bij

Activiteiten

Buitengewoon onderwijs

de directeur aangezien deze zelf niet langer kon instaan voor

Aantal werknemers

35

het coachen van 35 personeelsleden.

Doelgroep CB

Nieuwe onderwijzers en ervaren

Sector

werknemers

In de toekomst zullen leerkrachten een collega tijdens het lesgeven observeren en nadien feedback geven. Voor het ontwikkelen van specifieke onderwijsleermethodes (bijvoorbeeld rond
autisme) worden door de nieuwe leerkrachten werkbezoeken
gebracht aan collega’s in gelijksoortige scholen die al langer
actief zijn.

Contact
Pontstraat 45, 9800 Astene-Deinze
09/386.03.58
www.deveerboot.be
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Deceuninck
nv

Leeftijdsbewust personeelsbeleid door middel
van competentiemanagement
Met het opleidingsproject ‘HORIZON’ wil Deceuninck een aangepast loopbaanbeleid voor de arbeiders ontwikkelen. Dit past
binnen het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en
de vraag naar flexibele functies.
Het resultaat is een uitgewerkt stappenplan en een compe-

Scheikundige nijverheid

tentiehandboek. Het stappenplan doorloopt de opmaak van

Activiteiten

Kunststofverwerking

competentieprofielen en ontwikkelingsplannen. In het compe-

Aantal werknemers

Ongeveer 700

tentiehandboek wordt aandacht besteed aan het vertalen van

Doelgroep CB

Arbeiders

de bedrijfswaarden in 8 algemene competenties. Daarnaast

Sector

is er een luik rond specifieke vaardigheden voor uitvoerende
taken, een luik rond sociale vaardigheden en een beschrijving
van de afdelingsgebonden en de jobspecifieke kennis.
Werknemers worden bij alle facetten van het project betrokContact

ken, ondermeer in werkgroepen. Via een tevredenheidonder-

Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gits

zoek worden resultaten op de voet gevolgd. Als gevolg van het

051/23.93.09

project neemt de bereidheid om opleiding te volgen en te geven

www.deceuninck.com

toe. De tevredenheid over de ruimte die mensen krijgen om zich
te ontwikkelen stijgt. Men is erg tevreden over de persoonlijke
ontwikkelingsplannen en functioneringsgesprekken. Het bedrijf
besluit hieruit dat de brigadiers sterk gegroeid zijn in hun sociale vaardigheden.
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Deme

Deme wilde meer systematiek brengen in het opleidingsbeleid
voor arbeiders die op werven, aan wal, met bouwplaatsmachines werken. Voorheen konden deze arbeiders vrijwillig
opleidingen volgen om hun inzetbaarheid op diverse machines
te verbeteren. In 2008 startte het bedrijf, in overleg met de
werknemersvertegenwoordiging, een campagne waarbij alle
arbeiders in deze activiteiten werd gevraagd om hun compe-

Sector

Bouw

tenties inzake diverse bouwplaatsmachines te laten vastleggen.

Activiteiten

Waterbouwwerken en milieu-

Samen met de VDAB werden de praktische competenties van

activiteiten

deze Deme-werknemers in kaart gebracht. Wie onvoldoende

Aantal werknemers

3700

scoort op de basiscompetenties, kan bijkomende opleidingen

Doelgroep CB

Arbeiders die met bouwplaats

volgen. De verworven competenties worden vastgelegd in een

machines werken

‘rij-attest’.
Deme wil deze aanpak uitbreiden. Op korte termijn zullen alle
werknemers die bouwplaatsmachines besturen de kans krijgen
om hun competenties te meten, te ontwikkelen en te valoriseren. Tegen 2010 wil het bedrijf dit uitbreiden naar alle werven

Contact

wereldwijd. De verworven kennis van de ervaren en gecerti-

Scheldedijk 30, Haven 1025, 2700 Zwijndrecht

ficeerde werknemers zal ingezet worden voor het begeleiden

03/250.52.11

en examineren van de werknemers wereldwijd. Zo worden

www.deme.be

de Vlaamse normen die door de VDAB worden gehanteerd
veralgemeend voor alle Deme-werknemers en ontstaat er een
gemeenschappelijke ‘opleidingscultuur’ binnen de hele groep.
Daarnaast wil het bedrijf deze aanpak ook uitbreiden naar
andere activiteiten, zoals riggen en tillen van lasten.
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Departement
Bestuurs
zaken MOD

Levendig maken van
waardegebonden competenties
In de functiebeschrijvingen van het Departement Bestuurszaken zijn vier waardegebonden competenties opgenomen. Het
gevoel vertelde echter dat deze competenties niet leefden bij
het personeel. De vraag om deze competenties levend te maken
werd dan ook opgenomen met een intern consultant van het
Agentschap voor Overheidspersoneel. Volgend stappenplan
werd afgewerkt: selectie van klantgerichtheid als kerncompetentie; centrale workshop voor alle evaluatoren met de vraag

Sector

Openbare sector

wat klantgerichtheid betekent voor het departement; team-

Activiteiten

Managementondersteunende dien-

workshop voor alle teams; terugkoppeling van voorgestelde

sten

teamacties op afdelingsniveau; opmaak generieke doelstel-

Aantal werknemers

+/- 80

lingen klantgerichtheid voor de hele afdeling; afdelingsontbijt

Doelgroep CB

Alle werknemers

met bekendmaking aan alle personeelsleden van voorgestelde
acties en aftoetsing bij klantenpanel en tenslotte planningsgesprekken door evaluatoren.
Door alle personeelsleden aan het vertalen van de competentie
klantgerichtheid te laten werken, is betrokkenheid en engage-

Contact

ment gecreëerd en een nieuwe dynamiek ontstaan. De mogelijk-

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

heid tot het indienen van door de personeelsleden opgemaakte

02/553.49.71

slogans concretiseerde het een en ander.

www.bz.vonet.be/mod
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Drukkerij
Ignace Wils

De drukkerij trekt de kaart van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De merknaam ‘De Duurzame Drukker’ ondersteunt deze wijze van ondernemen en de visie en missie van het
bedrijf. De drukkerij vindt het belangrijk om ook het personeelsbeleid hierop af te stemmen. Voor de bestaande functies stelde
de drukkerij, samen met de werknemers, competentieprofielen
op. Het overzicht van de aanwezige en gewenste competenties
vormt nu de basis voor een gericht opleidingsbeleid. Het stelt
de drukkerij ook in staat om bij aanwervingen meer rekening te

Grafische sector

houden met competenties en meer open te staan voor kansen-

Activiteiten

Drukkerij

groepen.

Aantal werknemers

7

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Daarnaast focust de drukkerij op het laten doorstromen van
werknemers op basis van hun competenties. Dit gebeurt ook in
het kader van het leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij de
aanwezige expertise en competenties van 50-plussers wordt
benut door hen bijvoorbeeld te laten doorstromen naar een
leidinggevende functie.

Contact
Heidestraat 85, 2890 Sint-Amands
052/33.23.30
www.wils-print.be
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Durabrik

Bij Durabrik zijn ‘ontplooiing en ontwikkeling’ erkend als één
van de vijf basiswaarden. Het bedrijf wil meer dan werken aan
pure kennisoverdracht en/of -opbouw. Bij ontwikkeling gaat
het om interactie: processen zoals leidinggeven, samenwerken,
klantenzorg, collegialiteit en communicatie.
Dit wordt onderbouwd door een vierluik aan vormingsaanbod

Bouw

voor de bedienden. Ten eerste is er een opvolgingsparcours. Dit

Activiteiten

Woningbouw

omvat een ‘in dienst-opleiding’ binnen een peterschapsmodel

Aantal werknemers

190

en een formele opvolging van het groeitraject van de individu-

Doelgroep CB

Bedienden

ele medewerker. Ten tweede worden de individuele vormings-

Sector

noden geïdentificeerd tijdens het functioneringsgesprek. Ten
derde is er een tweejaarlijks open collectief ontwikkelingsaanbod op basis van de organisatiebehoefte en gemeenschappelijke individuele behoeften. Tenslotte is er de collectieve, cultuurbepalende ontwikkeling die zich richt tot bepaalde groepen
Contact

medewerkers die de kans krijgen zich te verdiepen, bijvoorbeeld

Landegemstraat 10, 9031 Drongen

alle werknemers in leidinggevende functies. Dit alles wordt

09/280.60.60

ondersteund door de mogelijkheid tot individuele coaching.

www.durabrik.be
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EADS
Defence
and Security
Systems
Belgium nv

EADS Wordt hoogvlieger
De noodzaak voor competentiebeheer is er gekomen naar aanleiding van het feit dat er op 5 jaar tijd 92 van de 140 arbeiders
in brugpensioen kunnen gaan. Met hen verdwijnt ook een groot
deel van de vrij technische en specifieke knowhow.
Het competentiebeleid bij EADS bestaat uit het inventariseren,
optimaliseren en beheren van competenties. Men houdt daarbij
rekening met de al aanwezige competenties, de competenties
die in de komende 5 jaar nodig zullen zijn en met de individuele wensen van de werknemers. Op basis van deze inventaris
worden individuele opleidingsplannen gemaakt die met de
brigadiers, zelf arbeiders, worden doorgesproken. Het beheer
gebeurt met het bestaande ‘E-OK’-pakket.

Sector

Zakelijke dienstverlening

Activiteiten

Veiligheids- en defensieuitrusting

Er is een grote acceptatie zowel bij de medewerkers als de

Aantal werknemers

203

ploegleiders, dankzij een goed doordachte communicatie en de

Doelgroep CB

Arbeiders

betrokkenheid op verschillende niveaus, waaronder de werk
nemersvertegenwoordiging.

Contact
Siemenslaan 16, 8020 Oostkamp
050/83.18.11
www.eads.com
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ETAP
verlichting
nv

Moeilijkheden om technisch geschoolde werknemers te vinden
op de arbeidsmarkt en de pensionering van heel wat ervaren
werknemers zorgden ervoor dat ETAP zich ging richten op
competentie-ontwikkeling. In het kader van een diversiteitsplan
werden diverse projecten opgestart gericht op opleidings- en
doorgroeitrajecten voor arbeiders, aanwerving van medewerkers uit kansengroepen, aandacht voor de problematiek van de
50-plussers, enzovoort.
Eén van de projecten heeft tot doel vrouwen in de afdeling
plaatbewerking op te leiden van operator naar technisch opera-

Sector

Metaal

tor. Een functie die tot dan alleen was voorbehouden voor man-

Activiteiten

Ontwikkeling en productie van

nen met een TSO-opleiding. Het project werd sterk in overleg

verlichtingsarmaturen

en met ondersteuning van de werknemersvertegenwoordiging

Aantal werknemers

600

opgestart. Ook alle werknemers werden hierbij betrokken. Het

Doelgroep CB

Diverse projecten voor

bedrijf is er sterk van overtuigd dat het eigenaarschap van een

verschillende doelgroepen

competentiebeleid meer thuis hoort bij de lijn dan bij een HRdienst. Er werd een cursus en een begeleidingstraject van een
6-tal maanden opgezet. Op basis van een inventarisatie van de
aanwezige en nodige competenties wordt een individueel groeiplan opgemaakt. Via werkplekleren worden de werknemers
opgeleid tot het niveau van een TSO mechanica. De ontwik-

Contact

kelde competentie-instrumenten worden ook ingezet in andere

Antwerpsesteenweg 130, 2390 Malle

domeinen van het personeelsbeleid, waaronder de jaarlijkse

03/310.02.10

functioneringsgesprekken, de werkplanning en werving en

www.etaplighting.com

selectie.
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Nieuwe arbeidsorganisatie creeert
doorgroeimogelijkheden voor medewerkers en
verbetert de kwaliteit van de arbeid
:

Flexpack

Bij Flexpack werkte men in een vrij klassieke organisatie: in
productie-units verrichten doelgroepmedewerkers uitvoerende
taken, ondersteund en begeleid door valide monitoren. Omdat
Social profit

het aantal doorstromingen naar de reguliere economie erg

Activiteiten

Beschutte werkplaats

beperkt is, wil Flexpack haar doelgroepwerknemers een loop-

Aantal werknemers

312

baanperspectief aanbieden binnen het bedrijf. Tegelijkertijd wil

Doelgroep CB

Doelgroepwerknemers, personen

men via de nieuwe manier van werken de werkdruk en stress

met een arbeidshandicap

verminderen en het welbevinden van de doelgroepmedewer-

Sector

kers verhogen.
In de nieuwe arbeidsorganisatie wordt tussen de monitoren
en doelgroepmedewerkers een nieuwe functie gecreëerd: de
lijnassistent(e). Doelgroepmedewerkers kunnen via een uitgeContact

breide opleiding van 18 maanden (externe cursussen, peter/

Lichterstraat 35, 2870 Puurs

meterschap, interne cursussen over o.a. HACCP en werkinstruc-

03/890.63.80

ties lezen, leren op de werkplek en coaching) doorgroeien tot

www.bwkb.be

lijnassistent(e). Lijnassistenten ondersteunen de monitor en
houden toezicht op een beperkt deel van de productie in een
unit.
Door dit opleidingsproject kunnen ‘betere’ doelgroepwerknemers, die zich in de grijze zone tussen een beschutte werkplaats
en de reguliere economie bevinden, doorgroeien naar een
ondersteunende functie. Door de nieuwe arbeidsorganisatie
krijgen monitoren meer tijd om aandacht te besteden aan de
zwakkere doelgroepmedewerkers en om zich meer te focussen
op begeleiding.
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FOD
Binnenlandse
Zaken

Het middenkader speelt bij de FOD Binnenlandse Zaken een
cruciale rol in de organisatie: een gemotiveerd middenkader
betekent namelijk grotere tevredenheid van de medewerkers
en een betere en efficiëntere dienstverlening voor de klanten.
De stafdienst P&O streeft naar het versterken van de leidinggevende competenties van deze groep. In 2007 is de stafdienst
gestart met een begeleidingstraject. Elk jaar kunnen 30 werknemers aan deze vorming deelnemen. Het begeleidingstraject
duurt een jaar en bestaat uit drie fases.
Tijdens de eerste fase krijgen de deelnemers inzicht in hun

Sector

Openbare sector

leidinggevende competenties op basis van een 360°-feedback

Activiteiten

FOD Binnenlandse Zaken –

en het invullen van een test over leiderschapsstijlen. Beide

P&O-stafdienst

instrumenten geven de deelnemers een goed beeld van hun

Aantal werknemers

5000

sterke en zwakkere punten. Tijdens de tweede fase worden de

Doelgroep CB

Middenkader

deelnemers opgeleid. Zij leren aan op welke manier zij hun leidinggevende competenties kunnen verbeteren. De coach geeft
hun praktische tips die ze dienen in te oefenen. Ook wordt, in
samenwerking met de eigen leidinggevende, een planning met
concrete actiepunten opgesteld. De derde fase omvat opnieuw
een 360°-feedback van alle deelnemers. De resultaten worden

Contact

besproken met de externe coach en de deelnemers krijgen indi-

P&O-stafdienst, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel

viduele tips. Het traject wordt afgesloten met een debat met de

02/500.24.51

voorzitster van de FOD over de rol van het middenkader.

www.ibz.be
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Garage Willy
nv

De autosector evolueert snel en dus is investeren in opleiding
en competenties van medewerkers voor Garage Willy een
strikte noodzaak. Het bedrijf streeft op de werkvloer naar een
goede mix van jongere en oudere personeelsleden. De ouderen
dragen hun ervaring en competenties over aan de jongeren. Dit
levert niet alleen een meerwaarde in functie van competentieontwikkeling, maar komt ook de motivatie en de werking ten
goede.

Auto- en aanverwante sectoren

Garage Willy investeert zowel in algemene competentieontwik-

Activiteiten

Distributie en herstelling van auto’s

keling en overdracht van vaardigheden als in vaktechnische op-

Aantal werknemers

38

leidingen voor techniekers of carrossiers of specifieke opleidin-

Doelgroep CB

Alle werknemers

gen voor de verkopers. Bij de uitbouw van het opleidingsaanbod

Sector

hecht het bedrijf veel belang aan de inbreng en betrokkenheid
van de werknemers. Garage Willy zet in op een open dialoog
met de werknemers, niet enkel op het vlak van opleiding en
competentieontwikkeling maar ook bij investeringsplannen.
Contact
Begoniastraat 12, 9810 Nazareth
09/385.71.15
www.opelwilly.be
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Garage Willy maakt tot slot ook werk van zelfsturende teams.

Gemeente
Knokke-Heist

Sterren op de werkvloer:
een competentiegericht personeelsbeleid
Op basis van het sectoraal akkoord van 1993, beter bekend
als ‘de krachtlijnen Kelchtermans’, heeft de gemeente KnokkeHeist resoluut gekozen om te investeren in een personeelsbeleid op maat van de werknemers en meer specifiek te werken
rond competenties.

Openbare sector

In het ‘Sterren op de werkvloer’-project werkt de gemeente

Activiteiten

Lokaal bestuur

een personeelsbegeleidingssysteem uit: eerst voor de ka-

Aantal werknemers

450

derleden (STARS1-project), daarna voor de niet-kaderleden

Doelgroep CB

Alle werknemers

(STARS2-project). De gefaseerde aanpak maakt het mogelijk om

Sector

ervaring op te doen en te leren uit het competentiebeleid voor
de kaderleden alvorens het systeem uit te breiden naar de nietkaderleden. De kern van het competentiebeleid is een begeleidingscyclus met verschillende fasen: plannen, feedback geven
en ontvangen, opvolging, opleiding en evaluatie. De gemeente
Contact

werkte heel wat competentie-instrumenten uit om het bege-

Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

leidingssysteem te ondersteunen: competentiewoordenboek

050/63.01.69

en -profielen, persoonlijke actieplannen, 360°-feedback tool,

www.knokke-heist.be

vormingsmatrix, enzovoort. Via diverse werkgroepen en klankbordgroepen werden de werknemers betrokken en volgden ze
het hele project mee op. Omdat een competentiebeleid wordt
gevoerd in alle domeinen van het personeelsbeleid, integreert
de gemeente het werken rond competenties steeds meer in het
opleidingsbeleid, de selectie en het onthaal van nieuwe medewerkers en de bevorderingen.
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Gemeentelijk
Havenbedrijf
Antwerpen

Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) wil haar
nieuwe medewerkers zo snel mogelijk vertrouwd maken met
hun nieuwe werkplek en hun nieuwe functie. Daarom is het GHA
gestart met goed uitgewerkte introductietrajecten (in eerste
instantie voor moeilijk invulbare functies). De kandidaten voor
deze functies worden niet meer verondersteld over alle noodzakelijke kennis te beschikken. Een goede motivatie, attitude en
leervermogen is minstens even belangrijk. De selectieresultaten geven de input om een persoonlijk introductietraject op te
zetten. Per functie bestaat er een algemeen introductietraject
dat, indien nodig, wordt aangevuld met individuele opleiding of

Sector

Openbare sector

begeleiding.

Activiteiten

Beheren van de haven

Aantal werknemers

1638

De noodzaak voor een introductietraject wordt afgestemd met

Doelgroep CB

Nieuwe werknemers

de representatieve vakorganisaties via het wettelijke gestructureerde overleg. In deze introductietrajecten is ook een rol
weggelegd voor de oudere, ervaren werknemers, die in de
begeleiding van de nieuwe werknemers een nieuwe uitdaging
kunnen vinden. Dit is een belangrijk aspect van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Contact
Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen
03/205.21.69
www.portofantwerp.be
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Genencor int

Binnen Genencor is er een structuur die leren op de werkplek
tijdens de normale tijdsbesteding mogelijk maakt. Het enthousiasme van de medewerkers is hiervoor cruciaal. Een cultuur van
permanente ontwikkeling en verbetering is typerend voor het
bedrijf. IPV ondersteunde dit project.
De leermogelijkheden zijn gespreid over alle categorieën en

Voeding

functies. Er wordt gewerkt met een opleidingsmatrix waardoor

Activiteiten

Productie enzymen

bepaalde opleidingen jaarlijks terugkeren. Deze opleidingsma-

Aantal werknemers

102

trix is toegankelijk voor alle werknemers. Na het volgen van een

Doelgroep CB

Alle medewerkers

opleiding wordt er een attest afgeleverd.

Sector

Er is een ‘perfomance appraisal’ team. Dit team begeleidt de
sociale dialoog in de onderneming en ontwikkelde, communiceerde en evalueerde een individueel prestatiebeoordelingsyteem. Dit systeem maakt gebruik van een 360°-feedback. De
Contact

feedback wordt gebruikt zowel voor ontwikkeling als beloning

Komvest 43, 8000 Brugge

en resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

050/44.92.02
www.genencor.com

Werknemers kunnen feedback geven tijdens ‘learning cafes’ en
worden zo betrokken bij de bedrijfsdoelstellingen.
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Glacio

Als invoegbedrijf tracht Glacio langdurig werkzoekenden en
kort geschoolden te integreren op de arbeidsmarkt. Samenwerking, flexibiliteit en leerbereidheid zijn even belangrijk of zelfs
belangrijker dan een diploma of werkervaring. Het competentiebeleid situeert zich vooral bij het instroombeleid maar ook bij
de verdere ontwikkeling van de werknemers.

Voeding

Al van bij de sollicitatie wordt nagegaan wat de vaardigheden,

Activiteiten

Ijsspecialiteiten

attitudes en kennis van de potentiële werknemers zijn en wat

Aantal werknemers

200

nog ontwikkeld kan worden. Er zijn competentiefiches: wat

Doelgroep CB

Arbeiders

beter kan, worden werkpunten. Daartoe is er begeleiding en

Sector

ondersteuning van een coach die een inwerkprogramma met de
(nieuwe) werknemer doorloopt. Het project Mentor+ zorgt er
voor dat oudere werknemers ingeschakeld worden als ervaringscoach. Via het project Napoleon Revised wordt competentiebeleid voor kort geschoolden ondersteund.
Contact
Lilsedijk 22, 2340 Beerse
014/60.19.12
www.glacio.be
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Grimaldi
Belgium nv

Grimaldi maakt op verschillende wijzen werk van competentiebeleid en wil hier nog verder in groeien.
Bij de selectie van nieuwe werknemers wordt er niet enkel
rekening gehouden met de competenties maar ook met de ingesteldheid van de kandidaat (flexibiliteit, motivatie, eerlijkheid).
Grimaldi rekruteert in alle leeftijdsgroepen. Bij het onthaal van
nieuwe personeelsleden wordt een meter/peter aangesteld die
het personeelslid opleidt. Om het functioneren én de werk-

Transport en logistiek

omstandigheden te optimaliseren, wordt er reeds tijdens de

Activiteiten

Vrachtvervoer over zee

proefperiode een functioneringsgesprek gehouden. Tijdens dat

Aantal werknemers

98

gesprek komen thema’s als het contact met de leidinggevende,

Doelgroep CB

Alle werknemers

de werkdruk, de samenwerking met collega’s maar ook de com-

Sector

binatie werk-privé aan bod.
Grimaldi biedt aan het personeel de mogelijkheid om opleidingen te volgen buiten de werkplek. Opdat werknemers privé en
werk beter zouden kunnen combineren, wordt er een variabel
Contact

uurrooster voorzien en kan deeltijdse arbeid worden aange-

Haifastraat 11, 2030 Antwerpen

vraagd. Ook is er aandacht voor evaluatiegesprekken, teambuil-

03/545.88.88

ding, snel oplossen van problemen en goed informeren van de

www.grimaldi.co.uk

personeelsleden.
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Grondwerken
GLK Bvba

Na het volgen van de opleiding HRMCoach van UNIZO voelde
het bedrijf de nood om het personeelsbeleid op punt te stellen.
Daarin was belangrijk: hoe op een correcte en positieve manier
omgaan met werknemers en hoe werknemers stimuleren en
helpen om in hun functie te groeien.
Eerst werd een missie en visie uitgewerkt met als kernwoorden
flexibiliteit, klantgerichtheid, kwalitatief & veilig werken en zorg
voor het milieu. Daarna volgde het oplijsten en omschrijven

Bouw

van de zes verschillende functies met hieraan gekoppeld de

Activiteiten

Algemene grondwerken

nodige competenties. Een volgende stap was het invoeren van

Aantal werknemers

21 arbeiders – 3 bedienden

functioneringsgesprekken. Na de functioneringsgesprekken

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

wordt een samenvatting gemaakt van de verschillende zaken

Sector

die aangepakt kunnen worden in het bedrijf. Dit gebeurt door
de werkgever zelf en door de werkgever in nauw overleg met de
werknemers.
Het bedrijf ondervond dat een weliswaar regelmatige, maar
Contact

toevallige babbel niet voldoende is. Uit een goed voorbereid ge-

Meirestraat 13, 9770 Kruishoutem

sprek waarvoor echt tijd wordt genomen haalt men veel meer,

09/388.53.17

ook al vergt dit tijd en energie. Onder andere een betere con-

www.glk.be

flicthantering en efficiëntere werkmethodes zijn het resultaat.
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Group Eribel

Group Eribel werkte functie-, functionerings- en competentieprofielen uit in samenspraak met de arbeiders via brainstormsessies. Dit leidde onder meer tot een doorgroeischema en
aanpassingen in het organigram. De verantwoordelijkheden
van de werknemers werden vergroot en er werd coaching op de
werkplek ingevoerd.

Hout

Voor de coaching werden de oudere werknemers opgeleid tot

Activiteiten

Deurenproductie en -montage

bedrijfsinstructeur. Dit kadert in een beleid waarbij de oudere

Aantal werknemers

55

werknemers enerzijds een pakket eindeloopbaanopties krijgen

Doelgroep CB

Alle werknemers

aangeboden zodat ze gemotiveerd blijven en anderzijds zelf

Sector

instaan voor de overdracht van hun kennis, die anders verloren
zou gaan, naar de jongere werknemers.
Ploegbazen en meestergasten kregen eveneens opleiding
waarbij de aanpak via concrete opdrachten en acties een succes
Contact

bleek. Dit leidde tot het oplossen van een aantal structurele

Industrieweg 32, 2320 Hoogstraten

problemen in de werkorganisatie. De opleidingen worden

03/314.70.23

gekoppeld aan werkgroepen om door de groep aangebrachte

www.eribel.be

aandachtspunten te verdiepen. De opleidingen worden geflankeerd door een communicatieworkshop en teambuilding voor
het voltallige personeel zodat er een gemeenschappelijke taal
gecreëerd wordt.
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Hairfusion
Ceulemans

In de kapperssector is er veel in- en uitstroom. Ceulemans
Hairfusion hecht veel belang aan een duurzame tewerkstelling
van de werknemers. Daarom worden nieuwe werknemers alle
kansen geboden zich in het bedrijf te ontwikkelen. Dit gebeurt
reeds bij de opvang van een stagiair / leercontract. Hij of zij
volgt een bijkomende praktijkopleiding zodat tempogerichtheid,
samenwerking met anderen en inzicht in nieuwe tendensen
worden aangewakkerd. Het bedrijf heeft een onthaalbrochure
die eerbiedig de ‘Bijbel van de kapper’ noemt en die aan elke

Sector

Kappers

nieuwkomer wordt bezorgd.

Activiteiten

Kapsalon

Aantal werknemers

13

Elke werknemer heeft groeikansen en deze worden ook door

Doelgroep CB

Alle werknemers

het bedrijf aangeboden. Men ontwikkelde samen een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Dit ontwikkelingsplan gaat van de
competenties van beginnend kapper tot die van all round functionerende salonverantwoordelijke, indien deze toekomstmogelijkheid ook de wens is van de werknemer. Ervaren werknemers
kunnen instaan als peter of meter en volgen ook de nodige trai-

Contact

ning hiervoor. Het bedrijf betrekt indien nodig ook een externe

Callenstraat 1, 2600 Berchem

HR-expert voor persoonlijke begeleiding van werknemers.

03/239.33.05
www.hairfusion.be

Deze sector heeft een navormingscultuur. Dit geldt ook bij Hairfusion Ceulemans. Iedereen volgt twee keer per jaar de nieuwe
modetendensen en -technieken. Men hecht ook veel belang
aan diversiteit. Men neemt elke situatie van iedere werknemer
nauw aan het hart omdat gelukkige mensen nu eenmaal beter
functioneren.
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Heinz

Het competentiebeleid binnen Heinz maakt deel uit van het
streven naar een cultuurverandering binnen de onderneming.
Niet toevallig wordt er voornamelijk gefocust op de attitudes.
De bedoeling is om via zelfkennis en zicht op het eigen functioneren en het functioneren in team, te gaan bouwen aan een
gedeelde verantwoordelijkheid voor productie en succes. Eigen
keuzes, overtuigingen en acties bepalen immers wel degelijk
Voeding

mee welke vorm een organisatie, hoe groot ook, uiteindelijk

Activiteiten

Productie van sauzen

krijgt.

Aantal werknemers

108

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

De onderliggende visie is dat Heinz wil evolueren van een verklarende naar een resultaatsgedreven organisatie. Persoonlijke
groei en bedrijfsgroei gaan er hand in hand: je kan maar iets
doen als je ook bent wat je doet. De basis is zelfverantwoordelijkheid gekoppeld aan de uitbouw van een coachende organisatie. De aanpak verloopt via competentieprofielen, de analyse

Contact

daarvan en daaraan gekoppelde leertrajecten. Een hulpmiddel

Beukenlaan 12, 2300 Turnhout

is MBTI (persoonlijke coaching).

014/42.16.01
www.heinz.com
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Hoebeek nv

De toepassing van competentiemanagement vond het bedrijf
in de zoektocht naar vervangingen voor werknemers die op
brugpensioen gingen. Er werden eerst competentieprofielen
opgesteld voor startende werknemers. Er werden ook opleidingen voorzien voor de leidinggevenden over coaching en begeleiding van nieuwe werknemers. Gaandeweg is het uitgebreid
naar het volledige personeelsbeleid: er werden stafvergaderin-

Sector

Hout

gen opgestart, gewerkt rond interne communicatie en er zijn

Activiteiten

Productie van houtschrijnwerk

functioneringsgesprekken ingevoerd tot op het niveau van de

en parket

meestergasten.

Aantal werknemers

87

Doelgroep CB

Alle werknemers

Door het, dankzij de competentieprofielen, objectiveren van de
vacatures is er een grotere openheid gegroeid voor kansengroepen (voornamelijk allochtonen). Alles kadert nu in een
diversiteitsplan en er wordt met de VDAB samengewerkt rond
IBO.

Contact

Aansluitend op de instroom van kansengroepen werd ook

Baeckelmansstraat 131, 2830 Willebroek-Tisselt

gezocht naar mogelijkheden voor doorstroom van deze kan-

03/886.98.01

sengroepen, een initiatief vanuit werknemerszijde dat door de

www.hoebeek.be

werkgever positief werd onthaald. Door bij de leidinggevenden
meer aandacht te besteden aan de leidinggevende kwaliteiten
en hieraan te werken, is het effect voelbaar op het vlak van
samenwerking op de werkvloer.
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Human
Interface
Group

Het competentiemanagementsysteem (van toepassing sinds
01/01/2008) is samen met de consultants ontwikkeld via
reviewsessies en proefdraaien. Via competentiemanagement
wil het bedrijf: de aanwezige competenties in kaart brengen,
vergelijken en afstemmen op de globale bedrijfsdoelstellingen;
losse HR-initiatieven koppelen en kaderen; nieuwe transparante
functietitels creëren en voorzien van genuanceerde functieomschrijvingen; carrièrepaden uitbouwen die los staan van
individuele projectervaring; alternatieve carrièrepaden creëren;
een evaluatieschaal opstellen met duidelijke criteria en doelstellingen; per profiel een gerichte opleidingsstrategie uitwerken

Zakelijke dienstverlening

en een duidelijk carrièrepad aanbieden aan sollicitanten met

Activiteiten

Consultancy

ervaring.

Aantal werknemers

39

Doelgroep CB

Consultants

Sector

Consultants en project managers werken op projecten bij
klanten ter plaatse. Zij evolueren op hun eigen individuele
manier, afhankelijk van de aard van de projecten, de sectoren
van tewerkstelling en de geleverde diensten. Dit vraagt om een
specifieke aanpak van competentiemanagement. Bijzondere
aandacht gaat naar het uitbouwen van een langetermijnrelatie

Contact

met de werknemers en het aanreiken van specifieke oplei-

De Regenboog 11, 2800 Mechelen

dings-, ondersteunings- en doorgroeimogelijkheden. Bovendien

015/40.01.38

moeten de competenties voldoende generiek, observeerbaar en

www.higroup.com

meetbaar zijn. Ze krijgen vorm in een ‘competentiematrix’.
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Imec

IMEC heeft 5 basiscompetenties gedefinieerd: operational
excellence, innovation, customer responsiveness, teamwork en
leadership. In het kader van ‘performance management’ geven
de werknemers er een concrete invulling aan die ze koppelen
aan individuele doelstellingen. De 5 kerncompetenties worden
ook gebruikt om te bepalen hoe de medewerkers in het loopbaanpad evolueren.

Sector

Metaal en ICT

Activiteiten

Research & Development

De acties zijn steeds voorbereid in het gebruikelijk sociaal over-

Aantal werknemers

1800

leg en in afspraak met de IMEC-business. Bij elk project wordt

Doelgroep CB

Alle werknemers

steeds een uitgebreide communicatie voorzien en zo nodig
worden specifieke, interactieve workshops georganiseerd om
werknemers niet alleen optimaal te infomeren maar ook om hen
te leren hoe zij de aangereikte instrumenten kunnen toepassen.
Dit is een illustratie van hoe ‘corporate performance manage-

Contact

ment’ (op niveau van organisatie) en ‘individueel performance

Kapeldreef 75, 3001 Leuven

management’ (op niveau van werknemer) met elkaar kunnen

016/28.78.78

worden geïntegreerd. Kerncompetenties is wat de organisatie

www.imec.be

nodig heeft om succesvol te zijn en te blijven. Door de eigen
invulling die werknemers daaraan geven brengen zij hun persoonlijke inzet, bekwaamheden en ontwikkeling in lijn met die
van de organisatie en zien zij zelf welke bijdrage zij persoonlijk
leveren tot het succes van de organisatie.
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InBev
Belgium nv

Opdat het competentiebeleid en het competentiedenken niet
beperkt zouden blijven tot de kaderfuncties vertaalde Inbev
generieke en functiespecifieke competenties tot op de werkvloer. Cruciaal in dit proces was de positie van de First Line
Managers (FLM). In het leefbaar maken en houden van het
competentiedenken in een productieomgeving vormen zij immers de drijvende krachten. Vandaar ook het belang om hen te
ondersteunen en te begeleiden bij de implementatie van kenniseisen, attitudes en vaardigheden die onontbeerlijk zijn van

Voeding

‘top till down’. Ook al lijkt dat voor hen in eerste instantie niet

Activiteiten

Bier brouwen

steeds hun corebusiness.

Aantal werknemers

2900 in België

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Via een zeer uitgebreid opleidingstraject van één jaar met een
volledige uittekening en ontwikkeling van de noodzakelijke
competenties, op maat van de persoon en de afdeling, zet Inbev
het competentiedenken effectief in de praktijk om.

Contact
Altenaken 7, 3320 Hoegaarden
0475/92.26.90
www.inbev.com/be
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Jeugddorp
vzw

Jeugddorp streeft er naar een lerende organisatie te zijn. De
vzw doet dit via autonoom werkende teams met voldoende
organisatiesensitiviteit.
Een werkgroep van leidinggevenden en medewerkers uit
verschillende afdelingen stond in voor de ontwikkeling van een
competentiewoordenboek. De bekrachtiging hiervan gebeurde
op stafniveau. Functieomschrijvingen kregen gestalte vanuit
een bevraging van te realiseren doelen binnen de diverse

Social profit

functies. De vzw hanteert nu bij sollicitaties een competentie-

Activiteiten

Bijzondere Jeugdzorg

gerichte bevraging. Er is een evaluatie- en beoordelingscyclus

Aantal werknemers

43

gebaseerd op de kern- en afdelingscompetenties en op de

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

functieomschrijvingen. De organisatie maakt een inventaris

Sector

van vormingsbehoeften bij alle medewerkers met als doel een
Vormings-, Trainings- en Opleidingsplanning. Er is bijzondere
aandacht voor competentiecoaching. In de coachende stijl van
leidinggeven dragen de leidinggevenden drie petten, die van
manager, van teamleider en van coach.
Contact
De Bergen 49, 2820 Bonheiden

De onderliggende visie (coachend leidinggeven, de lerende

015/51.21.89

organisatie en systeemdenken) zorgt voor een groot draagvlak

www.jeugddorp.be

voor de beschreven werkwijze. Medewerkers worden betrokken
bij de concrete uitwerking en vertaling.
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Vzw
Jobcentrum
WestVlaanderen

Twee vragen lagen aan de basis van de uitbouw van competentiemanagement bij het Jobcentrum. Enerzijds was er de vraag
om een instrument te ontwikkelen dat de functievereisten combineert met de competenties. Daarnaast bleek naar aanleiding
van een personeelstevredenheidsonderzoek dat de introductie
van nieuwe werknemers niet goed liep. Daarom werden onder
meer de competenties van ervaren werknemers op informatiekaarten gezet. De informatiekaarten werden door werknemers
op vrijwillige basis in een een ad hoc werkgroep aangepakt.
Er zijn twee types van informatiekaarten: de individuele competentiekaart waarbij de functievereisten aan competenties
worden gekoppeld en de kenniskaart Jobcentrum waarbij de

Sector

Social profit

diverse specifieke, gespecialiseerde kennis en vaardigheden

Activiteiten

Gespecialiseerde Dienst voor

van de werknemers in kaart worden gebracht.

bemiddeling, begeleiding, opleiding
van personen met (arbeids)handi-

De individuele competentiekaarten blijken goed bruikbaar bij

cap/beperking

het opstellen van subsidieaanvragen waarbij de aanwezige

Aantal werknemers

41

competenties aangetoond moeten worden.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Contact
Koolskampstraat 24, 8830 Gits
051/26.90.20
www.jobcentrum-westvlaanderen.be
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JOKER nv

‘Joker op scherp’
Joker stuurt haar competentiebeleid door een sterke beleving
van visie en missie. Zij vormen de identiteit van Joker en dat
is wat werknemers en klanten aantrekt. Men werkt daarom in
een vlakke structuur met veel overleg en hecht veel belang aan
emotionele en communicatieve vaardigheden. Dat is waar hun

Toerisme

competentiebeleid op gebaseerd is. Men verbindt die vaardig-

Activiteiten

Avontuurlijke reizen

heden en de organisatieopbouw vanuit een holistische visie.

Aantal werknemers

60

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Om de attitudevorming aan te leren en te onderhouden ontwikkelde Joker een traject van werkplekleren ‘JOKER OP SCHERP’.
Het is een leertraject dat wordt uitgedacht en uitgewerkt in
een stuurgroep waar de afdelingsverantwoordelijken en via een
rolbeurt enkele personeelsleden deel van uitmaken.

Contact

Telkens zoekt men nieuw didactisch materiaal dat op basis van

Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen

een theoretische fundering het emotionele en het cognitieve

0473/88.11.94

verbindt, zodat men een gedeeld beeld kan creëren. Daarbij

www.joker.be

gaat de voorkeur naar narratives en storytelling. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan de debriefing, om na te gaan wat
men er van meeneemt naar de dagelijkse praktijk.
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Kind en Gezin

Kind en Gezin wil met een open communicatie over competenties werknemers blijven motiveren, ontwikkelen en op de beste
manier professioneel inzetten om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. Functieprofielen zijn de rode draad in de
hele loopbaan van werknemers: van aanwerving over groei en
ontwikkeling tot prestatiemanagement. Via waardenmanagement worden waarden vertaald in concrete competenties.

Sector:

Openbare sector

Activiteiten:

Dienstverlening aan gezinnen

Met behulp van workshops en intervisiemomenten wordt met

Aantal werknemers

1400

leidinggevenden gewerkt rond competenties. In het perso-

Doelgroep CB

Alle werknemers

neelsplan worden ontwikkelingsmogelijkheden geïntegreerd:
competenties geven richting aan vorming en opleiding. Competentiemanagement wordt verder uitgewerkt in een duurzaam
personeelsbeleid.
Met de vakbonden wordt op regelmatige basis overleg gepleegd

Contact

over functieprofielen, loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkhe-

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

den voor het personeel.

02/533.14.78
www.kindengezin.be
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Kringloopcentrum
Leefbaar
Wonen

In 2007 startte Leefbaar Wonen met een herwerking van de
competenties en formulieren voor de doelgroepwerknemers. In
2008 werd dit opgestart voor het omkaderingspersoneel. Voor
de doelgroepwerknemers werd geopteerd om op drie niveaus
competenties te bepalen: algemene competenties, teamcompententies en taakcompetenties. De competenties werden
bepaald door een competentiecoach en de werkbegeleiders aan
de hand van een competentiespel. Binnen het loopbaanplan van
de doelgroepwerknemers komen de verschillende competenties
op regelmatige basis aan bod (intake en kennismakingsdag,
evaluatie proefperiode, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, ...) en worden deze verder ontwikkeld.

Social Profit

Voor het omkaderingspersoneel was er voor 2008 een instru-

Activiteiten

Sociale werkplaats

ment voorhanden. Dit instrument was echter zeer uitgebreid

Aantal werknemers

+/- 140 werknemers

waardoor de directie de moed verloor om nog een functione-

Doelgroep CB

Omkadering en doelgroep

rings- of evaluatiegesprek te houden. Daarom werd in 2008

werknemers

gestart met het vereenvoudigen van de formulieren voor de

Sector

werkbegeleiders. Er werd een formulier op maat opgesteld. De
competenties voor de werkbegeleiders werden door de directie
geselecteerd.

Contact
Terluchtestraat 38, 8020 Ruddervoorde
050/34 94 00
www.trad.kringloop.net
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Kunsten
centrum
Vooruit vzw

Vooruit voorziet loopbaanbegeleiding op maat van
haar werknemers
Loopbaanbegeleiding binnen Vooruit is maatwerk op basis van
de behoeften van de organisatie, de functie en de persoon van
de werknemer. Directe en duidelijke communicatie is hierbij
cruciaal. Loopbaanbegeleiding krijgt vorm in het opleidings-,
welzijns- en competentiebeleid. De opleidingsbehoeften worden
via verschillende kanalen in kaart gebracht. Jaarlijks is er een
functioneringsgesprek en er is permanente feedback van de
diensthoofden. Naar aanleiding van veranderingen worden er

Social profit

pro-actief opleidingen voorzien. Er zijn zowel verplichte taakge-

Activiteiten

Kunstencentrum

bonden als vrijblijvende opleidingen (bijv. inzake digitalisering).

Aantal werknemers

88

Doelgroep CB

Alle medewerkers

Sector

Het welzijnsbeleid focust vooral op een gezond stressbeleid.
Het maakt deel uit van het globaal preventieplan en komt aan
bod op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk,
waarin werkgever en werknemers vertegenwoordigd zijn.
Via het competentiebeleid worden intern ontwikkelde compe-

Contact

tenties geïnventariseerd. Waar nodig worden functiekaarten

Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent

bijgestuurd. Het accent van het competentiebeleid ligt op het

09/267.28.23

delen van de aanwezige knowhow. Nieuwe werknemers krijgen

www.vooruit.be

ondersteuning van hun meer ervaren collega’s. Vooral bij de
introductie van anderstalige werknemers wordt het peter- en
meterschapsprincipe gehanteerd.
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LANXESS nv

Bij Lanxess werd na een evaluatie van het bestaande systeem
zowel het kwalificatiemanagement als de persoonlijke competentieontwikkeling volledig opnieuw beschreven. Ze werden
daarbij opgesteld als meetbare processen die als voorschrift in
het kwaliteitshandboek werden opgenomen.
Het scheiden van de opleidingslaag (input) en de competen-

Scheikundige nijverheid

tielaag (output van leren) en het koppelen van competenties

Activiteiten

Chemie en Life Sciences

aan het functioneren van werknemers is niet vanzelfsprekend.

Aantal werknemers

278

Dat dan verder koppelen aan de impact op de bedrijfsdoe-

Doelgroep CB

Alle werknemers

len nog minder. Door een doordacht gebruik van de actuele

Sector

ICT-middelen kan het echter wel. Door een koppeling tussen
de geregistreerde competenties en de planning kan er een
afstemming gebeuren tussen de noden van de organisatie en de
individuele competentieontwikkeling. Door succescompetenties
of specifieke vaardigheden en talenten in te zetten verhoogt de
Contact

efficiëntie en de diversiteit in een organisatie.

Scheldelaan 420, 2040 Antwerpen
03/54.03.475

‘Integrale Jobondersteuning’ is eerder een procesbeschrijving

www.lanxess.com

en kan door het aanpassen van de competentietabellen aangepast worden aan elke omgeving.
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Lilith
cvba-so

Lilith recruteert mensen die ervaring hebben met huishoudelijk
werk en ‘goesting’ hebben om deze job te doen. Vrouw of man,
beroepsverleden of niet, opgeleid of niet, afkomst, leeftijd, ...
wordt niet ‘in rekening’ gebracht. Lilith vertrekt vanuit waardering en respect voor het kennen, kunnen en zijn van ieder.
Bij sollicitaties wordt veel informatie gegeven over wat Lilith
doet en hoe dit gebeurt. Bij aanwerving wordt het uurrooster
opgesteld volgens de wensen van de nieuwe werknemer en

Social profit

wordt gezocht naar de ‘perfect match’ tussen werknemers en

Activiteiten

Huishoudhulp Dienstencheques

klanten.

Aantal werknemers

16

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Dagelijks kunnen alle werknemers ondersteuning inroepen van
de zaakvoerster. Maandelijks is er een teamvergadering waar
collega’s elkaar ontmoeten en waarin ‘van elkaar geleerd wordt’
(= waardering eigen competenties). Zesmaandelijks zijn er
functioneringsgesprekken op basis van een competentieprofiel
opgesteld door de medewerk(st)ers.

Contact
Gebroeders Vandeveldestraat 49, 9000 Gent

Voor specifieke knelpunten van de werknemers worden oplos-

09/324.79.32

singen gezocht, bijvoorbeeld een cursus Nederlands voor

www.lilith-huishoudhulp.be

anderstaligen, contact met bevoegde organisaties bij financiële
problemen, arbeidskaarten, opbouw RVA-rechten, ... Lilith organiseert ook eigen opleidingen zoals rugschool en EHBO.
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Management
Information

Via het competentiesysteem en een opleidingstool tracht deze
KMO de persoonlijke behoeftes van de werknemers (o.a. qua
doorgroeimogelijkheden) te matchen met de strategische doelstellingen van het bedrijf. Het competentiesysteem stipuleert
het opvolgings- en beoordelingsbeleid: persoonlijke objectieven
sluiten aan bij bedrijfsdoelstellingen; vier keer per jaar is er een
functioneringsgesprek; jaarlijks is er een POP-gesprek (over het
persoonlijk ontwikkelingsplan) en jaarlijks is er een evaluatiegesprek. Deze informatie mondt uit in een opleidingsplan.

Zakelijke dienstverlening

Daarnaast ontwikkelde het bedrijf een online tool (TrainUp)

Activiteiten

Consultancy

voor de effectmeting van opleidingen. Dit instrument geeft

Aantal werknemers

17

een overzicht van alle opleidingen van de werknemers en geeft

Doelgroep CB

medewerkers

info over de tevredenheid van elke deelnemer, over de impact

Sector

van de opleiding op de werkplek en over het oordeel van de
leidinggevenden. Zowel de directie, de opleidingsleveranciers,
de medewerkers die opleiding volgden als hun leidinggevenden
krijgen hierdoor feedback.
Contact

Het bedrijf behaalde verder het Investors in People-label in

Bossaertlaan 18, 1081 Brussel

2004. Hiertoe werd eerst een actieplan inzake het ontwikke-

02/414.25.00

lingsbeleid en de interne communicatie uitgevoerd.

www.maninfo.be
Het bedrijf onderstreept dat ze haar knowhow (checklists,
invuldocumenten) met andere bedrijven wil delen. TrainUp is
uiteraard ook bestemd voor andere bedrijven.
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Manus

Voor Manus is competentiemanagement een hulpmiddel in
het groeitraject van haar arbeiders. Het richt zich op de in- en
doorstroom en heeft als ultieme doel de doorstroom naar het
normaal economisch circuit te realiseren. Het is de basis voor
opleiding, arbeid en begeleiding op maat.
De dagelijkse observaties van de instructeurs op de werkvloer

Social profit

zijn de input voor het evaluatie- en functioneringsgesprek. Tij-

Activiteiten

Sociale werkplaats

dens het functioneringsgesprek wordt het functioneren van de

Aantal werknemers

240

werknemer en de organisatie besproken. Tijdens het evaluatie-

Doelgroep CB

Arbeiders

gesprek komen de kern- én de vaktechnische competenties aan

Sector

bod. Dit zijn respectievelijk de competenties die voor iedereen
binnen de organisatie gelden en de competenties die nodig zijn
om een bepaald werk goed te kunnen doen. De instructeur en
de arbeider bekijken samen welke competenties goed en welke
minder goed scoren. Het persoonlijk ontwikkelingsplan omvat
Contact

de acties om de werkpunten weg te werken. Samen met de

Statiestraat 5, 2600 Berchem

opleidingsverantwoordelijke wordt nagegaan welke opleidingen

03/281.62.45

daarbij nodig zijn. Werknemers met één jaar dienst die goed

www.manus.be

scoren op de kerncompetenties komen in aanmerking voor
een doorstroomtraject. Rekening houdend met hun interesses
wordt er gerichter aan competentieontwikkeling gedaan door
meer te focussen op de vakspecifieke competenties.
Competentieontwikkeling bij Manus heeft ook betrekking op het
omkaderend personeel. Observeren, begeleiden en gesprekken voeren, zijn aandachtspunten. Manus stelt tot slot dat
het competentiebeleid ‘levend’ houden, ondanks de geboekte
resultaten, een constant aandachtspunt is, zeker tijdens drukke
periodes.
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Maria
ziekenhuis

In het ziekenhuis wilde men na de fysieke eenmaking van twee
ziekenhuiscampussen in één gebouw de dynamiek creëren om
een cultuurverandering door te voeren. De werknemers werden
na de verhuis toegewezen aan nieuwe diensten en afdelingen, maakten kennis en moesten samenwerken met nieuwe
collega’s. Dit liep samen met de praktische problemen die een
nieuwbouw met zich meebrengt. Tegelijkertijd moest de dienstverlening naar de patiënt optimaal blijven verlopen.

Social profit

Alle werknemers van het ziekenhuis zijn bij het project betrok-

Activiteiten

Ziekenhuis

ken. Zij worden ingedeeld in functiefamilies en worden in een

Aantal werknemers

800

projectwerkgroep vertegenwoordigd door een ‘ambassadeur’.

Doelgroep CB

Alle werknemers

De ambassadeurs vormen op hun beurt een werkgroep be-

Sector

staande uit vertegenwoordigers van de verschillende functies.
Na iedere stap in het proces koppelt de projectwerkgroep haar
resultaten terug naar de directie. Zo worden de resultaten
gevalideerd.
Contact

De einddoelstelling van het project is de integratie van HR-

Maesensveld 1, 3900 Overpelt

processen met het competentiemanagement. Op deze wijze

011/82.60.00

wil men ondersteunend werken naar de leidinggevenden en de

www.mariaziekenhuis.be

medewerkers een persoonlijk ontwikkelingstraject aanbieden
op basis van competenties.
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Matexi Groep
nv

De veelheid aan bedrijven en lokale kantoren binnen de groep
Matexi zorgt voor een versnippering op gebied van mensen
en locaties, maar ook qua ervaring. Er was nood aan meer
ervaringsuitwisseling tussen de werknemers, zonder afbreuk te
doen aan de strategie van klantgerichtheid, flexibiliteit en lokale
aanwezigheid dicht bij de particuliere klanten en partners.
Daartoe werd in 2006 gestart met het project ‘startbaan@

matexi’ waarbij pas afgestudeerde industrieel ingenieurs starten via een bijzonder en langdurig individueel opleidingstraject
Bouw

(IBO). Dit traject verloopt onder begeleiding van ervaren peters,

Activiteiten

Bouw en projectontwikkeling

op verschillende locaties en werven en in diverse functies.

Aantal werknemers

350

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

Sector

De peterschapsformule gaf aanleiding tot andere HR-projecten
zoals verfijnen van selectietrajecten, invoeren van evaluatie
systemen, retentiebeleid, jobrotatie, opmaken van opleidingsen stageplannen, coaching, intern overleg en bijsturing. Dit
alles zorgde voor verschillende leertrajecten op het vlak van
interne organisatie en management.

Contact
Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem
056/62.74.04
www.matexi.be
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MEMO nv

Memo kent een grote diversiteit onder zijn werknemers, zowel
qua opleiding, ervaring als waarden en cultuur. Bovendien is
callcentermedewerker een knelpuntberoep en wordt er een
grote betrokkenheid verwacht.
Daarom werd een HR-beleid uitgetekend waarin het werken met
diversiteit als vertrekpunt wordt aangenomen. Daarin kadert

Zakelijke dienstverlening

een nadrukkelijke focus op competenties. De integrale aanpak

Activiteiten

Callcenter

voorziet competentieprofielen, een gefaseerde inscholing in

Aantal werknemers

35

het kader van een individueel en collectief VTO-plan (Vorming,

Doelgroep CB

Alle callcentermedewerkers

Training en Opleiding), de uitbouw van een coachingcel en het

Sector

invoeren van functioneringsgesprekken.
Dit resulteert in een bredere rekruteringsbasis en een efficiëntere invulling dankzij een objectivering van de vereisten. Er zijn
nu duidelijkere functieverwachtingen, minder uitstroom en een
Contact

grotere personeelstevredenheid en -betrokkenheid. Er is een

Lokerenbaan 70, 9240 Zele

tweemaandelijks overlegcomité waar ook de werknemers de

052/26.29.11

agenda kunnen bepalen.

www.memo.be
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Miko

Miko wil kwaliteit garanderen door de juiste competenties op
de juiste plaats in te zetten. Op basis van organigrammen en
functiekaarten worden de competenties in kaart gebracht. Om
de competenties en de functievereisten samen te brengen zijn
er drie types van opleidingen: strategische, om de nieuwste
ontwikkelingen te kunnen volgen; primaire, om nieuwe werknemers snel te integreren; en secundaire, om werknemers te laten
Voeding / Kunststof

groeien in hun functie of te laten doorstromen naar een andere

Activiteiten

Productie van koffiesystemen

functie.

Aantal werknemers

300

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Daarnaast is er ook een strategie die op de motivatie van de
werknemers is gericht. Dit valt onder de noemer ‘werken met
plezier’: positivisme, luisteren, enthousiasme, zekerheid door
flexibiliteit, initiatief, engagement en respect. Deze waarden
worden ook door opleidingen ondersteund (zoals ‘communiceren met kleuren’).

Contact
Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout
014/46.27.70
www.miko.be
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MILCOBEL
cvba

Competentiemanagement binnen Milcobel omvat een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een pro-actief opleidingsbeleid en
dit met een duidelijke link naar de ontwikkelingsgesprekken.
Het opleidingsaanbod is bovendien uitgebreid met niet-functiegerelateerde opleidingen.
Het bedrijf wil haar werknemers alle kansen bieden om zowel
functiegerelateerde als niet-functiegerelateerde competenties
te ontwikkelen. Het overbrengen van competenties aan col-

Voeding

lega’s wordt gestimuleerd om zo tot een ‘competente’ werkne-

Activiteiten

Zuivel

merspopulatie te komen met een hoge retentie.

Aantal werknemers

1800

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Het bedrijf is er voorstander van om het project inzake competentiemanagement stap voor stap uit te voeren via pilootzones
en dit onder begeleiding van een externe consultant. Het is
belangrijk alle stakeholders hierbij te betrekken. Communicatie
over het project verloopt via de dagelijkse contacten met de
werknemers en meer formeel via de ondernemingsraad.

Contact
Melkerijstraat 10, 8920 Langemark
087/49.02.94
www.milcobel.com
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Mint Europe
nv

Mint werkt met een aanzienlijk aantal jonge mensen, die in de
beginperiode nood hebben aan een intensieve ondersteuning
en begeleiding. Elke werknemer krijgt een individuele coach
toegewezen, die de werknemer ondersteunt bij de uitvoering
van de dagelijkse taken. Die coaches komen om de 14 dagen
samen om het werk van de werknemers te evalueren en indien
nodig te zoeken naar opleidingen of aangepaste taakinhouden.
Om de twee weken vindt ook een collectief groepsoverleg

Zakelijke dienstverlening

plaats waarin ruimte wordt gelaten voor competentiegebonden

Activiteiten

Consultancy

kwesties, zoals feedback op gevolgde opleidingen of semina-

Aantal werknemers

23

ries, de aankondiging van een interessante workshop, enz.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Periodiek wordt een rondvraag georganiseerd naar nieuwe

Sector

opleidingsbehoeften, op basis waarvan de individuele opleidingsplannen worden aangepast.
Het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt voorafgegaan door
een tevredenheidsenquête. In het gesprek wordt veel aandacht
Contact

besteed aan eventuele aanpassingen in het takenpakket en aan

Noorderlaan 7 bus 1, 8520 Kuurne

opleidingswensen en -behoeften.

056/35.02.81
www.minteurope.com

De competentieontwikkeling kent een tweerichtingsverkeer:
top-down wanneer de bedrijfsleiding of HR-verantwoordelijke
zelf beslist om opleidingen te laten volgen, bottom-up wanneer
de werknemer zelf om opleiding vraagt.
Omdat de organisatie niet zo groot is, kunnen zowel de CEO als
de HR-managers in gesprekken de evolutie van de individuele
werknemers opvolgen en de takenpakketten gericht aanpassen.
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Mondi foods

Mondi Foods breidde het competentiemanagement en -denken
uit van de bedienden naar de arbeiders. Het bedrijf maakte
samen met IPV en Novare een actieplan op maat van deze doelgroep. Via individuele gesprekken, opleidingen en workshops
werden leidinggevenden, werknemers en werknemersvertegenwoordigers bij deze acties betrokken.

Voeding

Ten eerste werden er functie- en competentieprofielen opge-

Activiteiten

Fruitverwerking

steld. Hiertoe werden vanuit de bedrijfsmissie, per functie de

Aantal werknemers

100 à 200

resultaatsgebieden, taken en competenties in kaart gebracht.

Doelgroep CB

Eerst bedienden en bij uitbreiding

Ten tweede werd het onthaal van nieuwe medewerkers meer

arbeiders

gestructureerd. Men ontwierp een onthaalbrochure en -check-

Sector

list en implementeerde een peter-/meterstructuur. Ook het
opleidingsbeleid werd vernieuwd. Opleiding verloopt meer
planmatig met als doel de polyvalentie te verhogen. Een polyvalentiematrix bundelt de functie- en competentieprofielen en de
info uit functionerings- en evaluatiegesprekken. Elke taak krijgt
Contact

de categorie basis, gevorderde of expert toegekend. Dit leidt tot

Gammel 91, 2310 Rijkevorsel

een opleidingsmatrix en vervolgens tot opleidingsplannen op

03/340.84.00

afdelings- en indvidueel niveau. Het bedrijf sleutelde ook aan de

www.mondifoods.com

functioneringsgesprekken. Hiertoe werd een formulier ontwikkeld als basis voor de gesprekken. Leidinggevenden werden
opgeleid om deze gesprekken te voeren.
Het bedrijf onderstreept dat competentiedenken vertalen naar
de concrete werksituatie een ingrijpend veranderingsproces is.
Externe ondersteuning maakte dit mogelijk. Het bedrijf wil haar
ervaring delen met andere ondernemingen.
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Mooss vzw

Mooss heeft voor alle functies in de verschillende diensten
in consensus met de werknemers de competenties beschreven. Twee keer gebeurde er op basis van deze beschrijvingen
een competentiemeeting via een anonieme 360°-analyse. De
resultaten van deze analyse worden met het volledige team
besproken. Ze worden ook aan iedereen individueel opgestuurd
en dienen als basis voor een functioneringsgesprek. Er is tijd

Sector

Social profit

Activiteiten

Kunst- en erfgoededucatie

Aantal werknemers

17

Doelgroep CB

Alle werknemers

met het volledige team om de resultaten te bespreken.
Het systeem is praktisch, doelgericht en vergt weinig tijd.

Contact
Stapelhuisstraat 17, 3000 Leuven
016/65.94.65
www.mooss.org
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Mulder
Natural
Foods

Mulder Natural Foods is nog maar enkele jaren actief en groeide
snel tot een onderneming met een 85-tal medewerkers. Van
meet af aan werd competentiemanagement ingevoerd. Doel
is de (nieuwe) werknemers goed te selecteren, te onthalen,
op te leiden, te coachen en te evalueren. Vertrekkende vanuit
de visie en strategie van het bedrijf werden er (met hulp van
IPV en externe consultants) generieke competenties opgezet.
Daarenboven maakte Mulder Natural Foods van alle functies
functiekaarten. Deze vormden de basis voor het definiëren van
de functionele competenties. Om te komen tot een geïntegreerd
profiel werd ook de input van de diensten veiligheid, kwaliteit,

Voeding

milieu, voedselveiligheid, ... in de functionele en generieke

Activiteiten

Producent ontbijtgranen

competenties ingepast. Dit profiel vormt de basis voor de

Aantal werknemers

100-tal

selectiegesprekken, het onthaalbeleid, het werkplekleren en de

Doelgroep CB

Alle werknemers

evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Sector

De uitbouw van het competentiemanagement gebeurde in nauw
overleg. Zo werden de profielen ook besproken met de beoefenaars. Door de hoge betrokkenheid van alle beoefenaars en het
management, wordt het systeem gedragen en is de kans groot
Contact
Beversesteenweg 584, 8800 Roeselare
051/70.82.82
www.muldernaturalfoods.com
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dat het levend blijft. Er is een groot ‘ownership’.

Nike ELC

Competentieontwikkeling =
Creating Team Succes
De aanpak van competentieontwikkeling kadert in een concept
van teamperformance ‘Teamkompas’. Dit model zorgt voor sturing en het definiëren van doelstellingen op vlak van productiviteit, veiligheid en gezondheid, kwaliteit en teamklimaat.

Sector

Kledij en confectie

Activiteiten

Distributie sportartikelen

Nike wil teamsucces creëren door het ontwikkelen van sociale

Aantal werknemers

1300

vaardigheden, specifiek gefocust op de ontwikkeling van de

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

competenties ‘teamwork’, ‘communication’ en ‘people sensitivity’. Hierbij wordt uitgegaan van de vier fases van teamontwikkeling waarin opleiding en ontwikkeling voor de operationele
medewerkers en hun leidinggevenden (samen 950 deelnemers)
wordt voorzien. In het traject zitten de thema’s 1) respect voor
elke individu en diversiteit, 2) conflicthantering, 3) dialoog, 4)

Contact

samenwerking en teamdynamiek. De groepstrainingen zullen na

Nikelaan 1, 2430 Laakdal

afloop opgevolgd worden door de HR dienst, die de eerstelijns

013/61.65.17

leidinggevenden zal ondersteunen om het geleerde te integre-

www.Nikejobs.com

ren in de praktijk.
Het opleiden van zoveel werknemers in een operationele omgeving vraagt heel wat organisatie en communicatie naar verschillende partijen. Hoe je een project van deze orde kan aanpakken,
is wat kan gedeeld worden met andere ondernemingen.
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Noordheuvel
vzw

Maatschappelijke en economische evoluties in combinatie met
een nieuw kwaliteitssysteem dat in 2000 vanuit de overheid
werd opgelegd in de sector van de beschutte werkplaatsen
dwingen de organisatie tot een verdere professionalisering
van het personeelsbeleid. Hierbij beoogt de organisatie de
perfecte match tussen werknemer en job nu en in de toekomst.
Dit vanuit het oogpunt van de werknemer en de organisatie en
rekening houdend met de mogelijkheden van beide. Het personeelsbeleid is gekend en wordt gedragen en uitgevoerd door

Sector

Social profit

alle geledingen binnen de organisatie.

Activiteiten

Beschutte werkplaats

Aantal werknemers

147

In het kader van de verdere professionalisering werd een reeks

Doelgroep CB

Alle werknemers

(software)tools ontwikkeld om de competenties van het personeel te inventariseren. Deze tools leveren input op individueel
vlak, onder meer voor het functioneringsgesprek. Rekening
houdend met de capaciteiten van het individu en de mogelijkheden van de organisatie worden er doelen vastgelegd in overleg
met alle betrokkenen (management, ploegbaas, interne sociale

Contact

dienst en individuele werknemer). Alle geledingen van de orga-

Miksebaan 266, 2930 Brasschaat

nisatie werden bij de invoering en ontwikkeling van deze nieuwe

03/663.54.00

manier van werken betrokken. De softwaretools leveren ook

www.noordheuvel.be

informatie op collectief vlak. Het laat toe efficiënt de capaciteiten van de werknemerspopulatie te beheren en, waar nodig,
pro-actief te reageren op toekomstige evoluties. Deze tools zijn
door 19 werkplaatsen overgenomen.
Een bedrijfs-cao (2006) legt vast dat werken rond competenties
niet enkel een opdracht is van de interne sociale dienst maar
van alle geledingen binnen de organisatie (bijv. functioneringsgesprekken tussen ploegbaas en arbeider). Sinds 2007 tracht
de organisatie dit in de praktijk om te zetten en bij te sturen.
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OCMW Genk

Competenties als instrument om aan strategisch
management te doen
Het OCMW Genk gebruikt competenties als instrument om aan
strategisch management te doen. Hiertoe kreeg de organisatie
een matrixstructuur op basis van strategische, tactische en
operationele doelstellingen. Er werd een competentiewoorden-

Openbare sector

boek opgesteld. De functieprofielen werden aangepast. Selec-

Activiteiten

Maatschappelijke dienstverlening

teren en evalueren verloopt competentiegestuurd. Indien nodig

Aantal werknemers

420

gebeurt er een intern potentieelonderzoek. Er is aandacht voor

Doelgroep CB

Alle werknemers

communicatie en overleg: toelichting van het personeel, overleg

Sector

met vakbonden, duidelijke afspraken met de medewerkers.
De strategische aanpak en het competentiegericht denken van
OCMW Genk vertaalt zich in alle beleidsdomeinen van de organisatie, zoals het diversiteits-, het onthaal-, het tevredenheidsContact

en het verzuimbeleid.

Weg naar As 58, 3600 Genk
089/57.32.03

OCMW Genk werkte niet enkel aan de organisatiestructuur en

www.ocmwgenk.be

-cultuur maar ook aan een positief imago als werkgever. Bovendien werd het beleid opgevolgd, geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd.
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OCMW
Poperinge

Het OCMW Poperinge startte met de uitbouw van een competentiebeleid vanuit een mensgerichte visie. Er werd een competentiemodel uitgewerkt waarbij kerncompetenties werden
geformuleerd, gerelateerd aan de missie van de organisatie.
Per werknemer werd een competentiemeter en een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. De selectieprocedures en het
vormings- en mobiliteitsbeleid werden afgestemd met het
nieuwe competentiemodel. Ook de evaluatieprocedures werden

Openbare sector

herzien. In het oude systeem evalueerde de leidinggevende de

Activiteiten

Maatschappelijke dienstverlening

medewerker. Op basis van de competentiemeter gebeurt dit nu

Aantal werknemers

150

gemeenschappelijk door de medewerker en de leidinggevende.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Bedoeling is dit verder uit te breiden tot een 180°- of 360°-eva-

Sector

luatie, met inbreng van alle betrokkenen (collega’s, klanten, ...).
Het bestuur investeert in de leidinggevenden die het competentieverhaal moeten aansturen. Zij moeten zich mensgericht
en coachend opstellen. Dit vergt andere competenties dan
Contact

hiërarchisch leidinggeven. De leidinggevenden worden hiervoor

Veurnestraat 22, 8970 Poperinge

opgeleid.

057/30.98.72
www.poperinge.be

70

Bw OptimaT

OptimaT, afdeling van vzw Huize Tordale, wil passende en duurzame tewerkstelling aanbieden aan personen met een arbeidshandicap zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien en zich
volwaardig kunnen integreren in de samenleving. De doelstelling van het competentiemanagement binnen OptimaT is ervoor
te zorgen dat de personeelsleden hun taak (blijvend) kwalitatief
kunnen uitvoeren, dat ze regelmatig feedback krijgen over hun

Social profit

functioneren en zich gesteund voelen in hun functie-ontwikke-

Activiteiten

Beschutte werkplaats

ling, dat hun motivatie bevorderd wordt en hun betrokkenheid

Aantal werknemers

275 doelgroepwerknemers + 55

geoptimaliseerd.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

personen omkadering
Binnen OptimaT werd voor de doelgroepmedewerkers geïnvesteerd in de aankoop van een capaciteitenprofiel-meetinstrument genaamd ‘Melba’ en in een opleiding met kwalificatiegetuigschrift voor twee verantwoordelijken.
Verder is er voor de doelgroepwerknemers een volledig uitgeContact

werkt vormings-, trainings- en opleidingsbeleid, worden er op

Kortemarkstraat 86, 8810 Lichtervelde

geregelde tijdstippen functioneringsgesprekken voorzien en

051/68.02.00

wordt er werk gemaakt van een leeftijdsbewust personeelsbe-

www.optimaT.be

leid met oog voor mogelijkheden qua tijdskrediet en landingsbanen.
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Premed vzw

De werknemers van Premed dienen als experten in hun vakgebied zich permanent bij te scholen. Slechts zo kunnen ze aan de
behoeften van de klant en de steeds veranderende wetgeving
en wetenschappelijke inzichten voldoen. Premed zet daarom in
op competentiemanagement.
In dialoog met alle werknemers heeft Premed de noodzakelijke

Zakelijke dienstverlening

competenties gedefinieerd en die concreet gemaakt aan de

Activiteiten

Externe preventiedienst

hand van gedragsindicatoren. In evolutiegesprekken worden

Aantal werknemers

75

deze competenties besproken en worden persoonlijke ontwikke-

Doelgroep CB

Alle werknemers

lingsplannen opgemaakt. Hiermee wil Premed ook competente

Sector

werknemers kunnen aanwerven en behouden.
Premed heeft een competentiewoordenboek ontwikkeld dat
voor andere organisaties inspirerend kan zijn. In de toekomst
wil Premed met een softwarepakket aan de slag gaan waarbij
Contact

iedereen ten allen tijde over zijn of haar portfolio van compe-

Tiensevest 61 bus 2, 3000 Leuven

tenties en een persoonlijk ontwikkelingsplan beschikt. Via dat

016/30.81.11

softwarepakket zou ook de permanente vorming van de werk-

www.premed.be

nemers kunnen worden opgevolgd.
Competentiemanagement maakt bij Premed deel uit van een
diversiteitsplan dat opgevolgd wordt door het comité ter preventie en bescherming op het werk.
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Probis
Corporate nv

Voor alle functies binnen Probis zijn er in overleg met de
werknemers functieprofielen opgesteld. Deze profielen zijn het
uitgangspunt voor het volledige HR-beleid.
Nieuwe werknemers worden gerekruteerd, geselecteerd,
ingeschaald en gecoacht op basis van de competentieprofielen.
Junior medewerkers worden vaak ingezet in opdrachten waarbij zij maximaal kunnen bijleren van senior medewerkers. Aan
senior medewerkers wordt de kans geboden om de expertise,

Sector

Zakelijke dienstverlening

opgedaan in hun vakdomein, door te geven aan collega’s via

Activiteiten

Adviesverlening in de openbare-

interne opleidingen.

en zorgsector
Aantal werknemers

25

De nood aan opleiding kunnen de werknemers nu zelf inschat-

Doelgroep CB

Alle werknemers

ten, wat dan resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Voor de opleidingen zelf wordt meer en meer samengewerkt
met het sectoraal opleidingsfonds.
Het competentiebeleid wordt geflankeerd door een personeelsvriendelijk beleid, onder meer via een cafetariaplan, leeftijds-

Contact

bewust personeelsbeleid en een gestructureerde omgang met

Acaciastraat 8, 2440 Geel

verbeterprocessen. Met het geheel van maatregelen kan Probis

014/58.58.00

meer bewust en efficiënt omgaan met zijn menselijk kapitaal,

www.probis.be

wat een noodzaak is in een groeiend bedrijf.
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NV Rabbit

Deze KMO uit de voedingssector heeft getracht om vanuit
‘common sense’ en met beperkte middelen een innovatief en
specifiek competentiesysteem te ontwikkelen. Hiertoe werden
er generieke competenties opgesteld. Deze vormen de leidraad
bij instroom, opleiding en coaching. Voor alle functies werden
er functiespecifieke competenties opgesteld. De vaktechnische
vereisten zijn onderwerp van het persoonlijk opleidingsplan. Op

Voeding

die manier is er een kwaliteitstool ontworpen om werknemers

Activiteiten

Grootdistributie en catering

te begeleiden en hen te laten werken conform BRC IFS-princi-

Aantal werknemers

45

pes (British Retail Consortium – International Food Standard).

Doelgroep CB

Alle werknemers

Daarnaast is er een duidelijk hanteerbare tool voor product- en

Sector

machinespecifieke instructies opgemaakt.
Het management beoogde een draagvlak voor het competentiesysteem bij leidinggevenden en medewerkers. Feedback vanuit
de basis was dan ook essentieel. Er werden gesprekken gevoerd
Contact

met een externe coach. Het systeem werd toegelicht en bijge-

Ambachtenlaan 6, 3294 Diest

stuurd. Dit leidt tot jaarlijkse aanpassingen aan methodiek en

013/35.06.00 of 0473/289.774

inhoud.

http://www.rabbit.be
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Randstad
Belgium nv

Om te kunnen beantwoorden aan de behoefte tot doorgroeien
bij de vestigingsmanagers heeft Randstad loopbaantrajecten
opgesteld die nadrukkelijk ook een horizontale ontwikkeling
binnen de functie voorzien. Het werd opgesteld in samenwerking met een aantal vestigings- en regiomanagers.
De loopbaantrajecten kennen vier niveau’s: het lerende niveau,
de ‘gevestigde waarde’ met ervaring, de ‘gevorderde’ die iets
kan bijbrengen aan zijn of haar collega’s en tenslotte het ‘erva-

Uitzendsector

ren’ niveau waar er een meerwaarde is boven het niveau van

Activiteiten

HR-dienstverlening

zijn of haar vestiging.

Aantal werknemers

1800

Doelgroep CB

Branch Managers

In de jaarlijkse beoordeling wordt de nadruk verlegd van de

(vestigingsmanager)

eigenlijke competenties naar de groei die men heeft doorge-

Sector

maakt en de manier waarop men werkt: strategisch, autonoom
en innoverend denken.

Contact
Heyzel esplanade b71, 1020 Brussel
02/474.60.00
www.randstad.be
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Regionaal
Ziekenhuis
Sint-Maria
Halle vzw

Het ziekenhuis maakte een strategische planning op voor
2005-2010 waarin ze besliste om ondermeer te werken rond
leiderschap & HRM. Daaruit vloeide een prestatiemeetsysteem
voor afdelingsverantwoordelijken voort. Er werd een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor elke afdelingsverantwoordelijke opgesteld. Al gauw bleek dat de afdelingsverantwoordelijken
niet steeds rechtstreeks vat hebben op de KPI’s (key performance indicators) van het eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.
Dit leidde tot een nieuw project ‘professionele ondersteuning’
voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen. Een
werkgroep bestaande uit afdelingsverantwoordelijken, verpleegkundigen en zorgkundigen uit verschillende afdelingen
werkte het project inhoudelijk uit.

Sector

Social profit

Activiteiten

Ziekenhuis

Een belangrijk uitgangspunt is dat gedrag en de effecten van

Aantal werknemers

688

gedrag een invloed hebben op de resultaten van een afdeling.

Doelgroep CB

Afdelingsverantwoordelijken,

Daarom bepaalde de werkgroep zes gedragscompetenties die

verpleegkundigen, vroedvrouwen

verder werden uitgeschreven in concrete en observeerbare

en zorgkundigen

gedragsindicatoren. Daarnaast werd op basis van de wetgeving een lijst van vaktechnische competenties opgemaakt. De
doelstelling is om te komen tot een afdelingsontwikkelingsplan.
Door de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven bij
het behalen van de resultaten van de afdeling, voelen ze zich
meer betrokken.

Contact
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle
02/363.63.09
www.sintmaria.be
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Renotec

Uit een tevredenheidsonderzoek in 2006 bleek bij de werknemers een duidelijke behoefte aan meer opleiding en evaluatie.
Naar aanleiding daarvan werd een HR-afdeling opgericht en een
beleid rond competentieontwikkeling uitgebouwd. Dat gebeurde
samen met een steekproef van werknemers.
Er werd een competentiematrix opgesteld met daarin tech-

Sector

Bouw

nische-, gedrags- en operationele competenties. Voor elke

Activiteiten

Asbestsanering, gevelherstelling,

functie worden de nodige competenties in een puntenschaal

e.a.

gecodeerd. Voor elke werknemer is het dan duidelijk wat in een

Aantal werknemers

230

bepaalde functie verwacht wordt en welke competenties hij

Doelgroep CB

Alle werknemers

of zij nog kan of moet ontwikkelen. De matrix is daardoor een
belangrijke tool geworden bij het in- en doorstroombeleid.
De leidinggevenden hebben een opleiding tot evaluator achter
de rug. Binnenkort starten de eerste functioneringsgesprekken
aan de hand van de nieuwe matrix.

Contact
Acaciastraat 14c, 2440 Geel
014/86.60.21
www.renotec.be

77

Revalidatiecentrum
Accent

Competentiemanagement als basiscomponent van
personeelsevaluatie en performant handelen
Bij Accent groeide het bewustzijn, doorheen de organisatie, dat
er te weinig aandacht was voor personeelsevaluatie en -begeleiding. Hoe dit moest worden aangepakt, was één grote vraag.
Theoretische studie bracht relevante informatie naar voren en
de organisatie bleek fel gecharmeerd door de competentiegedachte.
Uit de missie en visie van de organisatie werden kerncom-

Sector

Social profit

petenties afgeleid. Daarna startte Accent resoluut met het

Activiteiten

Revalidatie bij kinderen met

opmaken van eerder gedragsgerichte competentieprofielen,

ontwikkelingsstoornissen

later uitgebreid met technische competenties. Werknemers

Aantal werknemers

20

bepaalden in overleg en bij consensus voor hun dienst acht

Doelgroep CB

Alle werknemers

basiscompetenties met niveaubepalingen. Naast het ontwikkelen van competenties, wil Accent ook de resultaten meten
en waar nodig bijsturen en verbeteren. Dit gebeurt op basis
van resultaatsgebieden per functie. Deze maken samen met
het competentieprofiel deel uit van de functiebeschrijving. De
functiebeschrijvingen worden in diverse domeinen van het per-

Contact

soneelsbeleid gebruikt (werving, begeleiding, evaluatie, ...). Er

Lagaeplein 12-14, 8501 Kortrijk-Heule

zijn ook resultaatsgebieden voor de gehele organisatie om haar

056/36.10.20

werking te evalueren.

www.revaccent.be
Belangrijk voor Accent is dat er vertrokken wordt van een integrale managementbenadering en vanuit een sterke praktijkgerichtheid.
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Roxell nv

Tijdens de jaarlijkse strategiedagen met het managementteam
in 2002 bleek dat het bedrijf goed scoorde op het vlak van producten en processen, maar meer wilde investeren in het menselijk kapitaal van het bedrijf: de werknemers. Het bedrijf startte
met de uitbouw van een competentiebeleid voor de bedienden.
Het heeft tot doel om die competenties te detecteren en maximaal te ontplooien die de werknemer in staat stellen goed te

Sector

Metaal – Mechatronica

functioneren en een bijdrage te leveren in het realiseren van de

Activiteiten

Land- en tuinbouwmachines en

strategie van de organisatie.

installaties voor de veeteelt
Aantal werknemers

180

Het project verloopt in 4 fasen: de werknemers en hun verte-

Doelgroep CB

Bedienden

genwoordigers informeren, competentieprofielen opstellen, de
aanwezige competenties in kaart brengen en het werken met
competenties integreren in het personeelsbeleid. Via panels
van functiehouders en competentiegebaseerde interviews zijn
de bedienden betrokken bij het opstellen van hun competentieprofielen. Dit maakt de competenties herkenbaar voor de

Contact

werknemers. De inschaling van de werknemer op het compe-

Industrielaan 13, 9990 Maldegem

tentieprofiel leidt tot een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarbij

050/72.91.72

wordt extra aandacht besteed aan het type van opleiding: waar

www.roxell.com

vroeger eerder naar een standaard opleiding werd gegrepen,
wordt er nu vaker geopteerd voor coaching, on-the-job leren
of zelfstudie. De competentieprofielen worden gebruikt bij
werving en selectie en bij het plannen, opvolgen en evalueren.
Het bedrijf wil het werken met competenties ook inzetten bij
loopbaanplanning. Op termijn is een uitbreiding naar de arbeiders mogelijk.
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Samoco nv

Samoco zoekt naar een antwoord op de krappe arbeidsmarkt.
Men zoekt naar potentieel en wil investeren in coaching en
opleiding van werknemers. Nieuwe werknemers moeten de job
nog leren en presteren aanvankelijk minder. Dit zorgde voor
onvrede bij de andere werknemers want hun werkdruk steeg
hierdoor.

Montage

Nu worden leerlingen en werknemers in opleiding beschouwd

Activiteiten

Montage

als een extra teamlid. Hierdoor valt de druk weg bij collega’s en

Aantal werknemers

56

krijgt een leerling of andere nieuwe kracht alle kansen om te le-

Doelgroep CB

Alle productiemedewerkers

ren. Arbeiders worden zo gestimuleerd om nieuwe werknemers

Sector

goed te begeleiden zodat ze het team ook kunnen versterken.
Jonge onervaren werkkrachten kunnen zo beter aangetrokken
worden.
Het bedrijf werkte voor deze pragmatische aanpak een nieuwe
Contact

bedrijfsplanning uit, waar de productiviteit zodanig wordt geor-

Oudemanstraat 17, 1840 Londerzeel

ganiseerd dat er ruimte is voor werkplekleren.

052/30.03.49
www.samoco.be
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Scana Noliko

Bij Scana Noliko wil men de groei van het bedrijf in de eerste
plaats opvangen met de aanwezige kern van personeel. Men
zoekt naar een verbinding tussen de organsiatienood om efficiënter te organiseren enerzijds en wat de werknemers motiveert, wat ze belangrijk en zinvol vinden anderzijds.
Men heeft hierbij gebruik gemaakt van de methode van de

Sector

Voeding

‘Appreciative Inquiry’ of ‘Waarderend Onderzoek’. De nadruk

Activiteiten

Verwerken oogstfruit- en groenten,

ligt daarbij vooral op het positieve dat al aanwezig is op de

kant-en-klare voeding

werkvloer en op het stimuleren van talenten en sterktes. De

Aantal werknemers

400-500

kern van de acties is werkplekleren. Er werd gezocht naar

Doelgroep CB

Uitvoerende werknemers

concrete actiepunten en het door de mensen zelf ontwikkelen
van instrumenten daarvoor. Hierdoor ontstaat een motiverend
eigenaarschap van de instrumenten wat het gebruik ervan sterk
stimuleert.

Contact
Industrieterrein, Kanaal-Noord 2002, 3960 Bree
089/47.38.00
www.scana-noliko.be
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SD Worx

Building an engaged worxforce
Om te evolueren naar de positie van Europese kwalitatieve
marktleider wil SD WORX investeren in haar werknemers. Er is
duidelijkheid over de waarden van de organisatie en de rol van
de werknemers. De organisatie en de werknemers beschikken
over de competenties om de visie en ambitie waar te maken.

Sector

Zakelijke dienstverlening

Activiteiten

Sociaal Secretariaat

Deze visie is ook de basis voor Talentmanagement binnen SD

Aantal werknemers

+1600

WORX. Competenties worden gebruikt in de zoektocht naar de

Doelgroep CB

Eigen werknemers

juiste talenten en zijn belangrijk bij de interne loopbaanontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de Talentroute waarbij leren en innoveren centraal staan. De medewerker bouwt volgens eigen snelheid voortdurend aan zijn/haar
kennis en kunde, hierin gegidst door zijn/haar leidinggevende
die de groei van de medewerker in lijn brengt met de groei van

Contact

de organisatie. Er zijn drie doelgroepen. Ten eerste, de Profes-

Brouwersvliet 5A, 2000 Antwerpen

sional Talentroute waarin de huidige opdracht centraal staat.

03/220.27.84

Jobfeedback en het jaarlijkse plannings-, functionerings- en

www.sdworx.com

evaluatiegesprek zijn hier belangrijk. Ten tweede, de Master
Talentroute die de medewerker op weg zet naar een nieuwe
opdracht. Huidige en vereiste competenties worden vergeleken.
Ontwikkelingsbehoeften worden verwerkt in een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP). De Leader Talentroute tenslotte laat
leidinggevenden groeien in hun rol als gids. Voor hen is er een
specifiek programma uitgewerkt waarbij meerdere topics, zoals
bijv. het ontwikkelen van people management vaardigheden,
aandacht krijgen.
Het hele idee van talentmanagement en loopbaanontwikkeling
is in een jaarlijks wederkerende cyclus gegoten. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden aangespoord om proactief
bezig te zijn met hun carrière en die van hun medewerkers.
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Secretary
Plus
Management
Support nv

Competentiemanagement start reeds bij de rekrutering.
Men wil de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Er wordt op
toegezien dat de kandidaat zich kan vinden in de waarden van
de organisatie. Via permanente vorming wordt de ervaring en
kennis van de werknemers vervolgens verdiept en verbreed. Er
is aandacht voor individuele en collectieve vorming, voor persoonlijke en taakgerichte ontwikkeling, voor structurele en ad
hoc initiatieven. Er zijn twee overlegmomenten. Jaarlijks is er
een confidentieel gesprek met HR waarin wordt gepeild naar de
persoonlijke en professionele evolutie binnen de organisatie. En
er is het functiegerelateerde coachinggesprek met het directe
lijnmanagement waarin het takenpakket en de cijferresultaten
aan bod komen. De verkregen informatie laat toe pro-actief

Uitzendsector

aan organisatie-ontwikkeling te doen en de aanwezige compe-

Activiteiten

Recrutering & selectie

tenties op een optimale manier in te zetten, hierbij rekening

Aantal werknemers

75

houdend met de individuele wensen en verwachtingen van de

Doelgroep CB

Alle werknemers

werknemers. Dit leidt tot een win-win situatie voor werknemer

Sector

en organisatie.
Competentiemanagement werd in deze organisatie niet vanuit
HR of het Management ‘geïnstalleerd’. Via een bevraging werden de werknemers gehoord en betrokken bij het (opleidings-)
Contact

programma.

Tervurenlaan 216, 1150 Woluwe
0496/50.06.06
www.secretary-plus.be
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Siemens

Boost your t@lent: employability pogram
‘Boost Your T@lent’ is een gecertificeerd opleidingsprogramma
dat de deelnemers in staat stelt om nieuwe vaardigheden aan
te leren of bestaande vaardigheden verder te ontwikkelen, met
als doel hun tewerkstellingskansen te verhogen. De kandidaten
worden gescreend t.o.v. een vooraf gedefinieerd, marktcon-

Sector

Metaal en ICT

form functieprofiel. Voor de administratieve bedienden bestaat

Activiteiten

Industrie, Energie,

de screening uit een gedragsgericht interview, een test van

Gezondheidszorg

hun administratieve vaardigheden, een test van hun bureau-

3220

ticakennis en een test van hun talenkennis. Na de screening

Aantal werknemers
Doelgroep CB

volgt een individuele rapportering en een gap-analyse. Elke
geteste vaardigheid wordt afgewogen tegen de gedefinieerde
standaardnorm. Indien een kandidaat de norm behaalt, dan
ontvangt hij of zij voor die bepaalde competentie of vaardigheid
een erkend certificaat. Waar de norm niet wordt behaald, wordt

Contact

in onderling overleg met de kandidaat en HR-manager een

Marie Curieplein 30, 1070 Brussel

persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Na de opleiding volgt

014/25.25.50

een post-screening, zodat de kandidaat alsnog een certificaat

www.siemens.be

kan behalen.
Voor dit project werd samengewerkt met externe partners
voor het bepalen van het functieprofiel, opleidingsportfolio,
screening en certifiëring. Voor de administratieve bedienden
werd nauw samengewerkt met VDAB en Unique Interim.
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Sociaal
ortho
pedagogisch
centrum
De Hagewinde

Doelen stellen heeft slechts zin als ze door de werknemers kunnen worden waargemaakt. Het medewerkersbeleid dient dan
ook bijzondere aandacht te geven aan competentieontwikkeling. Aandacht voor de ambitie en ontwikkeling van werknemers
zorgt volgens De Hagewinde voor een koppeling van de organisatiemissie en de persoonlijke aspiraties van de werknemers.
Competenties zijn de kwaliteiten van mensen uitgedrukt in stijl,
vaardigheden en kennis. In het ESF Cascade-project werkte
De Hagewinde aan de uitbouw van een competentiemanagementmodel. Werkgroepen bepaalden vanuit de functiekaarten
volgens een bottom-up methodiek de functiegebonden competenties en vertaalden die in concrete gedragskenmerken en ontwikkelde niveaus. Hierbij was er bijzondere aandacht voor het
‘trainersniveau’. Zo worden werknemers gestimuleerd om ver-

Sector

Social profit

worven competenties over te brengen naar collega’s zodat een

Activiteiten

Diensten aan personen met

horizontaal leereffect ontstaat. Concreet werd een bruikbaar

een handicap

elektronisch instrument ontwikkeld waarop elke werknemer kan

Aantal werknemers

230

zien welke competenties op welk niveau verwacht worden in zijn

Doelgroep CB

Alle werknemers

of haar functie. Het huidige competentiepeil wordt bepaald tijdens functioneringsgesprekken, zodat elke medewerker samen
met de leidinggevende op basis hiervan een persoonlijk ontwikkelingsplan kan uitwerken. Het instrument biedt ook mogelijkheden om op teamniveau competenties in beeld te brengen,
interessant voor teamevaluaties en bij aanwervingen.

Contact
Torenstraat 15, 9160 Lokeren
09/337.89.00
www.hagewinde.be
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Spie Belgium

Door middel van meetings in cascade doorheen de organisatie
houdt Spie ieder jaar een complete organisatiereview waarin
de organisatie en de werknemers daarbinnen onder de loupe
worden genomen. Dit gebeurt per filiaal of Business Unit,
bottom-up doorheen de ganse organisatie (voor SPIE Belgium
zijn dit in de praktijk een 10-tal meetings met in totaal ongeveer
350 personen).

Sector

Zakelijke dienstverlening

Activiteiten

Contracting & maintenance

Om dit op te volgen, te documenteren en terug te koppelen in

Aantal werknemers

192

de organisatie werden een aantal standaarddocumenten ont-

Doelgroep CB

Kaderpersoneel, bedienden en

wikkeld binnen de CEDRE-methodiek. CEDRE is een methodiek

arbeiders met doorgroeipotentieel

die door het Franse moederhuis werd ontwikkeld en heeft als
doel om zowel de organisatienoden als de individuele noden
van werknemers kritisch onder de loep te nemen en verder
te ontwikkelen. Dit gebeurt a.d.h.v. twee instrumenten: het
hiërarchische organogram en de CEDRE-score die aan iedere
functie binnen dit organogram wordt toegekend. Aan ieder

Contact

personeelslid worden binnen dit kader twee CEDRE-scores

Keiberg Park Excelsiorlaan 16, 1930 Zaventem

toegekend: één voor de huidige functie en één score voor het

02/529.72.86

potentieel niveau. Samen wordt bekeken waar deze persoon nu

www.spie.be

in zijn functie staat en waar hij of zij binnen 5 jaar zou kunnen
staan. Tevens wordt per personeelslid een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld waaraan persoonlijke opleidingsnoden
worden gekoppeld.
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Stad Ieper

Om kort geschoolde medewerkers op niveau E doorstromingskansen te bieden creëerde de stad Ieper een ‘zwevend kader’
op niveau D. Vanuit budgettaire en sociale motivatie maakte het
bestuur de uitdrukkelijke keuze om het niveau E te behouden.
De klassieke beoordelingscriteria voor doorstroming werden
omgebogen naar competentiegerichte evaluatiecriteria en de

Lokaal bestuur

beoordeling gebeurde door twee onafhankelijke beoordelaars.

Activiteiten

Stadsbestuur

In een consensus- en remediëringsgesprek werd individuele

Aantal werknemers

380

feedback gegeven aan de deelnemers en een persoonlijk

Doelgroep CB

Arbeiders

ontwikkelplan opgesteld. Het feit dat de bevordering het gevolg

Sector

was van testen en een grondige evaluatie en dat deze evaluatie
ook beantwoordde aan de realiteit op de werkvloer deed de
weerstand tegen het intensieve traject afnemen.
Het hele proces zet werknemers aan tot nadenken over hun
Contact

functie, hun eigen inzetbaarheid en hun functioneren binnen

Grote Markt 34, 8900 Ieper

de organisatie. Deze gesprekken bieden ook ruimte om een

057/23.93.18

gesprek rond vooroordelen op de werkvloer aan te gaan.

www.ieper.be
De klassieke evaluatieprocedure wordt soms als een administratieve last beschouwd. Beoordelaars zien er vaak het nut
niet van in. De evaluatie blijft dan ook beperkt tot een papieren
evaluatie op criteria die weinig competentiegericht zijn. Deze
competentiegerichte aanpak heeft een duidelijke meerwaarde.
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Start People

Smart.people@start.people
Naar aanleiding van de naamsverandering van Creyf’s naar
Start People is de HR-strategie in zijn geheel aangepast. Uit
vrijwilligers werden 20 ambassadeurs aangesteld die alle kantoren hebben bezocht om de naamsverandering voor te bereiden
en tegelijkertijd ook in gesprek te gaan met hun collega’s over

Uitzendsector

wat hen drijft in hun werk. Daaruit zijn vijf pijlers gekomen waar

Activiteiten

HR-dienstverlening

nu actief aan gewerkt wordt in werkgroepen.

Aantal werknemers

560

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Een van de pijlers is het ‘talent & successiemanagement’ waarin
eens per jaar met elke medewerker een ontwikkelgesprek gevoerd wordt. Eigen daaraan is dat het een open gesprek is dat
gebaseerd is op de interesses van de persoon zelf, waardoor
het verloop en de uitkomst sterk varieert. Het wordt gevoerd
met de leidinggevende op een niveau hoger dan de direct

Contact

leidinggevende en wordt doelbewust ingepland ver af van het

Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen

functioneringsgesprek.

03/800.64.60
www.startpeople.be

Door de achtergrond (doelstellingen van het bedrijf, de naamsverandering) en de open uitkomst is dit meer dan een gewoon
ontwikkelingsgesprek. Het is eerder een loopbaanontwikkelingsgesprek waarbij ingespeeld wordt op het aanwezige gevoel
van verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan.

88

Syntra West
vzw

In 2008 heeft Syntra West het bestaande competentiebeleid
nieuw leven ingeblazen. Op basis van de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie en het competentiewoordenboek van de Vlaamse overheid stelde de organisatie
competentieprofielen op voor alle werknemers: directie, bedienden en arbeiders. Er werden generieke, leidinggevende en
functiegebonden competenties geselecteerd. Door de werknemers sterk te betrekken bij de opmaak van het eigen functie- en
competentieprofiel zijn deze profielen opgesteld in de taal van

Openbare sector

de werknemers en praktisch toepasbaar op de werkvloer. Voor

Activiteiten

Opleiding

alle werknemers wordt er een 360°-feedback georganiseerd.

Aantal werknemers

250

Dit feedbackrapport vormt de basis voor een ontwikkelingsge-

Doelgroep CB

Alle werknemers

sprek tussen medewerker en leidinggevende.

Sector

De werknemers van de interne afdeling ‘opleidingsplanning
en competentiemanagement’ begeleiden het hele project. Uit
ervaring weet Syntra West dat het effectief voeren van de ontwikkelingsgesprekken en de opvolging van deze gesprekken een
Contact

belangrijk aandachtspunt zijn. Daarom wordt het competentie-

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

beleid ondersteund door een online softwaretool Comet. Comet

050/40.30.79

werd ontwikkeld in het kader van een ESF-project. Syntra West

www.syntrawest.be

gebruikt deze tool om competenties te meten en op te volgen,
zowel voor individuen als voor teams. Daarnaast wordt het
project regelmatig tussentijds geëvalueerd en op basis van de
opmerkingen bijgestuurd.
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Thuishulp
vzw

Thuishulp vzw maakt uitgebreid werk van een competentiebeleid en wil dit in de toekomst nog verder uitbouwen.
Voor elke functie in de organisatie bestaat er vandaag een
functiebeschrijving. Deze vormt de basis voor het jaarlijkse
functioneringsgesprek waarin ook de persoonlijke groei van de
werknemer wordt besproken. Vanaf 2009 zal bij het functioneringsgesprek de knipperlichtmeter gebruikt worden. Dit
instrument bestaat uit verschillende vragen die de werknemers

Social profit

inzicht geven in de werkdruklast en hoe ermee om te gaan, de

Activiteiten

Thuiszorg

fysieke belastingen en de materiële omstandigheden waarin ze

Aantal werknemers

4200

werken.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Sector

Thuishulp vzw heeft een VTO-beleidsplan (Vorming, Training
en Opleiding) waarin de strategische en operationele doelstellingen worden beschreven. Het VTO-beleid heeft betrekking op
de formele én informele leerprocessen en bevat zowel interne
als externe opleidingen. Alle werknemers ontvangen bij de start
Contact

van hun loopbaan een opleidingstraject. Elke werknemer heeft

Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

inspraak in het vormingsaanbod.

02/515.06.16
www.ctz.be

Thuishulp vzw startte een project waarbij 45+ers opgeleid
worden tot coach. Hiervoor volgen ze een interne training van
40u waarin aspecten als communicatievaardigheden, leerstijlen hanteren, assertiviteit en een coachende houding aan bod
komen. De coaches begeleiden nieuwe medewerkers, cursisten
en stagiairs.
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TVH-Group
Thermote &
Vanhalst

Het competentiebeleid bij TVH werd ingevoerd om de werknemers de kans te geven zich ten volle inhoudelijk te ontwikkelen
en te evolueren en de middelen aangereikt te krijgen om zo
efficiënt mogelijk te werken. Functieprofielen worden aan de
hand van een competentiewoordenboek beschreven door de
functiehouder zelf en zijn/haar directe verantwoordelijke en
vormen de basis voor alle HR-processen.
Het competentieprofiel van de medewerker/sollicitant wordt beoordeeld in het licht van het verwachte functieprofiel. Op basis
daarvan wordt gezocht naar de best passende functie. ‘Gaps’

Sector

Metaal

worden in een ontwikkelings- of coachingstraject weggewerkt

Activiteiten

Verkoop van heftrucks en

om zo de aansluiting te verbeteren.

heftruckonderdelen, verhuur,
onderhoud & herstel

Het talent management wordt beheerd met een informatica-

Aantal werknemers

1239

tool.

Doelgroep CB

Alle werknemers

Contact
Brabantstraat 15, 8790 Waregem
056/43.42.84
www.tvh.com
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Unipartners
IT & Financial
Services

Drie jaar geleden richtte het consultancybedrijf Unipartners
7 competentiecentra op. Per centrum is er een coach die
de medewerkers jobtechnisch begeleidt. Deze coach doet
bijvoorbeeld aan carrièrecoaching, adviseert inzake opleidingen enz. In elk centrum is er ook een verantwoordelijke die de
werknemers persoonlijk begeleidt en bijvoorbeeld peilt naar
hun tevredenheid. De coaches communiceren met de directie.
Verder is er een managementteam binnen de organisatie. Elk
lid van het managementteam is verantwoordelijk voor een
competentiecentrum. Ook is er een Beperkt Comité bestaande
uit 8 werknemers met heel wat ervaring. Beslissingen inzake de

Zakelijke dienstverlening

bedrijfsvoering (inclusief het personeelsbeleid) worden aan hen

Activiteiten

Consultancy

voorgelegd.

Aantal werknemers

95

Doelgroep CB

Alle consultants (bedienden)

Sector

De werknemers van een competentiecentrum komen maandelijkse samen. Er is ruimte voor kennisdeling, interne opleiding
en er zijn cursussen door externe deskundigen. Werknemers die
dit wensen, volgen samen met hun teamgenoten een internationale training. Leren en teambuilding gaan hier hand in hand.
Ontwikkeling gebeurt op maat en volgens het eigen ritme.

Contact

Werknemers kunnen zich meer technisch bekwamen, in de

Lage Vosbergstraat 3, 2840 Rumst

diepte of verticaal. De idee dat een gelukkige werknemer goed

015/30.50.64

werk levert, is cruciaal voor de organisatie.

www.unipartners.be
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Unizo

UNIZO wordt geconfronteerd met een steeds diverser wordende thematiek en een sterke groei. Competentiemanagement is
een van de antwoorden hierop.
Bij het opstellen van de competentieprofielen werd er gefocust
op kerntaken binnen een functie, om ruimte te laten voor ontwikkeling en autonomie die de organisatiecultuur stimuleren.

Sector

Zakelijke dienstverlening

Het ontwikkelen van informele netwerken wordt gestimuleerd.

Activiteiten

Dienstverlening/belangenbeharti-

Om dat te ondersteunen wordt geïnvesteerd in de vaardigheden

ging

van de directie op het vlak van leidinggeven en het voeren van

Aantal werknemers

173

functioneringsgesprekken. Er werd ook gezorgd voor betrok-

Doelgroep CB

Alle werknemers

kenheid van de werknemers bij het opstellen van de profielen
en er worden concrete gedragsindicatoren ontwikkeld, wat
bestendigd wordt in het UNIZO Medewerkers Overleg (UMO).
Om de competenties optimaal in te zetten wordt veel aandacht
besteed aan interne mobiliteit doorheen de ruime UNIZO-struc-

Contact

tuur, onder meer door prioritair vacatures intern in te vullen.

Spastraat 8, 1000 Brussel
02/238.07.61

Het competentiemanagement gaf een stimulans aan de manier

www.unizo.be

waarop er met opleiding wordt omgegaan, ondersteunde het
werken aan diversiteit, zorgt voor retentie en vergemakkelijkt
het aanpassen van het loonsysteem.
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Vanhaerents
nv

Een aantal domeinen van het personeelsbeleid binnen deze
bouwfirma was aan vernieuwing toe. Door de uitwerking van
een peterschapsregeling en door bijkomende vormingsmogelijkheden is er nu meer aandacht voor het onthaal en de
verdere opvolging van nieuwe werknemers. Verder verloopt de
organisatie van opleidingen meer gestructureerd. Alle vormingsinitiatieven worden in kaart gebracht. Dit mondt uit in een
bedrijfsopleidingsplan dat vertrekt vanuit de doelstelling van
het bedrijf maar houdt rekening met de wensen en mogelijkhe-

Bouw

den van de individuele werknemers. Bij vorming gaat speciale

Activiteiten

Algemene bouwonderneming

aandacht uit naar meer polyvalentie.

Aantal werknemers

130

Doelgroep CB

Alle medewerkers (arbeiders)

Sector

Overleg met de betrokken partijen was belangrijk. Het project
werd uitgevoerd en begeleid door een stuurgroep (bestaande
uit personeels- en operationeel verantwoordelijken, leden CPBW,
projectontwikkelaar SERR Brugge). De werfleiders werden ingelicht. Voor de begeleiding van de werknemers op de werkvloer
werd er samengewerkt met de VDAB. Via meerdere tools (oa.

Contact

competentielijsten) informeerden de consulenten de werkne-

Oude Gentweg 81, 8820 Torhout

mers. Zij inventariseerden de input voor persoonlijke ontwikke-

050/21.50.21

lingsplannen die werden omgezet in een bedrijfsopleidingsplan.

www.vanhaerents.be
Het bedrijf beschikt nu over competenties per functie en over
een opleidingsmatrix. Het project realiseerde een meer gerichte
rekrutering, zorgde voor een beter inzicht in sterke en zwakke
punten en verhoogde de bereidwilligheid om meer te investeren
in de aanwerving van schoolverlaters.
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VDAB

VDAB ontwikkelde een competentiemanagementtool dat in
de personeelsevaluatie werd geïntegreerd. De inhoudelijke
competentieprofielen die voor alle functies in de organisatie
werden opgesteld worden samen met de taakomschrijvingen
het middelpunt van een geïntegreerd HR-management: ze leveren input voor rekrutering en selectie, jobtoewijzing (‘casting’),
evaluatie en individuele loopbaanplanning. Dit HR-management

Sector

Openbare sector

wordt ondersteund door een opleiding ‘competentiegericht en

Activiteiten

Arbeidsbemiddeling en beroeps

professioneel selecteren’ voor alle leidinggevenden die deel-

opleiding

nemen aan selectieprocedures en door opleidingen over het

Aantal werknemers

5000

voeren van evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken.

Doelgroep CB

Alle werknemers
Het doel en de praktische aanpak werd vooraf besproken op
het EntiteitsOverlegComité. De competentieprofielen voor alle
functies werden opgesteld na een maximale participatie van de
werknemers: er werden heterogene panels van functiehouders
en verantwoordelijken opgezet. Het doel, de context en de aan-

Contact

pak werd in gerichte briefings aan alle werknemers toegelicht

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel

door de HR-medewerkers. De globale aanpak en filosofie werd

011/26.06.12

eveneens gevalideerd in het Leonardo project ‘competentsys’

www.vdab.be

waaraan diverse Europese partners deelnamen.
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Vervoer
Van Dievel NV

Vervoer Van Dievel wil kandidaat-chauffeurs, die via andere
kanalen (VDAB/onderwijs) geen toegang krijgen tot dit beroep,
intern opleiden tot chauffeur.
Deze kandidaten worden volgens een aangepaste selectieprocedure aangeworven. Het verloop van deze procedure staat op
de agenda van de ondernemingsraad. Een interne ploeg van
mentoren, opleiders en peters leidt kandidaat-chauffeurs met
een rijbewijs B in een periode van zes maanden op tot chauf-

Transport en Logistiek

feur. Deze opleiding past binnen het bedrijfsopleidingsplan

Activiteiten

Wegtransport

(BOP). In de BOP-map rapporteert de opleider de gevolgde

Aantal werknemers

130

opleiding. Hierdoor kan de mentor de opleiding van nabij op-

Doelgroep CB

Kandidaat-chauffeurs

volgen. Tijdens het maandelijkse opleidingsplatform wordt de

Sector

opleiding geëvalueerd. Zowel de opleidingen, de aanpak van de
opleiders als de kandidaten zelf, komen aan bod.

Contact
Schaliënhoevedreef 7, 2800 Mechelen
015/30.80.00
www.vandievel.eu
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Vlaamse
overheid

Investeren in ontwikkeling
Investeren in ontwikkeling is een procers waarbij werknemer
en leidinggevende een overeenstemming zoeken tussen de
verwachtingen van de werknemer en de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit wordt geflankeerd door een
opleidingstraject dat de dialoog tussen leidinggevende en
medewerker over ontwikkeling en inzetbaarheid moet ondersteunen, zodat elke partij zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Openbare sector

Er wordt gewerkt in voorbereidende workshops, zowel voor de

Activiteiten

Personeel & Organisatie

leidinggevenden als voor de werknemers, waarna in het traject

Aantal werknemers

circa 45.000

de gesprekken en de validering ervan volgt. Op het einde heeft

Doelgroep CB

alle personeelsleden van

men een gedragen ontwikkelingsplan.

Sector

de Vlaamse overheid
Door het werken in workshops wordt er gezorgd voor het ophalen en delen van bestaande kennis omtrent personeelsbeleid en
talentmanagement. Zo ontwikkelt men loopbaancompetenties.
Naast dit initiatief bestaat er ook nog een loopbaanwerkboek en
Contact

zijn er loopbaanconsulenten.

Boudewijnlaan 30 bus 50 Toren 3B, 1000 Brussel
02/553.58.49
www.vlaanderen.be/loopbaanontwikkeling
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Voka –
Vlaams
Economisch
Verbond

Sinds 2002 is het HR-beleid van Voka gebaseerd op een competentiemodel. Het model definieert de verschillende competenties waarover elke werknemer moet beschikken en welk niveau
van competentie verwacht wordt. Het competentiemodel is de
kapstok voor het werving- en selectiebeleid, het uittekenen van
het opleidings- en ontwikkelingstraject van de werknemers, het
functionerings- en evaluatiebeleid en het loonbeleid.
De competentieprofielen bevatten een viertal competenties
die gelden voor alle werknemers van de organisatie en een
achttal functiespecifieke competenties. Het competentieprofiel
geeft aan HOE een werknemer verwacht wordt te functioneren.
Daarnaast werd voor elke functie ook een functieomschrijving

Sector

Zakelijke dienstverlening

opgesteld. Dit omvat de resultaatsgebieden van de functie: WAT

Activiteiten

Dienstverlening aan bedrijven/

moet de werknemer doen om resultaat te halen. Deze functie-

belangenbehartiging

omschrijving werd opgesteld samen met de werknemers. Twee

Aantal werknemers

40

maal per jaar is er een evaluatiemoment waarin het functione-

Doelgroep CB

Alle werknemers

ren van de werknemer beoordeeld wordt aan de hand van de
functieomschrijving en het competentieprofiel. Jaarlijks is er
minstens één formeel functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende waarbij de individuele werkingsdoelstellingen alsook de opleidingsnoden en ontwikkelingsdoelstellingen worden geformuleerd.

Contact
Brouwersvliet 5-4de verdieping, 2000 Antwerpen

Het opleidingsbeleid krijgt jaarlijks vorm door het opstellen

03/202.44.00

van opleidingsplannen op organisatieniveau, teamniveau en

www.voka.be

individueel niveau. Het loonbeleid is aangepast om competentieontwikkeling nog meer gericht te stimuleren en te belonen
evenals de performantie.
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Vokans vzw

Bij Vokans gaan kwaliteit en diversiteit hand in hand. Ten einde
deze beide te waarborgen en verder te ontwikkelen, heeft zij
het competentiemanagement geïmplementeerd in alle geledingen van de organisatie. Vokans hanteert een praktisch model
van performancemanagement, het Vokans lemniscaatmodel,
dat permanent waakt over het evenwicht tussen de persoonlijke
doelstellingen en het individuele welzijn van elke werknemer

Sector

Social profit

Activiteiten

Vormings- en opleidingsinstel-

enerzijds en de organisatiedoelstellingen anderzijds.

ling, HRM-dienstverlening voor

Dit wordt geconcretiseerd door een geïntegreerd HRM-beleid

werkzoekenden, werknemers en

met oog voor werkplekleren, VTO (Vorming, Training en

werkgevers

Opleiding) en coaching. Vokans werkt onder meer met een

Aantal werknemers

80

organisatiebreed VTO-plan, persoonlijke ontwikkelingsplannen

Doelgroep CB

Alle werknemers

(POP’s) en een persoonlijk competentiebilan (= interne vorm
van certifiëring van competenties van werknemers). Ook werd
in het kader van het clusterdiversiteitsplan een diversiteitsaudit
gehouden en een aanvullende bevraging naar arbeidstevredenheid georganiseerd. Binnen het kader van het functioneringsgesprek wordt jaarlijks de werknemerstevredenheid ook expliciet

Contact

getoetst.

Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
02/246.32.73

Vokans hecht veel belang aan zowel het formele als het infor-

www.vokans.be

mele overleg. Er is een actieve participatie en betrokkenheid
van de werknemers in het bepalen van het beleid m.b.t. het
competentiemanagement in de organisatie.
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VOV – Lerend
Netwerk vzw

In een continue dialoog met de werknemers wordt een match
gemaakt tussen enerzijds de doelstellingen, visie en missie van
de organisatie en anderzijds wat werknemers graag doen, goed
kunnen, willen leren, enzovoort. Zo wordt de job aangepast
aan de mensen en worden taken en opdrachten tegelijk ook
door mensen vormgegeven en uitgebouwd. De organisatie ziet
daarin een meerwaarde omdat mensen zodoende gedreven en
betrokken worden, ook bij de uitbouw van de organisatie.

Social profit

Deze dialoog vertaalt zich in de praktijk ondermeer in een jaar-

Activiteiten

Vereniging van HRD-professionals

lijks formeel functioneringsgesprek en een jaarlijks evaluatiege-

Aantal werknemers

5

sprek. In onderling overleg tussen coördinator en medewerker

Doelgroep CB

Bedienden

worden de doelstellingen voor het volgende jaar vastgelegd.

Sector

Het samenstellen van het takenpakket vertrekt van interesses,
van de vraag naar nieuwe uitdagingen en wat iemand graag wil
leren. Opleidingen kunnen job- of persoonsgericht zijn. Loopbaanbegeleiding wordt aangeboden aan die werknemer die
aangeeft dat de uitbouw van zijn of haar carrière niet duidelijk
Contact

is. Werknemers worden uitgenodigd om een stuk proactief met

Pieter Reypenslei 42/1, 2640 Mortsel

hun loopbaan en carriere bezig te zijn en zelf na te denken over

03/454.59.70

wat ze willen leren. Als organisatie krijg je betrokken en geën-

www.vov.be

gageerde werknemers die nieuwe dingen willen proberen en
daarbij de link met de organisatie niet uit het oog verliezen.
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IG WATTEEUW
International
nv

Menselijk kapitaal maakt het verschil, HRM richt
zich op nieuwe werknemers en op het bestaand
werknemersbestand
Jaarlijks worden enkele pas afgestuurde jongeren aangeworven, zowel machinebedieners als ingenieurs. De eerste zijn
goed geschoolde jongeren uit technische richtingen die een
opleiding krijgen van zes weken tot ‘insteller cnc-machine’, onder begeleiding van een peter. Het Young Engineering program
voorziet in een interne opleiding voor de ingenieurs; zij zullen
later een management- of gespecialiseerde functie uitvoeren.

Sector

Metaal

Watteeuw verlangt dat ze een traject van twee jaar doorlopen

Activiteiten

Fabricatie van hoogtechnologische

doorheen de productie. Regelmatige meetings zorgen voor

tandwielen

feedback en sturing, het management krijgt voeling met het

Aantal werknemers

270

potentieel van de ingenieur.

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden
De zittende arbeiders kennen meer dan één CNC machine,
zodat ze flexibel inzetbaar zijn, mogelijks in een andere technologie (bijv. draaien – slijpen). De arbeiders hebben wel een vaste
werkagenda zodat ze hun sociaal leven ook zo goed mogelijk
kunnen plannen (er wordt gewerkt in vier shifts). Opleidings-

Contact

plannen worden opgemaakt op basis van vragen van de werkne-

Kampveldstraat 51, 8020 Oostkamp

mer en de werkgever tijdens het functioneringsgesprek en op

050/83.32.22

basis van het businessplan.

www.watteeuw.be
Industrie in Vlaanderen houden, betekent de juiste mensen en
talenten vinden, deze talenten ontwikkelen, laten doorgroeien
en ook behouden.

101

WEB vzw

WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame
tewerkstelling. WEB is ontwikkelings- en competentiegericht,
ook voor de eigen werknemers. Persoonlijke ontwikkeling van
werknemers draagt bij tot de ontwikkeling van onze organisatie,
en omgekeerd.

Social profit

Competentiemanagement staat centraal, met het competentie-

Activiteiten

Werkervaringsbedrijf

profiel als centrale kapstok (opgebouwd uit kerncompetenties,

Aantal werknemers

260

jobgebonden competenties en kennis en technische vaardig-

Doelgroep CB

Alle werknemers

heden). Competentiemanagement kent verschillende toepas-

Sector

singsgebieden in het personeelsbeleid van WEB. Bij rekrutering
wordt vertrokken vanuit het competentieprofiel om ‘de juiste
man/vrouw op de juiste plaats’ te kunnen inzetten. Relevante
ervaring wordt gevaloriseerd en er zijn geen bindende diplomavereisten. Bij het onthaal, de introductie en de proefperiode
Contact

worden instrumenten ingezet die op maat van de organisatie

Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

werden ontwikkeld. In het jaarlijkse functioneringsgesprek

014/46.27.10

komt het functioneren binnen de job aan bod maar evenzeer de

www.websweb.be

ambities en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Ook worden
tijdens het functioneringsgesprek de opleidingsbehoeften in
kaart gebracht. Tot slot wordt er met persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP’s) gewerkt.
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Wennick bvba

Wennick geeft ‘on the job training en coaching’ aan kansarmen
die reeds een basisopleiding in een opleidingcentra volgden.
Deze training gebeurt in kleine groepen en is ruim omkaderd.
De leermomenten vinden plaats op de werkplek zelf en niet
via simulatieoefeningen. Via deze manier van aanpak kunnen
kandidaten die nog niet vertrouwd zijn met de sector, instromen
en zich vervolmaken. De carrièreplanning start bij de functie

Transport en logistiek

van matroos. Geschikte kandidaten die hogerop willen, krijgen

Activiteiten

Binnenvaartsector

hiertoe de kans. Mits bijscholing en het behalen van de nodige

Aantal werknemers

6

bekwaamheidsbewijzen kunnen zij doorgroeien tot schipper op

Doelgroep CB

Kansarmen

de binnenvaart.

Sector

Om de capaciteiten van de kandidaten te meten, te zorgen
voor de juiste man/vrouw op de juiste arbeidsplaats en zicht
te krijgen op de doorgroeimogelijkheden, worden de kandidaten tijdens het opleidingstrajekt op verschillende tijdstippen,
Contact

vanuit verschillende invalshoeken en door meerdere partijen

Esmoreitlaan 53 b 42, 2050 Antwerpen

geobserveerd en geëvalueerd. Er wordt o.a. gekeken naar

0475/36.47.62

taakuitvoering, stiptheid, leergierigheid, omgang met collega’s,
stressbestendigheid en respect voor hygiëne, veiligheid en milieu. Er is overleg met de VDAB. Indien nodig wordt de opleiding
aangepast. De kandidaat wordt gestimuleerd om aan relevante
examens deel te nemen en wordt er ook op voorbereid. Het bedrijf beoogt maatwerk via een individuele opleidingsplanning en
een peterschapssysteem. Bepaalde extra inspanningen worden
beloond met een bonus of een loonsverhoging.
Deze werkwijze biedt de kandidaten een toekomstperspectief
maar heeft ook voordelen voor het bedrijf; door de uitstroom te
beperken blijft de expertise intern.
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Vzw
Werkwijzer

Op basis van een competentie- en opleidingsbeleid wil Werkwijzer niet alleen de juiste competenties in de organisatie
binnenhalen, maar werknemers ook opleiden en laten doorstromen. De organisatie werkte een rekruteringsformulier op basis
van competenties uit. Voor de doelgroepwerknemers staat de
eventuele latere tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit
centraal. Samen met de Meetjeslandse Leerwerkbedrijven
en de betrokken doelgroepwerknemer wordt een individueel
begeleidingsplan opgesteld. Dit gebeurt op basis van een

Social profit

analyse van de aanwezige en de uitstroomcompetenties. Voor

Activiteiten

Werkzoekendenwerking

de projectmedewerkers wordt bij de sollicitatiegesprekken

Aantal werknemers

5

nagegaan of ze voldoende kwaliteiten/competenties bezitten

Doelgroep CB

Alle werknemers

om het project waarvoor ze zullen worden aangeworven op

Sector

een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Indien nodig kunnen
ze tijdens het project nog bijkomende korte opleidingen volgen
(bijv. een creativiteitsopleiding) die hen moeten in staat stellen
het project naar behoren uit te voeren of met het zicht op een
latere tewerkstelling. De samenwerking met de Meetjeslandse
Contact

Leerwerkbedrijven zorgt ervoor dat Werkwijzer opleidingen

Zuidmoerstraat 136/7, 9900 Eeklo

kan organiseren voor het personeel die anders voor een kleine

09/218.17.40

organisatie onhaalbaar zijn wegens te duur of een te beperkt

www.eeklo.be

aantal deelnemers.
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Wienerberger
nv

Wienerberger heeft op korte termijn grote evoluties doorgemaakt, zowel in de structuur als in de productieprocessen.
Dit verhoogde de vraag naar aanpasbaarheid en flexibele
inzetbaarheid van de werknemers. Daarom werd gewerkt rond
volgende thema’s: onthaal en introductie van nieuwe medewerkers (zowel via www.wienerberger-intro.be als op de plants
via een aangepast introductie-programma); toewijzing peter/
meterschap in alle plants; gestructureerd opleidingsprogramma
voor alle operatoren met een ervaringsgbewijs voor diegene

Sector

Bouw

die het traject voleindigen en opleidingstrajecten van operator

Activiteiten

Productie en verkoop bakstenen

naar technieker in samenwerking met Syntra (om het tekort aan

en kleidakpannen

techniekers op te vangen en loopbaanuitdagingen te bieden

1330

aan operatoren). Dit alles gebeurde in nauw overleg met sociale

Aantal werknemers
Doelgroep CB

partners, dit zowel in de lokale plants als op nationaal niveau.
Wienerberger doet aan competentiemanagement zonder dit zo
te benoemen. Vanuit de praktijk van de werknemers zoekt het
bedrijf naar aanknopingspunten voor verdere evolutie. De be-

Contact

nadering is enerzijds gestuurd (in samenspraak met delegaties),

Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk

maar wijst het individu ook op zijn/haar verantwoordelijkheden.

0476/95.22.72

Daarnaast krijgt de werknemer de mogelijkheid om zichzelf te

www.wienerberger.be – www.koramic.com

ontplooien in een richting die hij/zij zelf bepaalt. De werkgever
ondersteunt deze mogelijkheid financieel.
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Willemen
General
Contractor

Willemen had het als bouwbedrijf lange tijd moeilijk om geschoolde arbeidskrachten te vinden en te behouden. Daarom
ontwikkelde het een eigen beleid m.b.t. werving en selectie,
onthaal en begeleiding op de werkvloer en dit met een grote
betrokkenheid van de ploegbazen. Volgende stappen werden
gezet: openen van nieuwe kanalen voor instroom, aanpassen
van onthaalbrochure, wijzigen van sollicitatieformulier zodat
competenties en competentieontwikkeling meer aan bod
komen, verduidelijken van interne afspraken, vastleggen van
verantwoordelijkheden, opstellen van competentieprofielen en
ontwikkelen van opvolgingsformulieren voor functionerings- en

Bouw

groeigesprekken. De COMPAS-methodiek stond hierin centraal:

Activiteiten

Algemene bouwonderneming

ploegbazen werden betrokken bij het hele proces, begeleid en

Aantal werknemers

182

opgeleid.

Doelgroep CB

Alle werknemers met nadruk

Sector

op werving en selectie

Deze acties hadden tot doel een aangepast instrumentarium
te ontwikkelen en in te bedden in het personeelbeleid voor de
arbeiders en, op iets langere termijn, ook in te voeren in het
personeelbeleid voor de bedienden. Naderhand heeft Willemen
de ontwikkelde instrumenten ook ingezet in functie van doorstroom van werknemers en meer specfiek voor de opvolging

Contact
Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen
015/56.99.65
www.willemen.be
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van de ploegbazen

Het WitGele Kruis
van WestVlaanderen

Competentiemanagent voor de thuisverpleegkundige
Het competentiemanagement heeft tot doel het begeleiden van
thuisverpleegkundigen door coaches te faciliteren. Bij het in
kaart brengen van de reeds aanwezige en de nog te ontwikkelen competenties werd stil gestaan bij de (veranderingen in de)
zorgvraag en bij de strategische visie van de organisatie.
De organisatie hanteert een gefaseerde aanpak. Er werd een
begeleidingsfiche met logboek op basis van verpleegtechnische en niet-verpleegtechnische competenties opgesteld. Deze
fiche is een belangrijk instrument bij de dagelijkse begeleiding
en geeft input voor het functioneringsgesprek. Het functio-

Social profit

neringsdocument met het persoonlijk ontwikkelplan is hierbij

Activiteiten

Thuisverpleging

belangrijk.

Aantal werknemers

1030

Doelgroep CB

Verpleegkundigen

Sector

In de volgende fase werden interviewdocumenten voor selectie
en rekrutering uitgewerkt. De selectie gebeurt op basis van
dezelfde competenties. De organisatie ging nog een stap verder
en ontwikkelde een competentietool om de competenties en
aandachtspunten op meerdere niveaus (individu, team, regio,
provincie) in kaart te brengen. Deze tool, momenteel nog in

Contact

pilootfase, is een beleidsinstrument voor de coach, de lijnver-

Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge

antwoordelijke en de directie. In de toekomst wil de organisatie

050/34.13.33

op basis van de ingewonnen informatie komen tot een compe-

www.wglwvm.be

tentiegestuurd opleidingsaanbod.
Tijdens dit traject was er overleg en samenwerking met de
coaches, de lijnverantwoordelijken en de verpleegkundigen. De
organisatie onderstreept het belang praktisch te werk te gaan,
te luisteren naar en rekening te houden met de noden op het
werkveld.
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Woon- en
zorghuis Ten
Kerselaere

Het woon- en zorghuis Ten Kerselaere maakt werk van de
uitwerking en de implementatie van een competentiebeleid
voor de ondersteunende en uitvoerende functies (woningassistenten, medewerkers poets). De aandacht voor competentiemanagement wordt ondersteund door de visie van Ten Kerselaere
op personeelsbeleid met nadruk op respect, waardering, motivering en ondersteuning en het bieden van kansen tot permanente bijscholing en vorming.
Ten Kerselaere zal alle HR-beleidsonderdelen onder de loep
nemen: instroom (planning, aanwerving, onthaal), doorstroom

Social profit

(vorming, loopbaanbegeleiding, waardering, welzijn, retentie)

Activiteiten

Ouderenzorg woon- en zorghuis

en uitstroom (outplacement, exitgesprek, nazorg). Ook topics

Aantal werknemers

155

als communicatie, diversiteit, mobiliteit, stuur- en kengetallen

Doelgroep CB

Laaggeschoolde medewerkers

zullen aan bod komen. Er wordt werk gemaakt van de opmaak

Sector

van competentieprofielen, van het ontwikkelen van een methodiek voor functioneringsgesprekken en van een vormingsbeleid.
Het project wil een professioneel competentiemanagement
implementeren op maat van en samen met de laaggeschoolde
Contact

medewerkers in de ouderenzorg. Er wordt extra aandacht be-

Boonmarkt 27-29, 2220 Heist-op-den-Berg

steed aan de gehanteerde taal. Het project maakt deel uit van

015/22.88.22

een groeidiversiteitsplan.

www.tenkerselaere.be
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WZC
Ten Anker
vzw

Vanuit het willen begeleiden en stimuleren van werknemers
creëerde Ten Anker een omgeving waarin talenten optimaal tot
ontplooiing kunnen komen. Met het project ‘talentenmanagement’ kreeg de organisatie duidelijker zicht op vragen naar en
noden aan vorming op maat die leefden bij de werknemers.
Er werd gestart bij de groep afdelinghulpen, die instaan voor
logistieke en onderhoudstaken. Alle werknemers werden van bij
de start grondig geïnformeerd, de basis voor het vertrouwen.
Er werd steeds benadrukt dat dit project niet ging om louter
evaluatie, maar om het scheppen van kansen.

Social profit

Een bevraging, van zowel leidinggevenden als afdelingshulpen,

Activiteiten

Wooncentrum

omtrent de technische en gedragscompetenties van de werkne-

Aantal werknemers

85

mers leidde tot een gesprek onder begeleiding van de psycho-

Doelgroep CB

Arbeiders en bedienden

loge. Dit resulteerde in een persoonlijk ontwikkelingsplan met

Sector

ruimte voor vorming, begeleiding en ondersteuning, waarin
zowel de medewerker zelf, de leidinggevende als de organisatie
een taak toegewezen kregen.
De positieve ervaringen uit de proeffase hebben Ten Anker
Contact

overtuigd verder te gaan met de uitbouw van talentenma-

Albert I laan 71, 8620 Nieuwpoort

nagement, voor de verschillende disciplines werkzaam in de

058/23.45.41

instelling.

www.tenanker.be
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Bvba X-trans

Vanuit de nood naar een aangepast onthaalbeleid is X-trans
ook aan een aangepast opleidingsbeleid beginnen werken, mét
aandacht voor de aanwezige competenties bij nieuwkomers.
Samen met enkele werknemers, allen vrachtwagenchauffeurs,
heeft X-trans een realistisch opleidingsplan opgesteld. De
chauffeurs hebben het getoetst in de praktijk. Het plan is een
oplijsting van technische aspecten die men nodig heeft om

Sector

Transport en logistiek

de job uit te oefenen, maar ook van belangrijke ‘menselijke’

Activiteiten

Transportonderneming

eigenschappen die noodzakelijk zijn. Bij nieuwkomers wordt

Aantal werknemers

14

vanaf dag één met een opleidingsplan gewerkt. Het plan loopt

Doelgroep CB:

Vrachtwagenchauffeurs

10 weken en bevat ondermeer evaluatiegesprekken. Door het
werken met deze opleidingsplannen werd het competentiedenken bij alle werknemers versterkt. De werknemers begonnen
spontaan competenties bij zichzelf en anderen te herkennen.
X-trans werkt met IBO-opleidingen waarbij de nieuwkomer via
een externe coach ondersteund wordt. Met deze coach kan de

Contact

nieuwkomer ook zaken bespreken die hij of zij intern niet naar

Leon Bekaertlaan 1B, 9880 Aalter

voor durft te brengen.

09/226.63.53
www.x-trans.be

Aandacht voor de kwaliteiten van de werknemers zorgt bij
X-trans voor meer beroepseer bij de werknemers, behoud van
personeel, hogere productiviteit en hogere klantentevredenheid.

110

CASES

111

AGC Flat
Glass Europe
vestiging Mol

1. AGC Flat Glass Europe –
vestiging Mol
AGC Flat Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor
de bouwsector (zowel buitenbeglazing als binnenhuisinrichting) en voor gespecialiseerde industriële sectoren zoals de
transportsector (trein, tram, boot), huishoudtoestellen en
higtechsectoren. Het is de Europese tak van de Japanse groep

Het ontwikkelen van competenties
voor meer gemotiveerde arbeiders.

Asahi Glass Company. De AGC-groep telt wereldwijd 54.000
personeelsleden in een 200-tal bedrijven en is actief in meer
dan 20 landen. De Europese tak, het vroegere Glaverbel, heeft
zijn hoofdzetel in Brussel en omvat ongeveer 100 productieafdelingen. In Mol zijn er, naast de algemene diensten (technische
dienst, labo, magazijn, ...) en de centrale diensten (directie, personeelsbeleid, IT, ...), vier productieafdelingen. De float-afdeling
produceert het basisglas; de coater-afdeling brengt een dunne
metaallaag op het glas aan voor de productie van autoruiten; de
afdeling Vertec snijdt en rodeert het glas en etst chemisch het
glas voor industriële toepassingen zoals touch-screens en zelfdimmende autospiegels. De afdeling Kempenglas produceert
isolerende beglazing voor de bouwsector.

2. De context
Ontwikkelingen op technologisch vlak
maken nood aan opleiding en ontwikkeling
duidelijk.
Begin de jaren 90 werd het bedrijf geconfronteerd met een aantal zeer belangrijke technologische innovaties in de glasindustrie. De belangrijkste was de evolutie van de oude trekmachines
om glas te produceren naar het float-procédé. Met deze nieuwe
techniek wordt het basisglas voor bijna alle vlakglasproducten
(gelaagd glas, dubbele beglazing, spiegelglas, brandwerend
glas, ...) geproduceerd door het doen ‘drijven’ van smeltend
glas over een bad van vloeibaar tin. Dit maakt beide zijden van
het glas perfect glad. Daarnaast waren er ook een aantal vernieuwingen op het vlak van de behandeling van glas, waaronder
diverse coatings en de ontwikkeling van gelaagd glas. Het bedrijf
wilde de medewerkers mee laten evolueren door opleiding te
voorzien voor deze nieuwe productie- en behandelingstechnieken,
door nieuwe werkmethodes, enzovoort. In 1998 werd op vraag
van de Europese directie een pilootproject over het werken met
competenties voor de arbeiders opgestart in de vestiging te Mol.
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Binnen de internationale groep AGC Flat Glass Europe is er

_

beter af te stemmen op de aanwezige en nodige

geen gecentraliseerd competentiebeleid. Vanuit de AGC-groep

competenties.

wordt aan elke vestiging gevraagd om te werken rond de betrokkenheid van de medewerkers en rond de ontwikkeling van

_

ervaringen met het competentiebeleid tussen de verschillende

Medewerkers opleiden zodat ze zich goed in hun vel voelen
en beter voelen in eigen job.

competenties bij de medewerkers. Hoe dit precies gebeurt, kan
elke vestiging zelfstandig bepalen. Er bestaan wel systemen om

Meer gerichte opleidingsinspanningen door de opleidingen

_

Medewerkers opleiden om hen inzetbaarder te maken naar
verschillende functies.

vestigingen uit te wisselen: maandelijks komen de personeelsverantwoordelijken van alle Belgische vestigingen samen.
Voor de Europese afdelingen gebeurt dat jaarlijks tijdens een
3-daagse bijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen bespreken
de personeelsverantwoordelijken het competentiebeleid in de

4. Competenties, doelgroepen en
instrumenten

verschillende vestigingen en afdelingen.
Later werd de focus op competenties ook opgenomen in de

Het pilootproject focust op
de arbeiders.

globale strategie van de Europese tak van de bedrijfsgroep.
Zo stelt de strategie voor 2007-2009: “Werknemers kunnen

4.1. Competenties en doelgroep

enkel gemotiveerd blijven als hun competenties voortdurend

Onder competenties verstaat het bedrijf zowel kennis, vaardig-

worden bijgeschaafd, zodat ze zelfstandiger kunnen werken,

heden als houding die noodzakelijk zijn om een functie succes-

meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen en meer voldoe-

vol uit te voeren. Het bedrijf richt zich niet alleen op deze func-

ning hebben. Deze verworven competenties en kennis moeten

tiespecifieke competenties, maar wil als lerende organisatie

uitgebreid worden door uitwisselingen in onze organisatie, om

ook aandacht hebben voor de ontwikkeling van meer algemene

zo een ‘lerende organisatie’ te vormen. De toekomst van AGC

competenties die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van

zal afhangen van de som van al deze kennis en van het gebruik

de functie binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld, informaticavaardig-

dat er van wordt gemaakt”.

heden die niet noodzakelijk zijn binnen de eigen functie.
Het pilootproject bij de vestiging in Mol richt zich op de arbeiders van de verschillende afdelingen. Ook bij de bedienden en

3. Doelstellingen

kaderleden heeft het bedrijf oog voor de ontwikkeling van competenties. Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook voor

Medewerkers motiveren is
de hoofddoelstelling.

deze werknemers competentiefiches worden uitgewerkt.

De algemene doelstelling van het werken met competenties bij

4.2. Instrumenten

AGC is medewerkers motiveren. Door medewerkers goed op te

Binnen het pilootproject werden een aantal competentie-

leiden, kunnen ze hun functie beter en zelfstandiger uitvoeren.

instrumenten uitgewerkt die de basis vormen voor het com-

Het bedrijf wil ook aandacht besteden aan de ontwikkeling van

petentiebeleid: functiebeschrijvingen, competentiefiches, een

meer algemene competenties en het delen van kennis binnen

opleidingsdatabase en opleidingsfiches. Het competentiebe-

het bedrijf.

leid wordt ondersteund door twee softwareprogramma’s. Eén
programma bevat alle informatie over de functieclassificatie:

Het pilootproject voor de arbeiders in de vestiging te Mol had

functiebeschrijvingen, werkinstructies en veiligheidsfiches. Het

tot doel de medewerkers mee te laten evolueren met het bedrijf

andere programma bevat informatie over de nodige en aanwe-

door hen te leren werken met nieuwe technologieën. Ondertus-

zige competenties van de medewerkers.

sen is het competentiebeleid verder uitgewerkt en stelt het
bedrijf volgende doelstellingen voorop:
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Functiebeschrijvingen

_

van karakteristieken van glas ven verschillende glasfouten.

Voor elke arbeidersfunctie is er een functiebeschrijving die
volgende onderdelen bevat: de plaats van de functie in de

_

Kennis over kwaliteit, bijv. Kennis van kwaliteitsnormen
(i.v.m. dikte, breedte, fouten) en procedures.

organisatie (directe chef, ondergeschikten,...), de context van
de functie (functie, afdeling, vestiging, ...), het doel van de

Kennis over product, grondstoffen, materialen, bijv. Kennis

_

Kennis over arbeids- en milieuveiligheid, bijv. Kennis over
beschermingsmateriaal en aanwending ervan.

functie, de verantwoordelijkheidsgebieden, de sociale interactie
die nodig is om de kerntaken te kunnen uitvoeren, specifieke
handelingsvereisten, kerntaken (voorbereidend, uitvoerend en

Vaardigheden worden opgesplitst in:

ondersteunend) en bezwarende omstandigheden (fysiek zware

_

(o.a. glassnijder).

zaken van de functie).
_

Operationele vaardigheden, bijv. Bedienen van PC voor
ingeven en raadplegen van gegevens in KIS-systeem.

Bijvoorbeeld: De functie Kwaliteitscontroleur productie maakt
deel uit van de productieafdeling float van de AGC-vestiging

Fysieke vaardigheden, bijv. Hanteren van handgereedschap

_

Visuele en auditieve vaardigheden, bijv. Herkennen van
geluiden en interpreteren van hun signaalfunctie (auditief

te Mol. Naast een beschrijving van de plaats in de organisatie

geheugen).

en de context van de functie bestaat de functiebeschrijving uit
volgende onderdelen:

_

_

_

Entale vaardigheden, bijv. Lezen en interpreteren van
productiegegevens, trends en werkvoorschriften.

Doel van de functie: uitvoeren van verschillende controles

Specifieke vaardigheden, bijv. Kunnen werken in een warme
zone, werken met oxythermie, handsnijden glas, ...

tijdens het productieproces teneinde informatie te
verzamelen om de productie van glas, dat beantwoordt
_

aan de gevraagde kwalificaties, vlot te laten verlopen.

Sociale interactie wordt opgesplitst in:

Verantwoordelijkheidsgebieden, bijv. uitvoeren van

_

_

lijnverantwoordelijke en betrokken medewerkers.

Sociale interactie, bijv. bespreken van fouten en gebreken
met betrokken medewerkers (bijv. toezichter snijcentrum,

_

Specifieke handelingsvereisten, bijv. hanteren van een

_

Kerntaken, bijv. kennisnemen van lopende productie via KIS-

_

volgens de voorschriften als ondersteunende taak.
_

Persoonlijke ontwikkeling, bijv. Aanleren van nieuwe
werkwijzen, routing of aanpak (leervermogen).

systeem , visueel controleren van het glaslint en productielijn
als uitvoerende taak en nemen van stalen voor labo en CRD

Inzetbaarheid, bijv. Combineren van verschillende taken
(procesbewaking, herselling, kwaliteitscontrole).

glassnijder, snijtafel en bedienen van wasmachine.
_

Samenwerking, bijv. Opleiden en begeleiden van collega’s
(o.a. reserve-kwaliteitscontroleur).

proces operator, kliever).
_

Communicatie, bijv. Uitwisselen van informatie met
collega’s (o.a. ploegoverdracht), toezichter recette,

kwaliteitscontroles volgens een controleplan.

_

Betrokkenheid, bijv. Inschatten van veiligheids- en
milieurisico’s.

Bezwarende omstandigheden, bijv. tillen (onderhands) van
glas (tot 40kg) gedurende +/– 40 min. per dag.

Per kenniscompetentie wordt er bij de inschaling een onderscheid gemaakt in drie niveaus: basis, grondig en specialisatie.

Competentiefiche

Dat is de individuele competentiefiche. Voor elke competentie

In de competentiefiche voor elke arbeidersfunctie wordt een

(kennis, vaardigheden en sociale interactie) wordt aangegeven

onderscheid gemaakt in kennis, vaardigheden en sociale inter-

hoe de competentie verworven kan worden. Bijvoorbeeld, door

actie.

middel van een basiscursus float, on-the-job training, cursus

Kennis wordt opgesplitst in:

catie, enzovoort.

elektro-mechanica, coaching, jobrotatie, basiscursus communi_
_

Kennis over de productie en het productieproces,
bijv. Kennis van de taakverdeling in de Float-afdeling.

Opleidingsdatabase

Kennis over techniek, machine, installatie en gereedschap,

Voor alle medewerkers worden de gevolgde opleidingen, zowel

bijv. Kennis van samenbouw van koelzone, stapelaars en

interne als externe, klassikale als on-the-job, geregistreerd

Autopak.

in een opleidingsdatabase. Deze informatie is permanent via
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intranet ter beschikking van de leidinggevenden zodat zij

functiehouders voorgelegd. “Het is een vrij zware procedure

kunnen nagaan of een medewerker de juiste opleiding heeft

geworden maar het verzekerde ons wel dat alle medewerkers

gevolgd om een functie te mogen/kunnen uitvoeren. Via deze

werden betrokken bij het opstellen van hun eigen functiebe-

registratie beschikt het bedrijf over een ‘opleidingsprofiel’ van

schrijving, alsook hun leidinggevenden” stelt de personeelsver-

elke medewerker en kan dit ook aantonen bij externe audits

antwoordelijke.

zoals o.a. ISO of OHSAS. De personeelsdienst gebruikt deze
opleidingsdatabase ook voor het detecteren van opleidings-

Een extern HR-adviesbureau koppelde een waardering aan

behoeften (bijv. opleidingen die regelmatig moeten herhaald

elke functie en werkte een functieclassificatie uit. Tegen deze

worden).

functieclassificatie was beroep mogelijk. Dit gebeurde eerste
intern: het HR-adviesbureau herbekeek dan de waardering.

Opleidingsfiche

Nadien was extern beroep mogelijk: een externe beroepscom-

Per functie bestaat er een opleidingsfiche. Deze fiche bevat

missie bestaande uit specialisten op het vlak van functieclassi-

de informatie en opleidingen die een nieuwe medewerker in

ficatie van de vakbonden en de werkgever (op nationaal niveau)

de functie moet krijgen.

werkten samen een eindbeslissing uit. In februari 2003 werd
het nieuwe loonsysteem op basis van de functieclassificatie ingevoerd. Sindsdien is het de taak van de paritaire commissie om
het functieclassificatiesysteem te onderhouden. Omdat taken

5. Het proces

binnen functies regelmatig veranderen, kunnen functiehouders
jaarlijks aanvragen voor veranderingen in verband met hun

Een paritaire begeleidingscommissie
houdt toezicht op het uitwerken van het
competentiebeleid voor de arbeiders.

functieclassificatie indienen. Tegen de beslissing over het waarderingsresultaat van deze aanvraag kunnen de functiehouders
in beroep (intern en extern) gaan. Naast de functiebeschrijvingen worden per functie ook werkinstructies en veiligheidsfiches

5.1. Functiebeschrijvingen en
functieclassificatie

uitgewerkt.

In oktober 1998 is het pilootproject voor de arbeiders van start
gegaan. De eerste doelstelling was het ontwikkelen van een

5.2. Competentiefiches uitwerken

nieuwe functieclassificatie. De vakbonden werden geïnformeerd

Het bedrijf werkte een voorstel uit om de functiebeschrijvingen

tijdens de ondernemingsraad. Bij elke nieuwe stap in het pro-

te koppelen aan een competentiebeleid gebaseerd op com-

ces, kregen alle arbeiders een informatiebrief. Een paritaire be-

petentiefiches en functioneringsgesprekken. De vakbonden

geleidingscommissie werkte het project mee uit. Deze paritaire

hebben enkel toezicht gehouden op de uitwerking van deze

begeleidingscommissie bestond uit de syndicale delegatie, de

fase. Voor elke functie werden competentiefiches opgesteld.

HR-manager van het hoofdkantoor in Brussel, de HR-manager

Het opstellen van deze competentiefiches werd gedaan in

van de vestiging in Mol, de projectleider en een vertegenwoor-

kleine groepen bestaande uit leidinggevenden van de betrok-

diger van het management van elke betrokken afdeling.

ken afdeling en de projectleider. Hierbij werd vertrokken van
de functiebeschrijving en telkens nagegaan wat men moest

De paritaire begeleidingscommissie bepaalde eerst welke

kennen en kunnen om deze functie te kunnen uitoefenen. “Door

functies er binnen het bedrijf aanwezig waren. Vervolgens

de competenties rechtstreeks af te leiden uit de functie blijft

werden per functie een aantal woordvoerders geselecteerd:

het geheel herkenbaar voor de arbeiders” zegt de personeels-

dit zijn de meestergasten van elke ploeg waarin de specifieke

verantwoordelijke.

functie aanwezig is. Op basis van interviews met deze woordvoerders stelde de de paritaire begeleidingscommissie een

Het bedrijf werkte, in samenspraak met de syndicale delegatie,

functiebeschrijving voor elke arbeidersfunctie op. Daarna

een opleidingpakket uit voor het voeren van functioneringsge-

startte een goedkeuringsprocedure: eerst werd het ontwerp

sprekken. Leidinggevenden volgden een opleiding van 1 dag,

van de functiebeschrijving besproken met de woordvoerders en

alle arbeiders kregen een opleiding van 4 uren. De opleiding

hun leidinggevende. Daarna werd deze ter goedkeuring aan alle

omvatte ondermeer bedrijfstheater waarin een voorbeeld van
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een goed en een slecht functioneringsgesprek werd geschetst.
Bij de effectieve start van de eerste functioneringsgesprekken
legden de vakbonden dit proces stil. De vakbonden eisten toen
een nationaal kaderakkoord binnen de groep over de functioneringsgesprekken. Tijdens de CAO-onderhandelingen 2007-2008
bleek dat hierover op nationaal niveau geen akkoord mogelijk
was. Op dit moment is deze discussie opnieuw naar de vestigingen verschoven. Voor de nieuwe en tijdelijke medewerkers
maken de leidinggevenden wel een inschaling van de aanwezige
competenties en hun functioneren, en bespreken dit met de
medewerker.
Naast de competentiefiches voor de arbeiders heeft het bedrijf
in 2008 ook een profiel van de AGC-medewerker opgesteld.
Dit profiel is gebaseerd op de visie en missie van het bedrijf en
geeft aan wat het bedrijf van de medewerkers en leidingge-

Ondersteuning
Communicatie en informatie
• Infoborden, infoschermen
• Infoflits, Personeelskrant,
Glasfocus, AGC Today
• Beknopt verslag OR
• Productievergadering MT
Opleiding
• Actiegericht
- Projectmanagement
- Presentatievaardigheden
- Selectie-interview
- Functionerings- en
evaluatiegesprek
- Glas product knowledge
- Infosessie leidinggevenden
- Opleiding veiligheid:
risicoanalyse, procedures en
instructies
• Visionair
- MOIG
- Innovatie
• Moedig
- Probleemoplossende handelen
- Jikko
• Mensgericht
- Self-leadershipleidinggeven en
coachen
- Bridge to leading manager
- Leading manager
- Effectief communiceren
- Verzuimgesprekken
- Opleiding brigadiers

Coaching
• Individuele coaching
• Functioneringsgesprekken (MPP)
• Permanente ondersteuning chef

Het profiel van de AGC-medewerkers
De mondige en zelfredzame medewerker

onze medewerkers
zijn:
Verantwoordelijk
• Veiligheidsbewust
• Kwaliteitsgericht
• Hebben aandacht voor de
werkuitvoering
Open, leergierig en delen kennis
Polyvalent
Betrokken
• Werken mee aan verbeteringen
en innovaties

onze
leidinggevenden
zijn:
Actiegericht
• Gaan er voor...
Moedig
• Kiezen niet de gemakkelijkste
weg
Visionair
• Kijken vooruit
Mensgericht
• Halen het beste van
medewerkers naar boven

basisvaardigheden van onze medewerkers:
• Kennis van bedrijf, bedrijfsresultaten, regels en afspraken
• Arbeidsattitude
• Eerlijk en respectvol handelen (gedragscode)
FUN

Nieuwjaarsdrinks, veiligheidsdrinks, personeelsfeest, recreatiedag,
theateravond, samen voetballen, vissen, lopen...

Ondersteuning
Communicatie en informatie
• Infoborden, infoschermen
• Infoflits, Personeelskrant,
Glasfocus
• Bespreking incidentenfiches
• werkoverleg
Opleiding
• Verantwoordelijkheid
- Veiligheid
- Veiligheidstrainingen
- Veiligheidsinstructies en PBM’s
- Kwaliteit
- Instructies en specificaties
- Probleemoplossend handelen
- Werkuitvoering
- Glasmanipulatie
- Productenprocessen
- On-the-jobtraining en
opleidingsmappen
- Jobspecifieke opleidingen
• Open, leergierig, delen kennis
- Open-leercentrum
- Peterschap
- Verbeteringsteams
• Polyvalentie
- Jobrotatie
• Betrokkenheid
- Opleiding arbeidsattitude
- Peterschap
- Verbeteringsteams

Coaching
• Jobrotatie
• Functioneringsgesprekken
• Permanente ondersteuning chef

venden verwacht. Met het begrip ‘de mondige en zelfredzame
medewerker’ wil het bedrijf aangeven dat zij er vanuit gaat
dat het hier gaat over een gedeelde verantwoordelijkheid, een

Werving, selectie en inwerking

wisselwerking tussen inspanningen van het bedrijf en deze

Het opmaken van vacatures en het bepalen van de selectiecrite-

van de medewerker. Het profiel omvat een aantal generieke

ria gebeurt op basis van de functiebeschrijving en het compe-

competenties die van toepassing zijn voor alle medewerkers en

tentieprofiel voor een bepaalde functie. Tijdens de selectieproe-

leidinggevenden, zoals veiligheidsbewustzijn, kwaliteitsgericht,

ven worden de aanwezige competenties in kaart gebracht. Per

polyvalent, actiegericht, enzovoort. Het profiel geeft ook aan

functie werden hiervoor een aantal testen op PC vastgelegd.

hoe het bedrijf de medewerkers probeert te ondersteunen in de

Deze sterkte-zwakteanalyse is de basis voor de individuele

ontwikkeling van deze competenties, namelijk door het voorzien

opleidingsfiche van de nieuwe medewerker.

van de nodige communicatie en informatie, door opleiding en
door coaching. AGC vindt het ook belangrijk dat professioneel

Begin 2008 werd er gestart met een ‘peterschap’ bij inwerking

werk en ‘fun’ samen kan gaan. Een aangename werkomgeving

van een nieuwe medewerker of bij een mutatie naar een andere

en verschillende ontspanningsinitiatieven zijn belangrijk om de

afdeling. Deze individuele opleidingsfiche is de ‘eigendom’ van

persoonlijke balans in evenwicht te houden. ,

de medewerker die zelf moet opvolgen dat hij/zij alles gekregen
heeft. Er zijn twee formele evaluatiemomenten voorzien (na
1 en 3 maanden) waarop de peter (altijd de directe chef) en de
medewerker samen het inwerkingtraject moeten bespreken.

6. Domeinen van het
personeelsbeleid

Zo nodig kunnen zij een bijkomend actieplan opstellen. De
personeelsdienst zorgt voor de administratieve opvolging va dit
proces (registratie, formulier in personeeldossier).

De competentiefiches worden gebruikt
bij werving en selectie, opleiding en
loopbaanontwikkeling.

Opleiding
Jaarlijks maakt het bedrijf een opleidingsplan op basis van de
opleidingsbehoeften in de verschillende afdelingen. Voor de

De competentiefiches worden ingezet in verschillende domeinen

nieuw aangeworven en tijdelijke medewerkers gebeurt dit op

van het personeelsbeleid: werving, selectie, inwerking en oplei-

basis van een individuele competentiefiche. Het bedrijf wil de

ding. Het werken rond competenties wordt niet gekoppeld aan

opleidingsinitiatieven voor alle arbeiders baseren op individuele

verloning. Zowel de werkgever als de vakbonden willen een com-

competentiefiches. Het doel is om de individuele competentie-

petentiebeleid dat zich enkel richt op opleiding en ontwikkeling.

fiche tijdens een functioneringsgesprekken tussen de leiding-
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gevende en de medewerker samen in te vullen en te bespreken.

7. De sociale dialoog

“Deze gesprekken moeten de medewerkers systematisch de

Vooral laaggeschoolde werknemers met een
hoge anciënniteit hebben moeite met de
invoering van het competentiebeleid.

kans geven om opleidingsnoden aan te geven. Momenteel is
het vooral de leidinggevende die beslist welke opleidingen een
medewerker nodig heeft” zegt de personeelsverantwoordelijke.
Om de nodige competenties te ontwikkelen maakt het bedrijf

Tijdens een ondernemingsraad gaf de bedrijfsleiding informatie

gebruik van diverse vormen van opleiding: korte opleidingsmo-

over het plan om een nieuw functieclassificatiesysteem uit te

dules, opleiding on-the-job, coaching, enzovoort. Jobrotatie

werken. De vakbonden beslisten mee over welk systeem van

wordt in het bedrijf ook ingezet als middel om competenties te

functieclassificatie werd gebruikt. “We hebben gekozen voor

ontwikkelen. Het bedrijf stelt voor zoveel mogelijk gevolgde op-

het systeem met de meeste garanties om ook als vakbond sterk

leidingen een competentieattest op. Dit attest bevat informatie

betrokken te worden bij het uitwerken de functiebeschrijvingen

over de inhoud van de opleiding, de duur en welke competenties

en de classificatie” stellen de arbeidersvakbonden. Een pari-

er tijdens de opleiding werden ontwikkeld. Hiermee kan de me-

taire begeleidingscommissie voerde het hele project uit. De vak-

dewerker de verworven competenties ook staven ten aanzien

bonden stelden strenge eisen op het vlak van lonen: de nieuwe

van derden.

functieclassificatie mocht niet gepaard gaan met loonverlies.

Rond verschillende thema’s werkt het bedrijf, sinds 2008, met

Nadat de nieuwe functieclassificatie was ingevoerd, informeer-

verbeteringsteams. Deze verbeteringsteams zijn samengesteld

de de werkgever de vakbonden tijdens een ondernemingsraad

uit vrijwilligers die gedeeltelijk in de werktijd en daarbuiten

over de plannen om een competentiebeleid voor de arbeiders

werken rond een, door het management aangegeven, thema.

uit te werken. Over het opstellen van competentiefiches en het

Het gaat om thema’s als orde en netheid en de inrichting van de

voeren van functioneringsgesprekken stelden de vakbonden

werkplaats, verbetering van werkmethoden/gereedschappen/

zich meer terughoudend op. De vakbonden worden systema-

installaties. Er is ook een verbeteringsteam over opleiding. De

tisch geïnformeerd over opleidingen in het bedrijf: opleiding is

medewerkers in dit team werken bijvoorbeeld werkinstructies

een vast agendapunt op de maandelijkse ondernemingsraad.

uit en stellen informatiemappen op. “Op basis van deze teams

De vakbonden worden geïnformeerd over de gevolgde oplei-

worden de talenten van de eigen medewerkers ingezet en voe-

dingen. Het opleidingsplan wordt jaarlijks in september op de

len werknemers zich sterk betrokken bij het hele proces” stelt

ondernemingsraad besproken.

de personeelsverantwoordelijke.
We noteerden volgende bedenkingen over het competentiebeHet bedrijf ziet bijscholing als een gedeelde verantwoordelijk-

leid bij de arbeiders van de vakbonden:

heid van de werkgever en de medewerkers. In dat kader beschikt AGC-Mol over een open-leercentrum: een ruimte waarin

_

De vakbonden blokkeren het voeren van functionerings

boeken, tijdschriften, cursussen, cd-roms, enzovoort beschik-

gesprekken. Ze eisen een kaderakkoord binnen de groep

baar zijn voor de medewerkers. “Het open-leercentrum is een

AGC waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over deze

middel om permanent leren op zelfstandige wijze te stimuleren”
zegt de personeelsverantwoordelijke. Medewerkers worden op

gesprekken voor alle arbeiders in de Belgische vestigingen.
_

Heel wat arbeiders zijn laaggeschoold en hebben een hoge

de hoogte gehouden van de nieuwe aanwinsten van het open-

anciënniteit. Vooral deze werknemers zijn wantrouwig

leercentrum in de tweewekelijkse nieuwsbrief. Op de startpa-

tegenover de geplande functioneringsgesprekken. Ze

gina van het intranet staan ook een aantal linken naar websites

hebben in het verleden een aantal herstructureringen

in verband met opleiding en loopbaanontwikkeling.

van het bedrijf meegemaakt. Ze vrezen dat de individuele
competentiefiches in minder goede tijden zullen worden
gebruikt om werknemers te kunnen ontslaan of te laten
afvloeien. De vakbonden hebben de ervaring dat er te
weinig vertrouwen is bij deze groep werknemers om voor
hen een nuttig competentiebeleid uit te bouwen. Deze
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werknemers willen liefst gewoon de gevraagde taken

8. Toekomst

uitvoeren en met rust gelaten worden.
_

Het technisch geschoolde personeel is wel vragende partij
voor opleiding en het ontwikkelen van competenties.

Competentiefiches
vereenvoudigen.

Nieuwe medewerkers worden van meet af aan met het

_

_

competentiebeleid geconfronteerd: bij aanwerving worden

Het bedrijf hoopt op korte termijn functioneringsgesprekken

de aanwezige competenties van deze medewerkers in

voor de arbeiders in te voeren. Tijdens deze gesprekken maken

kaart gebracht. In de context van het bedrijf is het volgens

de leidinggevende en de medewerker een inventarisatie van de

de vakbonden het meest nuttig om te starten met een

aanwezige en nodige competenties en kunnen opleidingsbe-

competentiebeleid bij de nieuwe medewerkers.

hoeften in kaart worden gebracht. De functioneringsgesprek-

De vakbonden vrezen dat werknemers die over goede

ken moeten de motor van het competentiebeleid vormen en de

communicatievaardigheden beschikken tijdens een

medewerkers systematisch de kans geven om hun opleidingsbe-

functioneringsgesprek veel beter zullen worden ingeschaald

hoeften te signaleren. Nu gebeurt dit hoofdzakelijk op initiatief

op de competentiefiche.

van de leidinggevende of de personeelsdienst. Op basis van de

De direct leidinggevende heeft een belangrijke rol bij

sterkte-zwakteanalyse van aanwezige en nodige competenties

het voeren van functioneringsgesprekken. Eventuele

kunnen opleidingen gerichter worden ingezet.

moeilijkheden in de relatie tussen leidinggevende

_

_

_

en medewerker zullen te veel invloed hebben op

Het bedrijf wil de competentiefiches vereenvoudigen. Momen-

de uiteindelijke inschaling.

teel bevatten de competentiefiches van de arbeiders gemid-

Er zijn te weinig garanties voor een objectieve inschaling

deld 30 functiespecifieke competenties. In de praktijk blijkt dit

van bepaalde competenties ingebouwd. Bijvoorbeeld, de

moeilijk hanteerbaar. Vandaar dat er wordt gedacht aan het

competentie ‘sociale interactie’ is iets wat zeer moeilijk

harmoniseren van een aantal competenties en een andere inde-

objectief kan worden ingeschaald.

ling van de competentiefiche.

De vakbonden vinden het goed dat werknemers opleiding
kunnen volgen wanneer ze daar zelf behoefte aan hebben.

De term competenties heeft bij de arbeiders en de vakbonden

Ze zijn tegen het verplicht moeten volgen van opleidingen.

een negatieve bijklank. Voor hen is het sterk verbonden met

Vooral laaggeschoolde arbeiders met een hoge anciënniteit

evaluatie en beoordelen. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat de

stellen het nut van opleidingen in vraag.

focus van het competentiebeleid op opleiding en ontwikkeling

Het softwarepakket dat de aanwezige en nodige

blijft liggen. “We willen duidelijk maken dat we de medewerkers

competenties van de medewerkers bevat, kan handig

zien als de kracht van het bedrijf en we willen investeren in de

zijn om te zien welke medewerkers kunnen doorstromen

ontwikkeling van hun competenties” stelt de personeelsverant-

wanneer er een interne vacature is. Momenteel is dit

woordelijke.

softwarepakket nog niet operationeel voor de arbeiders.
_

_

De vakbonden zijn tegen een koppeling van competenties

Het bedrijf heeft ook aandacht voor de opleiding van bedienden

aan verloning. De visie van de vakbonden blijft gelijk loon

en kaderleden. Momenteel worden er jaarlijks functionerings-

voor gelijk werk.

gesprekken gevoerd. Medewerker en leidinggevende bespre-

In de toekomst verwachten de vakbonden dat de werkgever

ken het functioneren en de prestaties van de medeweker, de

en de vakbonden tot een akkoord over het voeren van

gevolgde opleidingen, eventuele opleidingsbehoeften en de

functioneringsgesprekken zullen komen. Dan zal er een

loopbaan van de medewerker. Samen maken ze een planning

concreet reglement over deze gesprekken moeten worden

voor het komende werkjaar op. Momenteel is er geen individu-

opgesteld.

ele competentiefiche voor kaderleden en bedienden. Het bedrijf
wil in de toekomst ook voor deze personeelsleden competentiefiches uitwerken.
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9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de personeelsmanager
en de site-manager

10. Geïnterviewden
_

Ronny Van Broeckhoven – site manager

_

Theo Verschaeren – HR-manager

Een competentiebeleid is een blokkendoos waarmee je soms

_

Paul Vanengel – ACV(LBC) bedienden

zaken kan opbouwen, waarvan af en toe delen invallen en

_

Benny Prinsen – ACV arbeiders

waarmee je opnieuw andere funderingen (acties) kan optrek-

_

Piet Peeters – ABVV arbeiders

ken. Bij het uitwerken en invoeren van een competentiebeleid
is het proces van groot belang. Het is iets dat langzaam moet
groeien en tijd vraagt. Zoals bij elke verandering in een bedrijf

, Fiche pagina 7

zijn er weerstanden. Het is belangrijk om als directie en personeelsverantwoordelijken hiernaar te luisteren, te argumenteren waarom men iets wil invoeren en creatief te zoeken naar
mogelijke oplossingen.
Het is belangrijk om de leidinggevenden, vakbonden en medewerkers te betrekken in de uitwerking van het competentiebeleid. Op die manier kan een competentiebeleid op maat van
het bedrijf worden opgebouwd dat gedragen wordt door alle
betrokkenen. De direct leidinggevenden vormen een belangrijke
schakel in het competentiebeleid. Het is belangrijk dat zij het
nut van het werken met competenties begrijpen en overbrengen naar hun medewerkers.
Een heldere en duidelijke communicatie is zeer belangrijk om
een competentiebeleid te doen slagen. Vaak is het zo dat hoe
lager men zich in een organisatie bevindt, hoe minder informatie er beschikbaar is en hoe meer vragen er leven. Dit geldt ook
voor een competentiebeleid. Het is belangrijk dat iedereen over
dezelfde informatie beschikt. Daarom maakt het bedrijf gebruik
van diverse informatiekanalen, zoals infoschermen, nieuwsbrieven, personeelskrant, startpagina’s, enzovoort, om de medewerkers zo goed mogelijk te informeren.
Het goede ICT-ondersteuning van het competentiebeleid zorgt
voor meer duidelijkheid en transparantie.
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Brouwerij
Martens nv

1. Brouwerij Martens nv
Brouwerij Martens is een bierbrouwerij in Bocholt. Het familiebedrijf bestaat ruim 250 jaar en wordt geleid door twee broers. De
brouwerij telt momenteel een 130-tal personeelsleden. Met een
productie van meer dan 3 miljoen hectoliter per jaar is Brouwerij

Werkplekleren zorgt voor competenter
en polyvalente arbeiders
in de productieafdeling.

Martens in volume de op een na grootste bierproducent in België.
De activiteiten van Brouwerij Martens situeren zich op twee
domeinen. Het grootste gedeelte van de activiteiten, ongeveer
85%, situeert zich binnen de markt van de private labels. Zo is
Brouwerij Martens in België de leverancier van de huismerken
van diverse distributieketens. Daarnaast produceert Brouwerij
Martens ook eigen merken, waaronder Martens Pils. De focus
op de markt van de private labels zorgt ervoor dat produceren
met zo laag mogelijke kosten en differentiatie twee belangrijke
elementen zijn in het werk van de brouwerij. De productie moet
flexibel georganiseerd worden, rekening houdend met de productvarianten, volumes en seizoensgebonden pieken.

2. De context
Kennismonopolies en kennis-gaps
als drijfveren om de aanwezige kennis
in kaart te brengen.
Net als andere bedrijven in de voeding, wordt Brouwerij Martens de laatste jaren geconfronteerd met striktere regelgeving
op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit. In de
markt van de private labels, eisen de klanten harde garanties
dat de consumenten geen risico’s lopen door fouten in het
productieproces. De klanten willen via auditrapporten inzage
krijgen in de mate waarin de producten onder hun eigen merk
veilig zijn, voldoen aan de overeengekomen specificaties en in
overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. De auditrapporten gaan uit van bepaalde kwaliteitstandaarden in de
voedingssector (IFS, BRC, ...) waarin ook een aantal eisen op
het vlak van opleiding worden gesteld.
Ook het bedrijf zelf is de laatste jaren veranderd. “Je mag
gerust stellen dat Brouwerij Martens een hoogtechnologisch
bedrijf is geworden. Het differentiëren tussen de verschillende
producten en verpakkingen proberen we zo laat mogelijk in
de productieketen door te voeren. Door automatisering en
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informatisering (ERP, PLC’s, ...) van het productieproces hebben

bel te houden en om de flexibiliteit die nodig is in de markt van

onze werknemers in vergelijking met vroeger andere competen-

de private labels te verzekeren” stellen de personeelsverant-

ties nodig” zegt productiedirecteur Jan Martens.

woordelijken en de productiedirecteur.

In 2003 voerde Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt van de

Brouwerij Martens stelt volgende doelstellingen voor het com-

brouwerij, statiegeld in voor wegwerpverpakkingen. Dit had

petentiebeleid voorop:

grote gevolgen voor Brouwerij Martens: de omzet daalde drastisch en het bedrijf werd geherstructureerd. Een 40-tal werk-

_

nemers hebben het bedrijf toen verlaten. Samen met hen is er

kennismonopolies vermijden en bestaande hiaten

heel wat kennis en know how verloren gegaan. Veel van deze
werknemers hadden immers meer dan 30 jaar ervaring. Het be-

in de aanwezige kennis opvullen.
_

De kwaliteit van het productieproces verzekeren
en de efficiëntie ervan verhogen.

drijf werd geconfronteerd met kritische en acute ‘kennis-gaps’:
over bepaalde taken, processen, machines, ... was er te weinig

De kennis over het productieproces borgen:

_

Elke ploeg in de productieafdeling zelfredzaam maken.

of geen kennis in het bedrijf (meer) aanwezig. Tegelijkertijd zat

Meer concreet: werknemers begeleiden van het bedienen

heel wat kennis geconcentreerd bij slechts enkele personen. Elk

van de machines tot het beheersen ervan en dit voor meer
dan 1 werkpost per arbeider.

van de vier verpakkingslijnen (bieren afvullen in vaten, in oneway flessen, in retourflessen en in blikken) wordt bij iedere shift

_

Productiearbeiders polyvalent maken.

bemand door 1 ploegbaas en een 4-tal operatoren. De ploeg-

_

Arbeiders helpen in de ontwikkeling van de nodige
competenties op basis van een planmatig en doelgericht

baas was vaak de enige van de ploeg die alle machines op de lijn

opleidingsbeleid.

kon bedienen, omstellen en afstellen. Deze kennismonopolies
zorgden ervoor dat sommige werknemers bij verlof of ziekte
zeer moeilijk vervangen konden worden.

_

Arbeiders motiveren door meer afwisseling in het werk en
hen te belonen voor hun kennis en/of polyvalent zijn.

Vanuit de werknemers en de vakbonden kwam bovendien de
vraag naar meer structuur in het opleidingsbeleid. Interim-krachten moeten regelmatig bijspringen, vooral tijdens de seizoensgebonden pieken. Het opleiden van deze tijdelijke werkkrachten

4. Doelgroep, competenties en
instrumenten

gebeurde tussendoor door diegene die toevallig op een bepaalde
werkpost stond. Veel opleidingsinspanningen verliepen toeval-

4.1. Doelgroep

lig en weinig doelgericht of planmatig. Dit zorgde voor druk en

De kennismonopolies en hiaten in de nodige kennis waren

wrevel bij het personeel. Zo ontstond een sterke behoefte om de

vooral zichtbaar in de productieafdeling, meer specifiek de

aanwezige en nodige kennis in kaart te brengen.

afdeling verpakking of conditionering. Brouwerij Martens
ontwikkelde een competentiebeleid op maat van deze afdeling,
zowel voor de vaste als de tijdelijke medewerkers. “De verpakkingsafdeling is de afdeling die het sterkst onderhevig is aan

3. Doelstellingen

het juist inzetten van de juiste competenties. Hier kan een goed
beleid op het vlak van competenties het verschil maken” zegt

Arbeiders competenter en polyvalent maken
om de organisatie verder te doen groeien.

de productiedirecteur.
De verpakkingsafdeling telt een 100-tal arbeiders en bestaat

“De uiteindelijke doelstelling van elk bedrijf is de productie

uit vier productielijnen: afvullen van bier in vaten, in ‘one-way

efficiënt en kwaliteitsvol te houden en om als bedrijf verder te

flessen’ (fles 1), in retourflessen (fles 2) en in blikken. Het afvul-

groeien. Ook het competentiebeleid bij Brouwerij Martens moet

len in vaten is zeer beperkt. De twee lijnen voor het afvullen

in het licht van deze doelstelling worden gezien. Wij willen onze

in flessen worden bemand door twee ploegen (vroege en late

productiearbeiders competenter en polyvalent maken om de

shift) die afhankelijk van de vraag worden aangevuld met één

kwaliteit van de productie te waarborgen, om het bedrijf renda-

of twee extra ploegen. De lijn voor het afvullen in blikken draait

121

volcontinu op drie weekploegen (vroege, late en nachtshift) en

_

Werkinstructies voor alle taken per werkpost: Wat moet
op elke werkpost gebeuren? Hoe moet dit gebeuren? Waar

twee weekendploegen.

moeten werknemers op letten tijdens het uitvoeren van de
taken?

4.2. Focus op technische competenties

_

Uitleg van de werking van iedere machine op de lijn op basis
van fotomateriaal.

Het competentiebeleid voor de verpakkingsafdeling bij Brouwerij Martens is vooral gericht op de ontwikkeling van technische
competenties. Hiermee bedoelt men: het geheel van kennis

De opleidingsmap is voor elke medewerker elektronisch toegan-

en vaardigheden die een medewerker nodig heeft om op een

kelijk. Iedere werkpost beschikt een gedrukt exemplaar.

bepaalde werkpost de verschillende machines te kunnen bedienen, storingen te kunnen oplossen en de nodige controles uit

Per werkpost werd ook een set van kaartjes met taakomschrij-

te voeren zodat het productieproces vlot en correct verloopt.

vingen ontworpen.

Voor elke werkpost op de verschillende lijnen moeten machines
worden bediend, omgebouwd en afgesteld:

Bijvoorbeeld: voor een operator spoelmachine aan verpakkingslijn Fles 2 is hierin volgende informatie terug te vinden:

_

Bedienen: het kunnen bedienen van de machine in normale
productieomstandigheden.

_

_

_

Taakverdeling verpakkingslijn Fles 2:

Ombouwen: ook wel omstellen. Het kennen en kunnen

per ploeg 4 operatoren en 1 ploegbaas

uitvoeren van de procedures, om een machine van formaat

_

1 operator drooggedeelte

te verwisselen. In de verpakkingsafdeling moet een lijn tot

_

1 operator spoelmachine

5 keer per dag worden omgebouwd.

_

1 operator vuller

Afstellen: de machine kunnen doen werken in abnormale

_

1 all round productiemedewerker

omstandigheden, na bijvoorbeeld een storing of een

_

Te bedienen secties en taken door operator spoelmachine:

ombouw.
Bedient volgende secties:

Daarnaast moeten werknemers de nodige kwaliteitscontroles
correct kunnen uitvoeren.

4.3. Instrumenten
De kern van het competentiebeleid is om op basis van een
overzicht van de aanwezige kennis doelgericht technische competenties te ontwikkelen. Hiervoor maakt Brouwerij Martens
gebruik van een aantal instrumenten: opleidingsmap per lijn en
instructiekaarten per werkpost, kennismatrix, inzetbaarheidsmatrix, evaluatieformulier en persoonlijk ontwikkelingsplan.

210 transportsectie
afruimer/uitpakker
naar spoelmachine

Taken:

1. Zorgen voot vlotte invoer
en uitvoer van flessen

240 flessenspoelmachine

2. Omgevallen flessen voor
de invoer rechtzetten

250 transportsectie
spoelmachine naar
inspector

3. Vreemde flessen
verwijderen
4. Kroonkurken welke nog op
de fles zitten verwijderen
5. Vreemde voorwerpen
verwijderen
6. Controleren goed functioneren
van de spoelmachine
7. Etikettenafvoer zuiver maken

Opleidingsmap per lijn en instructiekaarten
per werkpost
Voor elke lijn binnen de verpakkingsafdeling is er een opleidingsmap. Deze map bevat:
_

Een omschrijving van wat de verpakkingslijn doet en welke
werkposten ze omvat.

_

Een omschrijving van de kwaliteitsbeheersing op deze lijn
en welke storingen zich kunnen voordoen.
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8. Controleren goed functioneren
van sproeiers
(form. 07.9.12.04-1)
9. Controleren niveau
chemicaliën
10. Controleren werking
drukschakelaar friswater
11. Filter en zeven zuiver maken
12. De werkplek proper en ordelijk
houden

Kennismatrix
De kennismatrix van een medewerker voor een bepaalde lijn
geeft een overzicht van de aanwezige technische competenties
per werkpost op de lijn en per machine op elke werkpost (rijen
van de matrix). De aanwezige kennis wordt geïnventariseerd
op het vlak van bedienen, omstellen, afstellen en kennis van de
machine (kolommen van de matrix). Voor elk onderdeel wordt
de kennis van de medewerker gescoord op 5 niveaus:

Kennisniveau / Productielijn

FLES 1

FLES 2

FLES 3

1
< 25%

Beperkt
kennisniveau

namen
mdws

namen
mdws

namen
mdws

2
25%-49%

Basiskennis

namen
mdws

namen
mdws

namen
mdws

3
50%-75%

Gevorderde
kennis

namen
mdws

namen
mdws

namen
mdws

4
> 75%

Specialist

namen
mdws

namen
mdws

namen
mdws

_

0 = geen kennis (<10%)

_

1 = minimale kennis (<25%)

_

2 = basiskennis (25-50%;

Inzetbaarheidsmatrix

‘vrij zelfstandig, maar heeft nog hulp nodig’)

De gegevens van de kennismatrices van iedere medewerker

3 = ervaring (50-75%; ‘heeft bij bepaalde

worden gebruikt voor de opmaak van de inzetbaarheidsmatrix.

onregelmatigheden nog hulp nodig’)

Deze matrix geeft voor elke lijn een overzicht van wie op welk

4 = specialist (>75%)

kennisniveau beschikbaar is. Voor de namen van de medewer-

_
_

kers worden verschillende kleuren gebruikt, naargelang de
Op basis van een berekeningslogica, waarbij moeilijkere taken

ploeg waartoe de medewerker behoort.

en machines een groter gewicht krijgen, wordt in de kennismatrix automatisch het algemene kennisniveau van een medewer-

Evaluatieformulier

ker voor elke lijn en voor elke werkplek op een lijn berekend.

Het evaluatieformulier bestaat uit drie delen. Het eerste deel

Afvullen

Spoelen Afr.

Pallet

Depal
Palettiseer
Uitpakker
Inpakker
Volgoed
Binder
Kennisniveau
Afruimer
Kennisniveau
Spoelmachine
Inspektor
Kennisniveau
Vuller
Etiketteer

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

CIP
Vulhoogte
Laeser
Kennisniveau

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,0

0,0

0,0

0%

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0%
0%

0,0
0,0

0,0
0,0

0%
0%
0%
0%
0%

0,0
0,0

Kennis /
Werkplek

Kennis /
Machine

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Afstellen

Fles 2

Omstellen

Bedienen

bevat een aantal vragen over taken, kennis en gemaakte

Kennispercentage
Totale kennisniveau

afspraken: welke taken de medewerker moet uitvoeren, of de
functiebeschrijving nog actueel is, of er evoluties in het takenpakket worden verwacht, of de afspraken van het afgelopen
jaar werden nagekomen, enzovoort. Het tweede deel bevat een
evaluatie van de functie uitvoering en houding op basis van
6 gedragscriteria: taakuitvoering, inzet en prestatie, initiatief en

0%
geen

zelfstandigheid, houding en omgang met collega’s en kennis en
leervermogen. Elk van deze criteria worden verder geconcre-

0%
geen

tiseerd in een aantal beschrijvingen. Zo wordt taakuitvoering

0%
geen

correct toe en kent de geldende kwaliteitsnormen en past ze

ondermeer geconcretiseerd in: past instructies en opdrachten
toe. Elke beschrijving krijgt een score van 1 slecht/nooit tot
5 zeer goed/altijd. Deze beoordelingen worden samengevat in
een gemiddelde score en een eindbeoordeling. Het derde deel

0%
geen
0%
geen

beschrijft de afspraken voor het komende werkjaar.
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Het persoonlijke ontwikkelingsplan is gebaseerd op een matrix.

Voor elke medewerker worden 5 kennismatrices ingevuld: één

Daarin wordt een kruisje gezet voor de taken en werkposten

voor elke verpakkingslijn (vaten, fles1, fles 2 en blikken) en één

waarvoor de medewerker een opleiding zal volgen. Er wordt

kennismatrix over de kwaliteitsbeheersing. Zo ontstaat een

telkens aangekruist of het gaat om een verplichte en/of priori-

overzicht van de aanwezige technische competenties van alle

taire opleiding en of de opleiding in groep dan wel individueel

medewerkers op alle lijnen.

zal gebeuren. Er wordt een timing opgemaakt en er is plaats
voorzien voor opmerkingen.
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5. Het proces

den uitgevoerd, welke kwaliteiteisen er gelden, welke storingen
er kunnen voorkomen, enzovoort. De ploegbazen en operatoren

Het competentiebeleid is organisch gegroeid.
Terugkijkend gebeurde dit in vier grote stappen
die nu de basis vormen om het systeem
draaiende te houden.

tonen wat er op elke werkpost precies moet gebeuren en hoe
de taken het best worden uitgevoerd. Een ingenieur maakt
een beschrijving die door de personeelsdienst verder wordt
uitgewerkt en gestructureerd volgens een standaardopmaak.
Het afdelingshoofd kijkt elk van deze standaarddocumenten na.

5.1. Nieuwe functieclassificatie

Deze beschrijvingen vormen de basis voor de ontwikkeling van

Brouwerij Martens startte met het uitwerken van een nieuwe

de andere instrumenten en het didactisch materiaal.

functieclassificatie en de daarbij horende verloning. Dit gebeurde in samenwerking met de functiehouders en de vakbonden. In de functieclassificatie werd de eerste basis gelegd voor

5.3. Communicatie

het polyvalent maken van de medewerkers. Alle operatoren

In de communicatie over het project wordt bij Brouwerij Mar-

in de verpakkingsafdeling hebben dezelfde functieklasse. De

tens niet over ‘het competentiebeleid’ gesproken. “We spreken

bijhorende verloning stijgt op basis van anciënniteit over een

er steeds over in termen van het middel (werkplekleren) of in

tijdspanne van 36 maanden. Daarna kunnen de medewerkers,

termen van het te bereiken doel (arbeiders competenter en

op basis van een welbepaalde polyvalentie en/of specialisatie-

polyvalent maken)” merken de personeelsverantwoordelijken

graad, doorgroeien naar de klasse polyvalent medewerker en/

op. Het competentiebeleid is bewust opgebouwd vanuit de

of specialist met een hoger loon.

specifieke taken die de arbeiders op iedere werkpost uitvoeren.
Dit maakt het zeer herkenbaar voor de arbeiders. De personeelsverantwoordelijken zijn van mening dat het uitschrijven en

5.2. Initiatief vanuit de personeelsdienst,
betrokkenheid van de medewerkers

communiceren van een missie en visie van de brouwerij door de

De personeelsdienst heeft het initiatief genomen om een

Het systeem zou aan duidelijkheid en acceptatie inboeten.

arbeiders als een ver-van-mijn-bedshow zou worden ervaren.

competentiebeleid voor de verpakkingsafdeling uit te werken.
Op directieniveau werd het licht op groen gezet om de ideeën
rond kennisevaluatie, kennisbeheer en werkplekleren verder uit

5.4. Rol van de personeelsdienst

te werken. Dit gebeurde zeer geleidelijk en werd telkens eerst

Het is de taak van de personeelsdienst om het proces van eva-

uitgewerkt en ingevoerd voor de verpakkingslijn Fles2. Op deze

lueren en werkplekleren draaiende houden. Terugkijkend op het

lijn liep telkens als het ware een klein pilootproject. De coördi-

hele proces onderscheiden de personeelsverantwoordelijken

natie van het project gebeurt door een stuurgroep. Dit is een

vier stappen bij de ontwikkeling van het competentiebeleid:

afdelingsoverschrijdend overleg tussen de personeelsdienst en
een verantwoordelijke van de afdelingen productie, kwaliteit en

“In de praktijk zijn we niet zo mooi stap voor stap te werk ge-

onderhoud. De stuurgroep komt tweewekelijks bij elkaar om het

gaan. Er was geen blauwdruk van wat wanneer klaar moest zijn.

project van nabij op te volgen en te sturen.

Maar terugkijkend kunnen we die vier stappen wel onderscheiden. De opdeling in deze stappen gebruiken we om het compe-

Samen met de stuurgroep ontwikkelt de personeelsdienst de

tentiebeleid draaiende te houden, ze worden telkens opnieuw

nodige instrumenten (kennismatrix, inzetbaarheidsmatrix, ...)

doorlopen” stellen de personeelsverantwoordelijken.

en het didactisch materiaal voor het werkplekleren (opleidingsmap, instructiekaarten per werkpost, ...). Het productieperso-

Een belangrijk aspect daarbij is de shiftleiders en de ploegba-

neel (ploegbazen en operatoren) wordt hierbij betrokken als

zen op korte termijn sturen en ondersteunen. Zij zijn immers

inhoudsdeskundigen. Bijvoorbeeld, om de taken van elke ope-

de sleutelpersonen die het competentiebeleid bij Brouwerij

rator duidelijk op papier te krijgen, wordt elke verpakkingslijn

Martens in de praktijk brengen. Om de twee maanden verga-

grondig onder de loep genomen. Er wordt geïnventariseerd wat

dert de personeelsdienst met de shiftleiders en ploegbazen. De

elke lijn doet, welke werkposten er op de lijn aanwezig zijn, wat

ondersteuning gebeurt ook door de nodige instrumenten, het

er op elke werkpost moet gebeuren, hoe deze taken best wor-

didactisch materiaal en belangrijke analyses te voorzien. Het
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Welke medewerkers
hebben we nodig?
Wat verwachten
we?

Waar staan
medewerkers
momenteel?

Hoe gaan we
medewerkers
ontwikkelen?

1. Verwachting

2. Analyse

3. Ontwikkel

Bepalen welk gedrag,
kennis, vaardigheden
verwacht worden om
doelen en plannen mee
te kunnen realiseren

Analyseer het gedrag
per medewerker in de
huidige functie en
bepaal welke aspecten
aandacht vragen.

Stel een actieplan op
per medewerker en
voor de ploeg, met
ontwikkel & groeipunten

Hoe motiveren
en belonen we
mensen?

6. Domeinen van het
personeelsbeleid
Technische competenties zijn vooral
een werkmiddel bij kennisevaluatie,
werkplekleren en verloning.

4. Evalueer &
Waardeer
Bespreek de resultaten
met de medewerker en
voorzie in aangepaste
beloning

6.1. Kennisevaluatie
In oktober vullen de ploegbazen de kennismatrices van elke
operator in. Dit geeft een overzicht van de technische kennis

Taakomschrijvingen

Kennismatrices

Werkplekleren
(opleidingsmap,
instructiekaarten,
één-punt-lessen,...)
Individueel
opleidingsplan

Evaluatieformulier
Inzetbaarheidsmatrix
Loonklasse P/S

van de medewerker op elke werkpost van de vier verpakkingslijnen en de kennis over kwaliteitsbeheersing. Van deze individuele matrices wordt een samenvatting per ploeg en per shift
gemaakt. In november bespreekt het afdelingshoofd deze resultaten met de shiftleiders. Vervolgens bespreken de shiftleiders
dit met hun ploegbazen. Er wordt gekeken waar hiaten liggen,

didactisch materiaal wordt door de personeelsdienst aangepast

wat aandachtspunten zijn. Op basis hiervan worden doelstellin-

bij elke wijziging aan de lijn, bijvoorbeeld een nieuwe machine.

gen en acties vastgelegd.

Maar het competentiebeleid groeit en evolueert ook. Tijdens de
afgelopen evaluaties werden bijvoorbeeld de formulieren voor

In december-januari voert de shiftleider samen met de ploeg-

de persoonlijke ontwikkelingsplannen ingevoerd. Omdat dit een

baas een evaluatiegesprek met elke operator van de ploeg: op

nieuwe procedure is, volgt de personeelsdienst dit zeer nauw

basis van de individuele kennismatrices en het evaluatieformu-

op. Om de 14 dagen overloopt de personeelsdienst samen met

lier worden de technische competenties en het functioneren

de ploegbazen de stand van zaken van deze opleidingsplan-

(gedragscriteria) van de medewerker besproken. Tijdens de

nen. “Ook voor de ploegbazen is het een leerproces. Zo is de

afgelopen evaluatiegesprekken werd voor het eerst de vertaling

kwaliteit van de kennisevaluaties sterk verbeterd. In het begin

van deze evaluatie naar een persoonlijke ontwikkelingsplan

evalueerden de ploegbazen het kennisniveau van alle medewer-

gemaakt.

kers zeer hoog. Door met het instrument te werken, kunnen ze
de aanwezige competenties veel beter beoordelen en inschatten waar opleiding nodig is” stellen de personeelsverantwoor-

6.2. Opleiding: leren op de werkplek

delijken.

Op basis van de kennismatrices, inzetbaarheidsmatrix en de
ontwikkelingsplannen wordt werkplekleren doelgericht ingezet.
Werkplekleren neemt verschillende vormen aan. Tijdens éénpunt-lessen, bijvoorbeeld, wordt de productielijn een tiental
minuten stil gelegd om een taak aan één bepaalde werkpost uit
te leggen en te tonen. Door de leermomenten kort en duidelijk
te houden, leren de medewerkers heel doelgericht en ontwikkelen stapje per stapje hun technische competenties.
In eerste instantie gaf de personeelsdienst, samen met de
operations manager, deze opleidingen om het belang van
werkplekleren te onderlijnen en om een voorbeeld te geven
aan ploegbazen over hoe de opleiding gegeven kan worden. Nu
geven ploegbazen of operatoren die een werkpost goed kennen,
opleiding aan hun collega’s. In het begin gebeurde dit in aanwezigheid van de personeelsdienst, nu doet men dit zelfstandig.
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Medewerkers die een werkpost goed kennen, zijn niet steeds

waarom iemand wel of (nog) niet kan doorgroeien naar de ho-

goede opleiders. Om de instructievaardigheden van deze me-

gere loonklasse” stellen de personeelsverantwoordelijken.

dewerkers te verhogen, werden een aantal workshops georganiseerd en stelde de personeelsdienst een aantal tips samen.
“Maar het blijft een werkpunt” aldus de personeelsverantwoor-

6.4. Andere personeelsdomeinen

delijken.

De inzetbaarheidsmatrix is een goed hulpmiddel voor de personeelsplanning. Ploegbazen gebruiken dit meer en meer om

Naast de lesmomenten, biedt de aanwezigheid van het didac-

hun ploegen in te delen: het plaatsen van de juiste medewerker

tisch materiaal op de werkplek, leerkansen. De opleidingsmap

op de juiste werkpost en het herplaatsen van medewerkers bij

over de lijn, de instructiekaarten per werkpost, een handleiding

ziekte of verlof.

van iedere machine met foto’s en duidelijke uitleg over de nodige handelingen, ... staan steeds ter beschikking.

Onrechtstreeks worden de kennismatrices ook gebruikt voor
werving en selectie. Bij een vacature voor een vaste medewerker, wordt eerst gekeken welke tijdelijke medewerkers het

6.3. Verloning

langste bij Brouwerij Martens werken. Ook voor de tijdelijke

Medewerkers die meer technische competenties ontwikke-

medewerkers wordt regelmatig een kennismatrix ingevuld en ze

len, kunnen doorgroeien naar een hogere loonklasse. Dit kan

krijgen opleiding om hun technische competenties te verbete-

wanneer een medewerker specialist en/of polyvalent is. Een

ren. Bij een vaste aanwerving ligt de focus niet op het aanwe-

specialist is een medewerker met een hoog kennisniveau (>75%)

zige kennisniveau van de tijdelijke medewerker maar wel op de

van de verschillende werkposten binnen eenzelfde lijn. Een

evoluties die de medewerker heeft gemaakt. Uiteindelijk zijn

medewerker is polyvalent wanneer hij/zij een hoog kennisni-

gedragscriteria doorslaggevend: is de medewerker gemotiveerd

veau (>75%) heeft over de verschillende lijnen heen. Vroeger

om bij Brouwerij Martens te werken?

groeiden de medewerkers met een hoog kennisniveau automatisch door naar de hogere loonklasse. In de praktijk werden

De ontwikkelde instrumenten (opleidingsmap, instructie-

deze medewerkers niet steeds polyvalent ingezet of wilden dit

kaarten, ...) worden ook ingezet bij het onthaal van nieuwe

niet. Daarom werden een aantal criteria ontwikkeld waardoor

medewerkers. De taken die moeten worden uitgevoerd en de

de bereidheid tot en de noodzaak aan polyvalentie mee de

kennis die daarbij nodig is, staan nu klaar en duidelijk op papier.

doorgroei naar de P/S-klasse bepalen. Volgende vragen worden

“Alleen al het feit dat nu iedereen dezelfde benaming voor de

tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek overlopen:

machines gebruikt, is een hele vooruitgang. Zeker voor nieuwe
medewerkers maakt dit alles veel eenvoudiger” stellen de per-

_

De medewerker is bereid tot polyvalente inzet.

_

De medewerker kan (eind-)verantwoordelijkheid dragen.

_

De medewerker kan problemen zelfstandig oplossen.

_

De medewerker kan de ploegbaas vervangen.

_

De medewerker kent en begrijpt afspraken over

soneelsverantwoordelijken.

7. Sociale dialoog

de productieplanning.
_

De medewerker kan technische problemen correct
inschatten en gepast reageren.

_

De medewerker kan nieuwe operatoren opleiden.

_

De medewerker werkt minstens 50% van de werktijd
per jaar op meerdere werkposten.

De productiearbeiders hebben
meer inzicht gekregen in de werking van
de brouwerij.
Het competentiebeleid is organisch gegroeid en heeft nooit als
onderwerp op de agenda van de ondernemingsraad gestaan.

De ploegbaas geeft telkens een score van 0 – geen kennis tot

De vakbonden pleegden weinig of geen overleg met elkaar en

4 – specialisme. Wanneer de totale score meer dan 75% (=

hun bevoegde secretarissen over de kennisevaluaties en het

score 24 of meer) bedraagt, kan de medewerker doorgroeien.

werkplekleren. Er werd wel een CAO afgesloten over de nieuwe

“Dit werkt goed in de praktijk: we kunnen duidelijk aangeven

functieclassificatie en bijhorende lonen voor de productiearbei-
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ders. De vakbonden krijgen maandelijks op de ondernemings-

8. Toekomst

raad een overzicht van de gevolgde opleidingen (wie, wat en

De effecten van het competentiebeleid
op de productie in kaart brengen.

hoeveel uren).
Nu het competentiebeleid wordt toegepast hebben de vakbonden vooral een positieve ervaring. Ze merkten het volgende op:

Het is belangrijk dat de kennisevaluaties en het werkplekleren
blijven plaatsvinden. Voor de personeelsdienst zou dit steeds

_

_

Voor de vakbonden vormden de verlofproblemen

meer geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse werking van

een belangrijke motivatie om actie te ondernemen en

elke ploeg. “Als personeelsdienst hebben wij ons bij de start

de kennismonopolies te doorbreken.

van het project sterk geprofileerd om het proces van op gang

In het begin hadden werknemers angst om van machine

te trekken en te sturen. In de toekomst willen wij meer aan de

te wisselen. Men kent de eigen werkpost zeer goed.

zijlijn gaan staan zodat de shiftleiders en ploegbazen stilaan de

Werknemers vinden het vaak heel moeilijk om de eigen

motors van het competentiebeleid worden.” Individueel coa-

werkpost (tijdelijk) in te ruilen voor een andere werkpost.

chen van de shiftleiders en ploegbazen zal daar een belangrijk

Maar nu ervaren de werknemers de positieve effecten: ze

instrument voor zijn. Ook het werken aan de instructievaardig-

kunnen gemakkelijker verlof nemen, een collega kan indien

heden van de operatoren en ploegbazen die opleiding geven is

nodig even een post overnemen, er kan regelmatig van post

een belangrijk actiepunt waar nu reeds aan wordt gewerkt.

gewisseld worden waardoor niet altijd dezelfde personen
_

_

_

_

de zwaarste werkposten moeten bedienen.

Een belangrijke uitdaging is het bijhouden van alle gegevens

De productiearbeiders hebben hun eigen werkplek beter

over de kennisevaluaties en de opleidingen in een gebruiks-

leren kennen. De meesten kunnen nu 2 tot 3 werkposten

vriendelijk en overzichtelijk databestand. Het moet een onder-

bedienen. Ze hebben zo meer inzicht gekregen in het geheel

steunend middel zijn dat niet als een extra administratieve last

van alle werkposten en de werking van de hele brouwerij.

wordt ervaren. Brouwerij Martens heeft ervoor gekozen om een

Hierdoor voelen de medewerkers zich meer betrokken bij

eigen Excel-bestand te ontwikkelen, aangepast aan de eigen

de brouwerij.

noden.

Met behulp van het ontwikkelde materiaal verloopt het
onthaal van nieuwe medewerkers beter. Er kan onmiddellijk

Op de planning staat ook een grondige evaluatie van het

een gepaste opleiding worden voorzien en nieuwe

competentiebeleid in de verpakkingsafsdeling: zijn de voorop-

medewerkers kunnen bij twijfel steeds terugvallen op de

gestelde doelstellingen bereikt? Zijn de arbeiders polyvalent

instructiekaarten en de opleidingsmap op elke werkpost.

en competenter? Heeft dit bijgedragen aan de kwaliteit van het

De kennismatrix is een hulpmiddel dat de evaluaties en het

productieproces? Is het rendement gestegen? Enzovoort. De

doorgroeien naar de P/S-klasse duidelijker en objectiever

kennismonopolies zijn doorbroken, arbeiders zijn competenter

maakt.

geworden. Maar in de toekomst wil men ook de correlatie tus-

De nieuwe P/S-loonklasse motiveert de werknemers om

sen het competentiebeleid en de productie in kaart brengen.

hun technische competenties verder te ontwikkelen.
_

De brouwerij staat ook open voor opleidingen die de
werknemers buiten het werk volgen. Er zijn heel wat
werknemers die bijvoorbeeld een avondcursus Frans
of Excel volgen. Mits goede afspraken is er geen enkel
probleem voor de werkgever om hiervoor educatief verlof
of tijdskrediet op te nemen.

_

In de toekomst hopen de vakbonden dat opleiding nog kan
worden uitgebreid. Ze denken aan het leren werken met
nieuwe machines nog voor deze machines in het bedrijf
worden geïntroduceerd.

127

9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de productiedirecteur
en de personeels
verantwoordelijken

10. Geïnterviewden
_

Jan Martens – Technisch en productiedirecteur

_

Annelies Bakos – HR-manager

_

Mathieu Thys – Senior human resources officer

Het is belangrijk om de nodige tijd te nemen en het competen-

_

Hubert Zentjens – Delegee en secretaris ACV (arbeiders)

tiebeleid stilaan te laten groeien. Zo kan stap voor stap een

_

Willy Cardinaels – Delegee ACV (arbeiders)

competentiebeleid worden opgebouwd dat volledig is afgestemd op de noden van het bedrijf. Door elke nieuwe stap in het
competentiebeleid eerst bij een kleine groep te testen, kan van
deze ervaringen worden geleerd alvorens andere werknemers
te betrekken. Ook voor de medewerkers is het belangrijk om
niet alles tegelijk in te voeren: verandering vraagt tijd.
Probeer het competentiebeleid zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Op de eerste plaats moeten medewerkers weten
waarom het competentiebeleid wordt ingevoerd. Zo focust
Brouwerij Martens in de communicatie over het competentiebeleid steeds op het doel ervan: arbeiders competenter en
polyvalent maken. Om het systeem herkenbaar te maken voor
de medewerkers, kan best vertrokken worden uit hun concrete
werksituatie: de taken die ze dagelijks uitvoeren. Ten slotte,
moeten medewerkers zich betrokken voelen bij het competentiebeleid. Tegelijkertijd mogen ze niet te veel belast worden met
extra taken.
De productiemanager moet overtuigd zijn dat een goed competentiebeleid het bedrijf ten goede komt. Daarnaast zijn de direct
leidinggevenden sleutelfiguren voor een geslaagd competentiebeleid. Het is belangrijk om hen voldoende te sturen en te
ondersteunen: de nodige materialen en formulieren voorzien,
overleg plegen, coachen, ... Formulieren en documenten zijn
daarbij hulpmiddelen. Het is belangrijk dat direct leidinggevenden dit ook zo zien en het niet als extra administratieve ballast
ervaren.
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De Noordboom

1. De Noordboom
De Noordboom is een bouwbedrijf in Ronse. Het bedrijf specialiseert zich in duurzame houtconstructies met FSC-gecertifi-

Een competentiebeleid voor
meer structuur en transparantie.

ceerd hout uit verantwoord bosbeheer. Het gaat voornamelijk
om laagenergie- en passiefhuis-houtskeletbouw maar ook om
renovatiewerken. Het bedrijf startte in 1982 als coöperatieve
vennootschap. In 1992 werd de eerste werknemer in dienst
genomen. De Noordboom is de laatste jaren gestaag gegroeid
en telt momenteel 21 werknemers en 3 vennoten. Het zusterbedrijf Eurabo, gelegen op hetzelfde terrein, heeft 5 werknemers
in dienst. Eurabo produceert en verhandelt FSC-gecertificeerde
houtproducten en bio-ecologische bouw- en isolatiematerialen. De administratie en personeelsdienst van beide bedrijven
gebeurt momenteel nog grotendeels centraal.

2. De context
Groei brengt nood aan meer structuur
met zich mee.
De Noordboom richt zich op de nichemarkt van duurzame en
energiezuinige woningen. “Het is een groeiende markt met
nog steeds een te beperkt aanbod” merkt de zaakvoerder op.
Ook De Noordboom is de laatste jaren sterk gegroeid van een
5-tal werknemers tot meer dan 20 werknemers. Hierdoor is
het bedrijf veranderd. De werkprocessen en functies vervagen
stilaan: het is niet meer duidelijk wie precies wat doet, aan wie
wat moet worden gerapporteerd en wie waarover de eindverantwoordelijkheid heeft. “Hoe groter een bedrijf wordt, hoe
meer structuren er nodig zijn. Dat is ook bij De Noordboom het
geval: er is nood aan duidelijkheid en transparantie. Een visie en
missie moet het doel van het bedrijf duidelijk maken en richting
geven aan zowel de bedrijfsleiding als de medewerkers” stelt de
zaakvoerder.
De zaakvoerder en de medewerkster personeelsbeleid hebben
samen de opleiding HRMCoach gevolgd. Dat was de directe aanleiding om een competentiebeleid uit te werken. Voor de Noordboom betekende dit van nul beginnen. “Het personeelsbeleid
gebeurde tot dan vooral vanuit een buikgevoel. Zo werden er
op een bepaald moment functioneringsgesprekken ingevoerd.
Op korte termijn was dat nuttig: bepaalde problemen werden
aangepakt en opgelost. De gesprekken motiveerden de werkne-
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mers. Maar op lange termijn was het moeilijk om het regelmatig

Het bedrijf zal vooral focussen op competenties onder de vorm

voeren van de gesprekken vol te houden. Zowel de zaakvoerder

van technische vaardigheden en kennis. De specifieke activitei-

die de gesprekken voerde als de medewerkers zaten ‘aan het

ten van het bedrijf vragen specifieke vakkennis en technieken

einde van hun kunnen’, net omdat de gesprekken een geïso-

in verband met energiezuinig bouwen. Maar ook attitudes zoals

leerd gegeven waren dat los stond van de hele werking van het

communicatie en leidinggeven, orde en oog hebben voor veilig-

bedrijf” stelt de zaakvoerder. De opleiding HRMCoach bracht

heid en kwaliteit zullen belangrijke competenties zijn voor het

het bedrijf ertoe werk te maken van een meer gesystematiseerd

bedrijf.

personeelsbeleid op basis van competenties.
De competentieprofielen zullen deel uitmaken van de functiebeschrijvingen. Momenteel wordt uitgewerkt hoe deze functiebeschrijvingen en competentieprofielen er concreet zullen uitzien.

3. Doelstellingen
Meer systematiek
in het personeelsbeleid.
De Noordboom wil met het competentiebeleid:
_

5. Het proces
Een onderzoek naar de bedrijfscultuur
als basis.

Op basis van een uitgeschreven missie en visie duidelijk
maken waar het bedrijf voor staat en richting geven aan de

5.1. Cultuuronderzoek

medewerkers.

“De belangrijkste uitdagingen bij het uitwerken van een com-

Meer structuur brengen in de werkprocessen en de

petentiebeleid, vooral voor kleinere bedrijven, kunnen samen-

verschillende functies op basis van functiebeschrijvingen

gevat worden onder de noemer tijd, geld en kennis” stelt de

en competentieprofielen.

zaakvoerder. Doordat het bedrijf sterk is gegroeid en er meer

Meer systematiek brengen in het personeelsbeleid door het

mensen in dienst zijn, is het mogelijk – maar ook nodig – meer

werken met competenties te integreren in de verschillende

tijd in het personeelsbeleid te investeren. De zaakvoerder en de

domeinen van het personeelsbeleid.

medewerkster personeelbeleid werken aan de eigen kennis over

_

De aanwezige kennis in kaart brengen en borgen.

competenties en een competentiebeleid, ondermeer door het

_

Planmatig en doelgericht opleiding voor de medewerkers

volgen van de opleiding HRMCoach. Daarnaast wordt beroep

voorzien.

gedaan op de deskundigheid van een externe consultant.

_

_

_

Het doorgroeien van medewerkers mogelijk maken.
Overtuigd van het belang en de impact van de organisatiecultuur op de medewerkersbetrokkenheid, startte De Noordboom
met een onderzoek naar de bestaande bedrijfscultuur. De cul-

4. Doelgroepen, competenties en
instrumenten

tuur van een onderneming wordt weerspiegeld in haar normen
en waarden, tradities en verwachtingen die aan de medewerkers worden gesteld. Een vragenlijst peilt naar zowel de reële

Focus op technische vaardigheden en kennis
op het vlak van energievriendelijk bouwen.

als naar de gewenste gedragsvormen en persoonlijke stijlen van
de medewerkers. De externe consultant heeft de medewerkers
tijdens een vergadering uitleg gegeven over het doel van de

Het competentiebeleid dat wordt uitgewerkt zal voor alle

vragenlijst, wat bedrijfscultuur betekent en hoe het cultuuron-

werknemers gelden. De werknemers van De Noordboom zijn

derzoek zou worden aangepakt. De vragenlijst werd door de

vrij goed geschoold, in Eurabo werken ook laaggeschoolden. Dit

externe consultant samen met de medewerkers afgenomen.

vergt een andere aanpak van het competentiebeleid. Daarom

De zaakvoerders vulden dezelfde vragenlijst eveneens in met

zal het competentiebeleid eerst in De Noordboom worden uitge-

hun ideaal-bedrijf voor ogen. De gegevens werden verwerkt en

werkt. Later zal het worden aangepast en ingevoerd bij Eurabo.

vertaalt naar twaalf stijlen die de organisatiecultuur beschrij-
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medewerkers en de zaakvoerders besproken. Dit leidde tot een

5.3. Functiebeschrijvingen en
competentieprofielen

consensus over actiepunten waar aan gewerkt moest worden.

Het bedrijf heeft de verschillende functies in kaart gebracht.

De actiepunten werden gebundeld in actiefiches die mede de

Men onderscheidt een 20-tal verschillende functies: magazij-

basis zullen vormen voor het opbouwen van het personeelsbe-

nier, schrijnwerker, chauffeur, medewerker administratie en

leid.

personeelbeleid, enzovoort. Dit betekent dat er voor heel wat

ven. Tijdens een teamvergadering werden de resultaten van de

functies slechts één functiehouder in het bedrijf werkt.
De drie belangrijkste actiefiches waar eerst werk van zal worden gemaakt gaan over de taakverdeling, teamvergaderingen

In het voorjaar 2009 zal het bedrijf starten met het uitschrijven

en de aanwezigheid van de leiding om medewerkers aan te

van de functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Hierbij

sturen en te ondersteunen. Samen met de medewerkers wordt

zullen ook de functiehouders worden betrokken. De medewerk-

op papier voor elke actie uitgeschreven welke resultaten wor-

ster personeelsbeleid stelt samen met de zaakvoeder en de ex-

den verwacht, wie de acties zal ondernemen en welke valkuilen

terne consultant een basisbeschrijving op. Die basisbeschrijving

er zijn. De opvolging van de actiefiches gebeurt tijdens de team-

wordt met de functiehouders besproken en aangepast waar

vergadering die 4 keer per jaar plaatsvinden. “Een belangrijk

nodig. Samen worden ook competenties geselecteerd die nodig

verschil met vroeger is dat de uitwerking van acties nu niet

zijn om de functie goed te kunnen uitvoeren.

meer alleen door de zaakvoerder gebeurt en de medewerkers
enkel worden geïnformeerd. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor een aantal actiepunten” zegt de zaakvoerder.

6. De sociale dialoog
5.2. Missie en visie
Het cultuuronderzoek vormde een belangrijke basis voor het

Medewerkers betrekken
maar niet overbelasten.

opstellen van de missie en visie. De missie van De Noordboom
is: “De Noordboomers bouwen voor u en voor éénieders toe-

Bij De Noordboom is er geen syndicale delegatie aanwezig.

komst; energiezuinige woningen met hernieuwbare grondstof-

De medewerkers worden zoveel mogelijk geïnformeerd over

fen uit duurzame ontginning”. De visie is opgedeeld naar een

en betrokken bij de uitwerking van het competentiebeleid.

visie naar:

Bijvoorbeeld, het cultuuronderzoek, tijdens de teamvergaderingen om actiefiches uit te werken, bij het opstellen van de

_

_

Resultaten, bijvoorbeeld: wij wensen toonaangevend te

competentieprofielen, enzovoort. Tegelijkertijd probeert het

zijn in Vlaanderen op gebied van passief huizen, FSC-hout

bedrijf ervoor te zorgen dat de medewerkers niet te veel tijd

gebruik en hernieuwbare grondstoffen.

en moeite moeten investeren in de uitwerking van het compe-

Organisatie, bijvoorbeeld: iedereen heeft een duidelijke rol

tentiebeleid. Bijvoorbeeld, bij het uitschrijven van de functie-

en taak.

beschrijvingen en competentieprofielen vertrekt men niet van

_

Medewerkers, bijvoorbeeld: onze medewerkers zijn

een wit blad, maar wordt op voorhand een basisbeschrijving

teamspelers.

opgesteld.

_

Klanten: bijvoorbeeld: wij nemen tijd voor onze klant
teneinde zijn behoeften en verwachtingen te begrijpen.

Deze missie en visie werd door de 3 vennoten uitgewerkt met

7. Toekomst

begeleiding van een externe consultant. Ook de missie en visie
werden tijdens een vergadering aan de medewerkers voorgesteld en toegelicht.

Een uitgeschreven competentiebeleid
als houvast.
“We zitten nog in de beginfase van het uitwerken van ons competentiebeleid. De belangrijkste opdracht is het competentie-
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beleid stap voor stap verder uitwerken en invoeren, samen met

de medewerkers, zorgt een extern persoon voor meer objectivi-

de medewerkers” zegt de medewerkster personeelsbeleid. De

teit en geloofwaardigheid.

Noordboom wil een volledig uitgeschreven competentiebeleid
uitwerken. “Een competentiebeleid dat enkel in het hoofd van
de zaakvoerder zit, werkt niet. Door het op papier te zetten, is
het voor iedereen duidelijk en kan er steeds op teruggevallen

9. Geïnterviewden

worden” zegt de zaakvoerder.
Het bedrijf wil het werken met competenties integreren in de
verschillende domeinen van het personeelsbeleid: selecteren

_

Peter Suys – zaakvoerder

_

Bie Vanderweeën – medewerkerster administratie
en personeelsbeleid

van medewerkers op basis van competenties, gerichte opleidingen, werkplanning in functie van de competenties van
medewerkers, enzovoort. Omdat teamwerk een belangrijke
component is in het werken bij De Noordboom zal er geen directe koppeling van individuele competenties of prestaties aan
beloningen worden gemaakt.

8. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de zaakvoerder en
medewerkster personeelsbeleid
Groei om de groei is nooit een doel van het bedrijf geweest.
Maar om de bedrijfsmissie te realiseren is een gepaste schaalgrootte noodzakelijk. In die context is een helder personeelsbeleid een voorwaarde voor een gezonde betrokkenheid van de
medewerkers. En een goed competentiebeleid is tevens nodig
om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Maar een
competentiebeleid moet ook goed afgestemd worden op het
bedrijf, het heeft tijd nodig om te groeien.
Een goed competentiebeleid wordt gedragen door het hele
bedrijf: zowel de zaakvoerders als de medewerkers. Bij De
Noordboom wist iedereen wat er niet goed ging, maar door het
cultuuronderzoek stond dit voor iedereen op dezelfde manier
op papier. Dit werd ondersteund door het feit dat het onderzoek
door een externe consultant werd uitgevoerd en het bedrijf
een doel en verdere concrete stappen voor ogen had. Ook in de
uitwerking van het competentiebeleid probeert het bedrijf de
medewerkers te betrekken.
Door het werken met een consultant kunnen we beroep doen
op externe deskundigheid. Het zorgt ervoor dat de uitwerking
van het competentiebeleid niet stil valt. De dagelijkse werking
neemt anders snel de overhand. Ook in de communicatie naar
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ETAP
verlichting
nv

1. ETAP verlichting nv
ETAP is een bedrijf in de metaalverwerkende industrie gevestigd in Malle. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt
metalen armaturen voor verlichting en noodverlichting. Ongeveer 70% van de productie is functionele verlichting en 30% is
noodverlichting. De focus ligt op energiezuinige verlichting en
productie op maat: een nichemarkt. Het bedrijf heeft ongeveer

Competentieontwikkeling laat
vrouwelijke werknemers doorgroeien
naar technische functies.

600 werknemers in dienst, waarvan 420 in de hoofdzetel te
Malle. Daar bevinden zich de afdelingen ontwerp, productie en
verkoop België en zijn ook de centrale stafdiensten gevestigd.
De meerderheid van de werknemers zijn arbeiders, veelal laaggeschoold. Door de aard van de functies (fijntechniek, assemblage) en de mogelijkheden tot deeltijdse uurroosters werken
er veel vrouwen.

2. De context
Door een tekort aan technisch geschoolden
op de arbeidsmarkt en het verlies van
vakmanschap door pensionering richtte
het bedrijf zich op de leermogelijkheden
bij het aanwezige personeel.
De laatste jaren is het bedrijf sterk gegroeid. “De laatste drie
jaar hadden we gemiddeld 110 vacatures per jaar. Dit heeft te
maken met uitbreiding en speciale projecten” zegt de personeelsmanager. Tegelijkertijd is het veel moeilijker geworden
om technisch geschoold personeel van niveau A2 (TSO) op de
arbeidsmarkt te vinden. Meer dan de helft van de vacatures
bij ETAP worden daardoor ingevuld door mensen met een
beroepsopleiding. Vaak is deze beroepsopleiding niet relevant
voor de functie in het bedrijf. Dit tekort vertraagt de groei van
het bedrijf. Recent zijn ook heel wat werknemers, die hun hele
loopbaan bij ETAP hebben gewerkt, op pensioen gegaan. Er
is veel vakmanschap verloren gegaan omdat er onvoldoende
structuren in het bedrijf aanwezig waren om deze kennis en
vaardigheden te borgen.
Uit de tevredenheidsenquêtes van 2000 en 2004 bij het personeel kwam naar voor dat arbeiders meer opleiding wilden.
“Hoewel we al heel wat formele opleidingen voor de arbeiders organiseerden, werd dit niet zo ervaren op de werkvloer. Ook daar
wilden we iets aan veranderen” aldus de personeelsmanager.
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Het bedrijf richtte zich op de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden bij het aanwezige personeel. Vanuit de idee dat de

4. Doelgroepen, competenties en
instrumenten

scholingsgraad geen goede weerspiegeling is van iemands leergierigheid en -capaciteit werd een diversiteitsproject opgezet.
Het ontwikkelen van competenties en gelijke doorgroeimoge-

Een competentiematrix
als basisinstrument.

lijkheden voor mannen en vrouwen stonden hierin centraal. Het
diversiteitsbeleid en het competentiebeleid zijn dan ook sterk

4.1. Doelgroep

met elkaar verweven. Er werden twee pilootprojecten opgezet,

Het pilootproject vrouwen opleiden in technische beroepen is

namelijk meterschap in de montageafdeling en vrouwen oplei-

gestart in de afdeling plaatbewerking. In deze afdeling worden

den in technische beroepen in de afdeling Plaatbewerking. We

de metalen platen omgebouwd tot de basisvormen voor de ar-

focussen hier op het tweede pilootproject.

maturen van de verlichting. Een machine doet de eerste bewerking van de platen en ponst er gaatjes en inkepingen in. Daarna
wordt het metaal gesneden. Met een plooimachine worden de
armaturen in model gebracht. Dit gebeurt door een operator.

3. Doelstellingen

Telkens wanneer de operator aan een nieuwe opdracht moet
beginnen, moet de machine opnieuw gesteld worden. Hiervoor

Doorgroeitrajecten om de medewerkers verder
te ontwikkelen in hun job en het bedrijf te
doen groeien.

heeft de operator de hulp nodig van een technisch operator
of een specialist. Door de klantspecifieke bestellingen moeten
machines regelmatig worden gesteld.

De doelstelling van het ruimere competentiebeleid bij ETAP

De afdeling plaatbewerking telt momenteel 74 werknemers,

is de competenties van alle medewerkers gericht inzetten en

naast het afdelingshoofd en 3 teamleiders gaat het om 33

ontwikkelen om het bedrijf verder te doen groeien. Voor het

operatoren, 34 technisch operatoren (niveau 1 of 2) en 3 speci-

competentiebeleid in de afdeling plaatbewerking stelt het be-

alisten. Bij ETAP gold jarenlang de klassieke rolverdeling: in de

drijf doelstellingen voorop:

afdeling Plaatbewerking waren de functies technisch operator
en specialist typisch voorbehouden voor mannen met een

_

_

Structuren opzetten en vormen van werkplekleren

opleiding TSO, vrouwen werkten hoofdzakelijk als operatoren.

ontwikkelen om de aanwezige kennis over het

Het pilootproject focust in de eerste plaats op de vrouwelijke

productieproces te borgen.

operatoren.

Het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt
opvangen door de inzetbaarheid van het eigen personeel

_

_
_

_

en in het bijzonder de vrouwelijke arbeiders te vergroten.

4.2. Competenties

De doorlooptijd verminderen door vrouwelijke operatoren

De focus ligt op het ontwikkelen van een aantal technische

op te leiden tot technisch operator niveau 1 zodat ze zelf

competenties. Om een machine te kunnen stellen moeten

de nodige machines kunnen stellen.

medewerkers de kennis en vaardigheden bezitten van oplei-

Opleiding doelgericht plannen op basis van aanwezige en

dingsniveau A2. Ze moeten bijvoorbeeld zeer precies kunnen

nodige competenties.

meten, plannen kunnen lezen, plooiregels kennen, basiskennis

Zorgen voor meer zelfredzaamheid en een grotere

hebben van grondstoffen, mechanica en materialen, enzo-

zelfstandigheid bij de medewerkers en meer variatie in

voort. Daarnaast zijn ook bepaalde gedragscompetenties van

het werk.

belang, zoals stressbestendig zijn, resultaatsgericht zijn en

Binnen de timing van het pilootproject 4 vrouwen opleiden

leervermogen.

van de functie operator naar de functie technisch operator
niveau 1.
_

Op termijn in de afdeling Plaatbewerking doorgroeitrajecten

4.3. Instrumenten

creëren van operator naar technisch operator niveau 1,

Tijdens het pilootproject in de afdeling plaatbewerking werden

technisch operator niveau 2, en uiteindelijk specialist.

een aantal competentie-instrumenten ontwikkeld om de aanwe-
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zige competenties in kaart te brengen en doelgericht verder te

Operator

ontwikkelen.
technisch

Competentieprofielen

NORM
3

veiligheid

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

administratie

3

4

4

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

3

3

resultaatsgerichtheid

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

2

2

2

2

operator niveau 1, technisch operator niveau 2 en specialist. Elk

samenwerking

2

3

3

3

2

2

3

3

2

2

2

2

1

2

1

2

profiel bevat 10 competenties: 2 tot 3 technische competenties

verantwoordelijkheid

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

zelfstandigheid

2

4

3

3

4

2

2

3

3

2

3

3

2

2

3

2

motivatie

2

3

4

4

3

3

4

2

3

3

3

3

2

2

2

2

(bijvoorbeeld: vakkennis, stellen van installaties en machines,
...) en 7 tot 8 gedragscompetenties (bijvoorbeeld: resultaatsge-

attidude

Er is een competentieprofiel voor de functies operator, technisch

richtheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, ...). Een aantal

stressbestendigheid

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

van deze competenties zijn kerncompetenties omdat ze gelden

leervermogen

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

2

2

2

voor elke medewerker in de afdeling. Andere competenties zijn

flexibiliteit

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

functiespecifiek: ze gelden enkel voor specifieke functie. Elk van
deze competenties wordt gedefinieerd en geconcretiseerd in

Er wordt ook een kennismatrix opgesteld die per machine en

4 niveaus van waarneembaar gedrag.

per medewerker aangeeft hoe goed de medewerker de machine
kan bedienen op vier niveaus:

Bijvoorbeeld: De gedragscompetentie resultaatsgerichtheid is

_

en bedienen.

een kerncompetentie: de competentie behoort tot het competentieprofiel van de vier functies.

_

_

Niveau 2: kan zelfstandig taak uitvoeren (veiligheid en
kwaliteit).

Definitie: de mate waarin de medewerker een duidelijk doel
voor ogen heeft en er voortdurend naar streeft om dit te

_

Niveau 3: kan taak op rendement uitvoeren (ook kwantiteit).

bereiken of te verbeteren.

_

Niveau 4: specialist.

4 niveaus van waarneembaar gedrag:
_

Ziet werken eerder als een bezig zijn, het resultaat is
bijkomstig.

_

Hij is snel tevreden met het behaalde resultaat.

_

Speelt een actieve rol in kwaliteit en resultaat.

_

Door structurele verbetering zoekt hij een verhoging

Overzicht opleiding mechanisch omstellen machines

Aantal medewerkers die de operatie kennen en de noodzakelijke behoefte hieraan.
Dit is de belangrijkste bron voor het opstellen van een opleidingsprogramma.

van resultaat en kwaliteit.
Per competentie wordt de verwachte norm voor een functie
aangegeven:
_

Operator: gedragsniveau 3.

_

Technisch operator niveau 1: gedragsniveau 3.

_

Technisch operator niveau 2: gedragsniveau 4.

_

Specialist: gedragsniveau 4.

Competentie- en kennismatrix
De competentiematrix geeft per competentie (rijen) en per medewerker (kolommen) het niveau van de aanwezige competentie bij
de medewerker weer. De competentiematrix bevat ook de norm
voor een bepaalde functie. Met verschillende kleuren wordt aangegeven of de medewerker op de norm (olijfgroen
olijfgroen), lager dan de
norm (-1 grijs, -2 donkergrijs) of hoger dan de norm (geel) scoort.
In volgend voorbeeld scoort geen enkele medewerker 2 punten
onder de norm.

Naam
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Maximum Groep 1
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Naam mdw
Maximum Groep 2
Naam mdw
Naam mdw
Vermeylen Cris
Lavrijsen Guy
Van Steen Ingrid
Naam mdw
Maximum Groep 3

C
D
E
Ploeg
07-Kaderplooicel
08-Lasrobot
09-Pons-knip-machine
12-Scharen
13-23-24-14-Mantelslijn
14-Plooibanken Promecam
14-Plooibanken Soenen
14-Plooibank Finn Power
14-Plooibank LVD
15-Mechanische persen
15-Lauffer 25 ton
Lammellen lijn
15-Perforatiebanken
16-Puntlassen
16-Boren-Tappen-Schuren-Zagen
17-NC-ponsmachines
18-Rollen Oude/Nieuwe Fasti
19-Mechanische persstraten 22/25 Ton
20-Mechanische persstraat 63Ton
20-Müller 75T persstraat
21-Schotjesstraat langs
21-Schotjesstraat dwars
21-Schotjesstraat persstraat
21-Schotjesstraat Schaal
21-Rollen afdekkingen
22-26-14-Reflektorlijn
25-Spuitgieten Omstellen
28-29-Hydraulische pers(straat) Lauffer

_

Niveau 1: heeft instructies gekregen, kan machine opstarten

X

2

3 3

2

X
x

x

3

2
2 3

x

3

3 3 2 3 3 3
3 3

3
3

3 3 3 3 3

x

3

2 3

x
X
x

3 3 3 2

X
x
x

3 3 3 3 3 2
3 3
x

3
3

3 3
3 2
3 3 3 3 2 3
3 2 1
3 3

x
X
X

2
3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 2
3
3 3 3
3 3

3 3
3
X

x
X

2

3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
3 3 3
3
3

3 3 2 3 3 3
2 2

3 2
1

3 3

2 2

X
x
3

3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3

3 3
2
3
1
2
3
4

3

3 3 3 3

2
3
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
3 3 3
3 3 3 3
3 3
Heeft instructies gekregen, kan machine/installatie opstarten, bedienen + coilwissel
Kan zelfstandig de taak uitvoeren
Kan de taak op rendement uitvoeren
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Is specialist

Opleidingsmappen

kers selecteren om het opleidingstraject tot technisch operator

Voor een aantal competenties die tijdens het doorgroeitraject

te volgen. De personeelsdienst heeft toen samen met ons een

worden ontwikkeld, zijn er opleidingsmappen. Bijvoorbeeld,

stap terug gezet. De werkgroep is rond de tafel gaan zitten om

over plannen leren lezen, rekenen, plooiregels, enzovoort. Deze

na te denken over wat medewerkers nodig hebben aan kennis,

cursussen worden tijdens het theoretisch gedeelte samen met

vaardigheden en attitudes om te kunnen doorgroeien naar de

de medewerksters doorlopen en ingeoefend op basis van oefe-

functie technisch operator. Dit heeft geleid tot het uitwerken

ningen. Voor elke machine is er een instructieboek met foto’s

van competentieprofielen en verschillende gedragsniveaus per

en uitleg over de nodige handelingen aan de machine.

competentie. Op basis van dat materiaal, gebeurt de keuze om
bepaalde medewerkers te laten doorgroeien veel objectiever”

Persoonlijk opleidingsplan

stelt een teamleider.

Het persoonlijk opleidingsplan is een schema met de opleidingen die een medewerker zal volgen. Het geeft aan welke ma-

De werkgroep tekende de opleidingsplannen uit en stelde op-

chines een medewerker zal leren bedienen of stellen en welke

leidingspakketten samen. Tijdens het eerste opleidingstraject

operaties een medewerker zal leren uitvoeren.

werd beroep gedaan op een extern bureau voor het geven van
de opleidingen. Nadien werkten het afdelingshoofd en de teamleiders opleidingsmateriaal uit, afgestemd op de praktijk binnen
de afdeling Plaatbewerking. Er zijn een aantal gemeenschap-

5. Het proces

pelijke theoretische opleidingen voor alle medewerkers die het
doorgroeitraject volgen, zoals plannen leren lezen. Daarnaast

Het afdelingshoofd en teamleiders als
architecten van het competentiebeleid.

worden deze medewerkers opgeleid tot technisch operator aan
een bepaalde machine, bijvoorbeeld de puntlasser. Daar krijgen
ze specifieke praktijkopleidingen voor.

ETAP evalueert om de 5 jaar de eigen missie en visie. Deze missie en visie stellen ondermeer dat het bedrijf de medewerkers

Voor het eerste opleidingstraject effectief van start ging,

wil helpen hun competenties en prestaties voortdurend te ver-

werden de medewerkers tijdens een vergadering geïnformeerd

beteren. Jaarlijks wordt op basis van deze missie en visie een

over de doelstellingen en het verloop van de doorgroeitrajec-

strategisch actieplan opgesteld dat wordt ondersteund door de

ten.

Raad van Bestuur. Eén van de topprioriteiten in dit strategisch
actieplan is het werken rond competenties. Op die manier geeft
de directie een duidelijk mandaat aan de HR-afdeling om een
competentiebeleid uit te werken. In 2004 ging het pilootproject
in de afdeling plaatbewerking van start.
Een werkgroep bestaande uit de personeelsdienst, de afdelingsverantwoordelijke en de teamleiders heeft het hele competentiebeleid in de afdeling vorm gegeven. “Wij vonden het

6. Domeinen van het
personeelsbeleid
Doorgroeitrajecten naar meer technische
functies als kern van het competentiebeleid
in de afdeling plaatbewerking.

belangrijk dat de lijn zich eigenaar voelt van het project door
hen te betrekken in elke stap van de uitwerking. Dit gebeurde in

Het doorgroeitraject van operator naar technisch operator

een werkgroep. Een competentiebeleid dat van bovenaf wordt

niveau 1 is de kern van het competentiebeleid in de afdeling

opgelegd werkt in de praktijk meestal niet” stelt de personeels-

plaatbewerking. Maar de competentie-instrumenten worden

manager. Het gehele project van definiëren van competenties

ook ingezet in andere domeinen van het personeelsbeleid: func-

tot de start van het eerste opleidingstraject heeft meer dan

tioneringsgesprekken, werkplanning en personeelsplanning,

7 maanden in beslag genomen.

werving en selectie en verloning.

“Bij de start van het pilootproject wilden wij als teamleiders en
afdelingshoofd meteen op basis van ons aanvoelen medewer-
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6.1. Doorgroeitraject naar technisch
operator

opleidingen die men zal krijgen: zowel de gemeenschappelijke

In het doorgroeitraject naar technisch operator niveau 1 kunnen

keuze van welke medewerkster aan welke machine zal door-

een aantal stappen worden onderscheiden. Het hele doorgroei-

groeien naar technisch operator, gebeurt door het afdelings-

traject neemt gemiddeld 8 maanden in beslag.

hoofd en de teamleiders. De medewerksters kunnen wel hun

opleidingen, als de opleidingen voor een specifieke machine. De

voorkeur aangeven.
Stap 1: Bekend maken van vacatures
Telkens wanneer er plaats is om één of meerdere medewer-

Stap 4: Opleiding – leren op de werkplek

kers te laten doorgroeien naar de functie technisch operator

Het doorgroeitraject omvat een aantal algemene en meer spe-

niveau 1, worden er in de afdeling vacatures uitgehangen. Elke

cifieke theoretische opleidingen; zoals veiligheid, productken-

operator kan zich kandidaat stellen om in het doorgroeitraject

nis, materiaalkennis, rekenen, plan lezen, werken met de schuif-

te stappen.

meter. Daarnaast leren de medewerksters met begeleiding van
een coach diverse machines voor plaatbewerking stellen. Per

Stap 2: Selecteren van de kandidaten

individu worden er 40 uren theorielessen voorzien en tot 100

De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de compe-

uren praktijkopleiding. Om een machine goed te leren kennen,

tentiematrix: het afdelingshoofd en de drie teamleiders maken

worden de medewerksters reeds als operator aan de machine

een inschaling van de competenties van elke kandidaat op basis

gezet waar ze als technisch operator naar zullen doorgroeien.

van het competentieprofiel technisch operator niveau 1. Soms
worden er ook korte testen afgenomen om bepaalde technische

De opleidingen worden gegeven door medewerkers die

competenties in kaart te brengen. “Het blijft nog steeds moeilijk

bepaalde kennis en vaardigheden zeer goed beheersen of

om medewerkers zo objectief mogelijk op het competentie-

medewerkers die een bepaalde machine zeer goed kennen en

profiel in te schalen. Ik doe dit liefst wanneer ik alleen thuis

kunnen bedienen. Het gaat zowel om teamleiders, specialisten

ben. Ik probeer dan alles wat niets met de competenties van de

en technisch operatoren als operatoren: medewerkers leren van

medewerkers te maken heeft, buiten mijn beoordeling te laten.

elkaar op de werkplek. “Opleiding geven stopt niet bij het geven

Zo mogen conflicten die er zijn geweest geen invloed hebben op

van de uitleg. Medewerksters die het opleidingstraject starten

de inschaling. De gedragsbeschrijvingen bij iedere competentie

hebben vaak nood aan ondersteuning. Bij moeilijkheden raakt

en het werken met vier beoordelaars maakt de inschaling objec-

men gedemotiveerd en is er iemand nodig die extra uitleg geeft

tiever” zegt een teamleider.

en de medewerksters aanmoedigt. Ze zijn immers een engagement aangegaan dat ze ook daadwerkelijk willen verwezenlij-

De scores op alle competenties worden per kandidaat samen-

ken. Er zijn heel wat medewerksters die thuis nog regelmatig

geteld. Dit leidt tot een eerste rangschikking. Deze rangschik-

bezig zijn met wat ze hebben geleerd en ze ondersteunen elkaar

king is niet allesbepalend omdat een hoge score op de ene

heel sterk” zegt een teamleider. Het werkplekleren in de afde-

competentie, een lage score voor de andere competentie kan

ling plaatbewerking gaat niet alleen over het aanleren van heel

maskeren. De uiteindelijke keuze van de kandidaten gebeurt

specifieke kennis en vaardigheden maar ook over het werken

op basis van de competentiematrix door het afdelingshoofd en

aan een sterker zelfbeeld bij niet-technisch geschoolden. “Door

de teamleiders. De teamleiders bespreken met elke kandidate

expliciete coaching en gerichte ondersteuning van de teamlei-

waarom zij al dan niet kan starten in het doorgroeitraject. Ze

ders hebben al heel wat medewerksters meer vaardigheden

verwijzen telkens naar de inventarisatie van de aanwezige en

geleerd dan ze zelf hadden verwacht” stelt de personeelsma-

nodige competenties. “Omdat de teamleiders de keuze van

nager.

de kandidaten duidelijk kunnen beargumenteren op basis van
waarneembaar gedrag, vinden ook de medewerksters het een

Stap 5: Doorgroeien

eerlijk proces” zegt de personeelsmanager.

Beoordelen of een medewerkster een bepaalde competentie effectief heeft verworven, gebeurt meestal aan de hand van een

Stap3: Persoonlijk opleidingsplan

klein testje. Ook door observatie op de werkplek kunnen team-

Voor elke medewerkster in het doorgroeitraject wordt een per-

leiders vaak al goed inschatten of een medewerkster bepaalde

soonlijk opleidingsplan opgemaakt. Dat is een schema van de

kennis of vaardigheden wel of niet onder de knie heeft. Voor
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elke opleiding die een medewerker bij ETAP volgt krijgen ze een

kers die machines kunnen stellen zelf hun werk meer kunnen

symbolisch certificaat. “Medewerkers zijn vaak heel fier wan-

regelen. Wanneer ze meerdere machines kennen en kunnen

neer ze een opleiding tot een goed einde hebben gebracht en

bedienen, zal het werk ook meer afwisseling bieden.

certificaat hiervan krijgen. Sinds 2008 is het verplicht om voor
lagergeschoolde werknemers de gevolgde opleidingen in het
bedrijf en in de eigen vrije tijd in een ervaringsCV op te nemen.
Dit dient jaarlijks aan de medewerkers overhandigd. We zijn hier

7. De sociale dialoog

nog niet volledig op voorbereid voor alle opleidingen, maar dit

De vakbonden zien toe op een correct verloop
van de opleidingen.

is een eerste stap in de goede richting” merkt de personeelsmanager op.

Tijdens een syndicale vergadering werden de vakbonden

6.2. Andere personeelsdomeinen

geïnformeerd over het doel en de opbouw van de doorgroeitra-

Sinds 2006 wordt de competentiematrix ook gebruikt tijdens

jecten. “De personeelsdienst en de vakbonden stonden snel op

het jaarlijkse functioneringsgesprek met de medewerkers. De

dezelfde lijn. Voor de vakbonden was, op basis van de perso-

teamleider voert dit gesprek samen met de medewerker en in

neelsenquêtes, meer opleiding voor arbeiders een belangrijk

aanwezigheid van een personeelsmedewerker. De teamleider

thema. Gelijke doorgroeikansen voor mannen en vrouwen is

gebruikt de competentiematrix van de medewerker om het

zowel voor de werkgever als voor de vakbonden een belangrijk

gesprek voor te bereiden. Op basis van de aanwezige en nodige

ethisch thema” zegt de personeelsmanager. Het competentie-

competenties komt de loopbaan van de medewerker aan bod:

beleid komt regelmatig ter sprake tijdens vergaderingen met de

zijn de nodige competenties aanwezig om door te groeien? Is de

vakbondssecretarissen. Het project werd door de vakbonden

medewerker bereid om door te groeien? Er worden individuele

positief onthaald.

groeiplannen opgesteld.
We noteerden volgende opmerkingen van de vakbonden:
De kennismatrix is een hulpmiddel voor de werkplanning: de
teamleiders gebruiken dit om hun ploegen samen te stellen en

_

De vakbonden hebben een positieve ervaring met de

medewerkers te herplaatsen bij ziekte of verlof. De kennis- en

doorgroeitrajecten in de afdeling Plaatbewerking. Ze

competentiematrix worden ook ingezet voor de personeels-

vinden het goed dat niet de scholingsgraad van de persoon

planning. Wanneer een medewerker de afdeling of het bedrijf

maar wel het aanwezige talent van de medewerkers het

zal verlaten, hebben het afdelingshoofd en de teamleiders een

selectiecriteria vormt om al dan niet in het doorgroeitraject

overzicht van de competenties die aangeworven of ontwikkeld
moeten worden om dit verlies op te vangen.

te kunnen stappen.
_

Door de opleidingstrajecten zijn er nu meer technisch
operatoren van niveau 1. De competenties die deze

Aanwervingen gebeuren gedeeltelijk op basis van competen-

medewerkers hebben ontwikkeld, zorgen ervoor dat

ties. Tijdens het selectie-interview wordt de leerbereidheid

medewerkers elkaar kunnen helpen en ondersteunen bij

van de medewerker besproken en het technisch leerpotentieel

de uitvoering van hun taken. Het zorgt ook voor meer

bevraagd. Technische competenties kunnen ook worden getest.

afwisseling in het werk: de productie aan een bepaalde

“Maar het blijft vaak moeilijk om hier een goede inschatting van

machine kunnen technisch operatoren niveau 1 combineren

de maken” zo ervaart de personeelsmanager.

met technische bezigheden, zoals het stellen van de
machines.

Het ontwikkelen van competenties is niet direct gebonden aan

_

Tegelijkertijd brengt de functie technisch operator niveau 1

een financiële beloning. Het competentiebeleid is gericht op op-

soms ook meer stress met zich mee. Bijvoorbeeld, wanneer

leiding en ontwikkeling. Maar medewerkers die doorgroeien van

er iets fout loopt in het productieproces en bepaalde

operator naar technisch operator niveau 1, technisch operator

productieprocessen terug omgebouwd moeten worden. Niet

niveau 2 en specialist, komen telkens in een hogere looncate-

alle medewerkers kunnen goed omgaan met deze stress.

gorie terecht. Naast een financiële beloning, zullen medewer-

Collega’s ondersteunen elkaar hierin. Van alle medewerkers

138

_

_

die tot nu toe in het doorgroeitraject zijn gestapt, is nog

In het begin was het de taak van de personeelsdienst om de lijn

maar één medewerkster terug uit het traject gestapt.

en de medewerkers te overtuigen van het nut van het werken

Voor de vakbonden is het belangrijk dat medewerkers die

met competenties. Nu is de personeelsdienst de motor van het

het opleidingstraject hebben doorlopen en doorgroeien van

competentiebeleid. De nodige ondersteuning en sturing moeten

operator naar technisch operator niveau 1 daar ook correct

ervoor zorgen dat er ook in drukke tijden aandacht gaat naar

voor worden verloond.

het competentiebeleid. Het up-to-date houden van de compe-

Het gebruik van de competentieprofielen bij werving

tentie- en kennismatrix is daarbij een belangrijke uitdaging. De

en selectie is volgens de vakbonden een goede maar

personeelsdienst werkt momenteel met Excel-files om de gege-

moeilijke oefening. Soms worden de competenties van een

vens in verband met competenties en opleiding bij te houden.

nieuwe medewerker tijdens het selectie-interview te hoog

In de toekomst wil het bedrijf dit systematischer aanpakken en

ingeschaald. De hogere verloning die hiermee gepaard gaat,

werken met gespecialiseerde software.

geeft soms wrevel op de werkvloer.
_

Het is de taak van de vakbonden om erop toe te zien

Naast het pilootproject in de afdeling plaatbewerking, werd er

dat het proces van de selectie van kandidaten voor de

ook in andere afdelingen een competentiebeleid uitgewerkt.

doorgroeitrajecten en de opleidingen correct verlopen.

Het bedrijf wil het werken met competenties systematisch voor

Indien nodig sturen de vakbonden bij. Bijvoorbeeld,

alle afdelingen invoeren. Het procesmatig uitwerken van het

wanneer een bepaalde medewerker meer ondersteuning

competentiebeleid door de lijn zal daarbij steeds centraal staan.

nodig heeft tijdens het doorgroeitraject. Of om

“Dit zorgt ervoor dat er in de verschillende afdelingen andere

medewerkers aan te moedigen om zich kandidaat te

kerncompetenties worden geselecteerd of dat het gaat om de-

stellen voor het doorgroeitraject. Hierover is er een open

zelfde competenties maar onder een andere naam. Dat is voor

communicatie tussen vakbonden en werkgever.

het bedrijf niet van belang. Cruciaal is dat de competenties herkenbaar zijn voor de medewerkers van een bepaalde afdeling
en dat het lijnmanagement zich eigenaar voelt van het project”
zegt de personeelsmanager. Het competentiebeleid zal steeds

8. Toekomst

nauw verbonden blijven met het diversiteitsbeleid. Zo zijn er
nieuwe projecten opgestart rond het werken met competenties

Een competentiebeleid uitwerken en invoeren
in alle afdelingen.

voor niet-Europese werknemers in diverse functies en diverse
afdelingen en het opleiden van mannelijke werknemers voor
functies in de montageafdeling.

Tijdens het pilootproject werden 4 vrouwen opgeleid van operator tot technisch operator niveau 1. Sindsdien wordt het doorgroeitraject jaarlijks herhaald. De afgelopen drie jaren werden
14 vrouwelijke operatoren opgeleid tot technisch operator. Op
een termijn van 3 jaren wil het bedrijf het aantal operatoren in
de afdeling plaatbewerking verminderen tot 20% en het aantal
technisch operatoren tot 60% brengen.
Omdat de doorgroeitrajecten zeer intensief zijn voor de
medewerksters en de teamleiders, zal in de toekomst een
samenwerking met de VDAB worden opgestart. Voordat nieuwe
medewerkers bij ETAP in dienst komen, zullen ze eerst een
opleidingstraject bij de VDAB volgen. Tijdens dit opleidingstraject leert men vaardigheden die essentieel zijn voor het werk
in de afdeling Plaatbewerking. Deze medewerkers zullen veel
sneller in het doorgroeitraject kunnen stappen en doorgroeien
tot technisch operator en specialist.
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9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de personeelsmanager,
directeur productgroep
noodverlichting en een
teamleider van de afdeling
Plaatbewerking

10. Geïnterviewden

Gedragenheid en eigenaarschap door het afdelingshoofd en

_

_

Ben Ampe – personeelsdirecteur

_

Pascal Delanghe – directeur productgroep noodverlichting
en verkoop België

_

Jef Wauters – teamleider afdeling Plaatbewerking (tot vorig
jaar hoofddelegee ACV)
Krista Vandecruys – hoofdafgevaardigde ACV arbeiders

de teamleiders is van het grootste belang. Zij brengen het
competentiebeleid in de praktijk en zijn de promotoren van het
competentiebeleid op de werkvloer. Door het competentiebeleid samen met hen op te bouwen, is er veel gediscussieerd
over de nodige competenties. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
teamleiders dezelfde taal spreken als ze naar een bepaalde
competentie verwijzen.
Een competentiebeleid uitwerken en invoeren is een leerproces dat tijd vraagt en waarbij duidelijke communicatie centraal
staat. Bij de introductie kwam het competentiebeleid bij de arbeiders in eerste instantie bedreigend over. Daarom werd heel
duidelijk gemaakt dat evaluatie niet het doel was. De weerstand
had ook te maken een aantal vooroordelen over typische mannen- en vrouwenfuncties, deze moesten doorbroken worden.
Ook de cultuur in het bedrijf moet veranderen.
Voor sommige medewerksters was het doorgroeitraject een vrij
emotioneel proces. In het doorgroeitraject stappen betekende
immers dat ze hun vertrouwde machine, waar ze soms al meer
dan 10 jaar als operator aan werkten, moesten inruilen voor een
andere machine. Intensieve coaching is dan belangrijk. De doorgroeitrajecten hebben vooral een positief effect op de medewerkers: ze zijn fier wanneer ze een opleiding succesvol hebben
volbracht en hebben het gevoel dat ze serieus worden genomen.
Termen als competenties, competentiemangament en competentieprofielen zijn voor veel medewerkers moeilijke begrippen. In de afdeling Plaatbewerking worden deze termen zelden
gebruikt. Men spreekt vooral over waar het om draait: opleiden
tot technisch operator, leren stellen van machines, enzovoort.
Als bedrijf moet je een open houding op het vlak van opleiding
aannemen. Een bedrijf mag niet bang zijn dat werknemers
door het ontwikkelen van hun competenties, elders werk gaan
zoeken. Het is steeds meer noodzakelijk om te investeren in opleiding want op de arbeidsmarkt zijn bepaalde profielen steeds
moeilijker te vinden.
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Gemeente
Knokke-Heist

1. Gemeente Knokke-Heist
Knokke-Heist is een kustgemeente in West-Vlaanderen en omvat
de deelgemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle.
Het telt ruim 34.000 inwoners. Bij de gemeente Knokke-Heist
werken ongeveer 460 personeelsleden (uitgezonderd onderwijs).

Wij maken van alle werknemers
'sterren op de werkvloer'.

De gemeentediensten zijn opgedeeld in de diensten financiën, interne zaken, beleids- en projectmanagement, stadsontwikkeling,
technisch uitvoerende diensten, vrije tijd en de reddingsdienst. In
de zomermaanden worden tijdelijk ongeveer 330 extra personeelsleden aangeworven. Het gaat om jobstudenten, redders,
speelpleinmonitoren, eerste hulpverleners en een uitbreiding van
bepaalde diensten zoals onderhoud en feestelijkheden.

2. De context
Het sectoraal akkoord
als startpunt.
In juni 1993 werd een sectoraal akkoord afgesloten voor het
personeel van de Vlaamse provincies, gemeenten en OCMW’s.
Deze en de daarop volgende sectorale akkoorden werden
bekend als ‘de krachtlijnen Kelchtermans’. Ze wezen voor het
eerst op het belang van het voeren van een inhoudelijk personeelsbeleid bij lokale besturen in plaats van een louter administratief personeelsbeheer. Deze krachtlijnen spreken ondermeer
over meer maatwerk op het vlak van vorming en evaluatie en
de invoering van een evenwichtig evaluatiesysteem gekoppeld
aan een beroepsprocedure met voldoende waarborgen voor
het personeel. Dit heeft bij de gemeente Knokke-Heist gezorgd
voor een vernieuwende aanpak van het personeelsbeleid.
In 1999 werd een stafmedewerker personeelsbeleid aangeworven en werd de personeelsdienst gaandeweg geherstructureerd. Naast de cellen werving en bevordering,
loonadministratie en personeelsadministratie kwam er een
cel personeelsontwikkeling. Deze cel omvat de vroegere cel vorming, training en opleiding maar is ook verantwoordelijk voor
competentiemanagement, personeelsbegeleiding en evaluatie,
loopbaanontwikkeling, retentie, enzovoort.
“Het basisidee van het nieuwe personeelsbeleid is dat een
overheidscontext geen belemmering hoeft te zijn om mensen te
doen groeien in hun job en loopbaan en om dit proces door de
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leidinggevenden te laten begeleiden” legt de directeur interne
zaken uit. De gemeente Knokke-Heist wilde een personeelsbeleid op maat uitbouwen waarbij het bestaande evaluatiesys-

STRARS1

+/- 60 personen

teem werd omgebouwd tot een begeleidingssysteem. Dit bracht
Managementteam

de gemeente tot het werken met competenties.

directeurs

3. Doelstellingen
Van een evaluatie- naar
een begeleidingssysteem.

diensthoofden

diensthoofden

stafmedewerkers

stafmedewerkers

coördinators

coördinators

werkleiders

ploegbazen

medewerkers

medewerkers

Het competentiebeleid van de gemeente Knokke-Heist wil:
_

Medewerkers evalueren en begeleiden op maat van
hun functie.

_

Medewerkers helpen om de nodige competenties te

STRARS2

+/- 320 personen

ontwikkelen op basis van doelgerichte vorming en opleiding.
_
_

Medewerkers stimuleren om hun talenten beter te
benutten.

administratief personeel publieksgericht, werkleiders en ploeg-

De geschikte competenties binnenhalen en intern laten

bazen, technisch medewerker en vakman specialist, technisch

doorstromen waar nodig.

medewerkers niet-publieksgericht en technisch medewerkers
publieksgericht. Tot slot is er ook oog voor de competenties van
het zomerpersoneel zowel bij de aanwerving als bij de korte
evaluatie.

4. Doelgroepen, competenties en
instrumenten
4.2. Instrumenten

Een volledig geautomatiseerd systeem
rond competenties.

De gemeente beschikt over een afzonderlijk competentiemodel
en -woordenboek voor de kaderleden en voor de niet-kaderleden. Het competentiemodel en -woordenboek vormen de basis

4.1. Competenties en doelgroepen

van het competentiebeleid en de andere competentie-instru-

Competenties worden opgevat als vaardigheden, houding en

menten: competentieprofielen, functiebeschrijvingen, evalua-

persoonlijkheidskenmerken. Het competentiebeleid van de

tieformulieren, persoonlijke actieplannen, een 360°-feedback

gemeente Knokke-Heist geldt voor alle medewerkers en wordt

tool, een vormingsmatrix en een begeleidingsdocument voor

uitgewerkt in het project sterren op de werkvloer (STARS). Dit

elke competentie.

project is opgesplitst in twee deelprojecten. In het eerste deelproject STARS1 werd een competentiebeleid voor kaderleden

De gemeente heeft gekozen voor een sterke ICT-ondersteuning

uitgewerkt. Het gaat om 66 medewerkers in volgende functies:

van het competentiebeleid. Het systeem van instrumenten en

hoger kader (directeur, diensthoofd, beleidsmedewerker),

formulieren is volledig geautomatiseerd.

middenkader leidinggevend (adjunct-diensthoofd, coördinator) en middenkader niet-leidinggevend (adjunct-diensthoofd,

Competentiemodel, -woordenboek en -profielen

stafmedewerker). STARS2 staat voor het competentiebeleid

Het competentiewoordenboek voor de kaderleden bevat

voor niet-kaderleden. Deze subgroep omvat 6 personeels-

22 competenties. Elk van deze competenties wordt gedefinieerd

categorieën: administratief personeel niet-publieksgericht,

en geconcretiseerd in een aantal gedragsbeschrijvingen.
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Bijvoorbeeld: de competentie plannen en organiseren

Uit de resterende competenties worden voor elke individuele
functie tot maximaal 4 aanvullende competenties geselecteerd.

_

_

Definitie: Plannen en organiseren is het bepalen van doelen

Bijvoorbeeld, voor de functie coördinator Sociaal-Cultureel

en prioriteiten en zorgen voor een effectieve en efficiënte

Werk zijn functiespecifieke competenties: visie ontwikkelen,

inzet van beschikbare mensen, middelen en tijd om dit te

omgevingsgericht handelen, creatief zijn en integer zijn. Het

bereiken.

geheel van deze competenties (algemene kerncompetenties

Concrete gedragsbeschrijvingen:

kaderleden, kerncompetenties functiecategorie en functiespe-

_

Denkt eerst na voor hij iets doet.

cifieke competenties) vormt het competentieprofiel voor een

_

Plant acties/projecten, bepaalt doelstellingen

functie. De competenties worden geordend in drie categorieën:

_

en prioriteiten.

beleidsgerelateerde, interactiegerelateerde en persoonsgerela-

Organiseert, ordent en structureert zijn werk

teerde competenties.

en informatie.
_
_

Zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van

Het competentiewoordenboek, -model en -profielen voor

de beschikbare middelen (mensen, tijd, materiaal, ...).

de niet-kaderleden zijn op dezelfde manier opgebouwd. Het

Zorgt voor een goede samenhang van alle taken

woordenboek bevat eveneens 22 competenties die in gedrags-

en projecten.

beschrijvingen worden geconcretiseerd. De 5 kerncompetenties
voor alle niet-kaderleden zijn: kwaliteitsvol werken, zelfstandig

Het competentiemodel voor de kaderleden specificeert 5 alge-

werken, samenwerken, klantvriendelijk handelen en leervermo-

mene kerncompetenties voor alle kaderleden en 3 tot 5 kern-

gen en zichzelf ontwikkelen. De competenties worden ook hier

competenties voor elk van de drie functiecategorieën.

opgedeeld in drie categorieën: taakgerelateerde, interactiegerelateerde en persoonsgerelateerde competenties.

KERNCOMPETENTIES (*)
Hoger kader

Middenkader
Leidinggevend

Middenkader
Niet-leidinggevend

Beleidsgerelateerde
competenties

• Plannen en organiseren
• Kwaliteitsvol werken
• Visie ontwikkelen
• Omgevingsgericht handelen
• Beleidsopvolging en
monitoring

• Plannen en organiseren
• Kwaliteitsvol werken
• Beleidsondersteunend
werken

• Plannen en organiseren
• Kwaliteitsvol werken
• Beleidsondersteunend
werken

Interactie gerelateerde
competenties

• Effectief communiceren
• Samenwerken en
organisatiebetrokkenheid
• Leidinggeven
• Delegeren

• Effectief communiceren
• Samenwerken en
organisatiebetrokkenheid
• Leidinggeven
• Delegeren

• Effectief communiceren
• Samenwerken en
organisatiebetrokkenheid

Persoonsgerelateerde
competenties

• Zichzelf ontwikkelen

• Zichzelf ontwikkelen
• Resultaatsgericht werken

• Zichzelf ontwikkelen
• Resultaatsgericht werken
• Creatief zijn

Totaal per categorie

10

9

8

(*) Kerncompetenties in het vet aangeduid zijn de algemene kerncompetenties en gelden voor ALLE kaderfuncties.
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Functiebeschrijving

beschrijvingen, die bij de toepasselijke competentie horen,

De functiebeschrijving bevat voor elke functie de positionering

gescoord. Telkens wordt de optie geen oordeel voorzien. Deze

van de functie in het organogram (afdeling, dienst, functie,

beoordelingen worden samengebracht in een persoonlijk rap-

graad, hiërarchisch directe chef, hiërarchisch één na hogere

port.

chef, ...), het doel van de functie, de kernresultaatsgebieden
en het competentieprofiel. De kernresultaatsgebieden worden,

Vormingsmatrix en begeleidingsdocument

indien mogelijk, verder geconcretiseerd in taken.

per competentie
In de vormingsmatrix wordt het opleidingsaanbod gekoppeld

Bijvoorbeeld: de functie coördinator Sociaal-Cultureel Werk be-

aan de competenties. De matrix geeft een overzicht van de op-

vat volgend kernresultaatgebied: instaan voor een open interne

leidingen die in aanmerking komen om een bepaalde competen-

communicatie naar de medewerkers, de hiërarchisch oversten,

tie (verder) te ontwikkelen.

de andere diensten en het beleid, zodat iedereen toegang heeft
tot de informatie die belangrijk is om zijn taak optimaal te kun-

Het begeleidingsdocument geeft voor elke competentie:

nen realiseren.
Dit wordt verder geconcretiseerd in volgende taken:
_

Het actief bijwonen van de interne stafvergaderingen.

_

Het organiseren van regelmatig werkoverleg met de eigen

_

Een omschrijving van de competentie.

_

Concrete gedragsvoorbeelden.

_

Wat typisch is voor de competentie: zo is een open cultuur
belangrijk voor de competentie creatief zijn.

_

Informatie over de begeleiding: welke info de medewerker

medewerkers van de administratieve en technische ploeg.

op weg kan helpen, wat je als leidinggevende kan doen om

_

Het actief deelnemen aan de regelmatige vergaderingen

de medewerker te ondersteunen en welke andere personen

_

Uitvoerige mondelinge en/of schriftelijke rapportage,

de medewerker kunnen helpen.

van het werkoverleg met collega-stafleden.
_

Doe-het-zelf tips voor de medewerker.

uit eigen beweging of op vraag, ten behoeve van directie,
raad van bestuur en/of gemeentebestuur.

Leidraad bij aanwervingen
De leidraad bij aanwervingen is een checklist om bij elke aan-

Evaluatieformulier en persoonlijk actieplan

werving te beslissen hoe elke competentie uit het competentie-

De competenties en de resultaatsgebieden maken ook deel uit

profiel zal worden bevraagd (schriftelijk/praktisch, mondeling,

van het evaluatieformulier en het persoonlijk actieplan. Het

door extern psycholoog of andere) en hoe zwaar elke compe-

evaluatieformulier bevat een algemene beoordeling gunstig

tentie uit het competentieprofiel zal doorwegen bij de selectie

of ongunstig. Een gunstige beoordeling is verder opgedeeld in

(nauwelijks, laag, belangrijk, hoog en zeer hoog). “Niet alle

4 categorieën: uitstekend, zeer goed, goed of voldoende. Deze

competenties dienen van in het begin even sterk ontwikkeld te

algemene beoordeling wordt verder gemotiveerd door een

zijn. Het is wel belangrijk op voorhand duidelijk af te stemmen

beoordeling van de concrete competenties en resultaatsgebie-

wat wel aanwezig moet zijn bij de start in de functie” zeggen de

den. Het persoonlijk actieplan bevat naast de competenties en

personeelsmanagers.

resultaatsgebieden ook een aantal vragen over de persoonlijke
ontwikkeling en de loopbaan van de medewerker en eventuele vormingsbehoeften. De vormingsbehoeften worden kort
gemotiveerd en gekoppeld aan een te ontwikkelen competentie.
Hiervoor wordt ook een timing opgegeven.
360°-feedback tool
Op basis van een elektronische tool kunnen de competenties
van een medewerker door zichzelf, leidinggevenden, naaste en
onderliggende medewerkers worden beoordeeld. Met behulp
van een schuifbalk van nooit tot altijd worden de gedrags-
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5. Het proces

Het uitwerken en invoeren van het competentiebeleid werd
projectmatig aangepakt. Een stuurgroep (met de gemeentese-

Een projectmatige en
gefaseerde aanpak.

cretaris, directeur interne zaken, diensthoofd personeelszaken,
adjunct-diensthoofd personeelsbeleid en de schepen van personeelszaken) tekent de grote lijnen van het competentiebeleid

5.1. Projectmatige aanpak

uit. Met behulp van werkgroepen en klankbordsessies werden

De personeelsdienst heeft het initiatief genomen om een

ook de medewerkers betrokken en volgden ze het hele traject

competentiebeleid uit te werken binnen het gemeentebestuur

mee op. Daarnaast werd beroep gedaan op de externe des-

Knokke-Heist. In het evaluatiesysteem dat bestond tot 2003

kundigheid van WIVO, een vzw die openbare besturen helpt in

werden alle medewerkers op dezelfde vijf criteria beoordeeld:

het uitbouwen van hun personeelsbeleid. Op regelmatige basis
werd via de bestaande communicatiekanalen verslag gedaan

_

Kwaliteit van het werken, nauwkeurigheid.

_

Kwantiteit van het werk, ijver, tempo.

aan het college.

_

Zelfstandigheid, initiatief.

_

Omgang met chefs, collega’s en externe burgers,

5.2. STARS1 voor kaderleden

aanpassingsvermogen.

Het project STARS1 voor kaderleden is gestart in februari 2003.

Leidinggeven (enkel voor leidinggevenden).

De ontwikkelingsfase duurde 2 jaar (2003-2004), de eerste

_

tweejaarlijkse begeleidingscyclus liep over de jaren 2005 en
Uit een enquête bij het personeel in 2000 bleek dat de meeste

2006.

medewerkers en leidinggevenden deze evaluatie als een verplicht nummer ervaren waar verder niets mee werd gedaan.

Tijdens de ontwikkelingsfase werd met de stuurgroep

“Het evaluatiesysteem was een zeer rudimentair en geïsoleerd

gewerkt aan de verschillende instrumenten en documen-

gegeven. Het zorgde regelmatig voor verassingen tijdens het

ten (competentiewoordenboek met gedragsbeschrijvingen,

evaluatiegesprek” stelt de waarnemend gemeentesecretaris.

competentieprofiel, herwerken van de functiebeschrijvingen,
360°-feedbacktool, ...). De kaderleden hebben het volledige

De personeelsdienst werkte een voorstel uit waarin de

project mee opgevolgd in werkgroepen en klankbordgroepen.

medewerkers eerst binnen het bestaande systeem leerden

Met een externe firma en in overleg met de cel ICT werd een

evalueren en functioneringsgesprekken voeren. “Het was

ICT-ondersteuning voor het competentiebeleid uitgewerkt. In

een periode waarin de puntjes op de i werden geplaatst, er

het najaar 2004 werd het geautomatiseerde systeem getest in

meer aandacht ging naar opvolging en rapportering en naar

één dienst.

inwerking van de nieuwe leidinggevenden” stellen de personeelsmanagers.

Tijdens de implementatiefase van 2005 en 2006 maakten de
kaderleden voor het eerst gebruik van de nieuwe instrumenten

In de daaropvolgende periode werd aan het ontwikkelen van

en procedures. Ze werden hierin ondersteund op basis van

een competentiebeleid gewerkt: eerst voor de kaderleden,

diverse vormingssessies en intervisiemomenten. Als start van

daarna voor de niet-kaderleden. De opdeling in een competen-

de implementatie werd een grote informatiesessie voor de ka-

tiebeleid voor kaderleden en voor niet-kaderleden had tot doel

derleden gehouden: de nieuwe principes en het totaalbeeld van

te leren uit de ervaringen met het systeem voor de kaderleden

het competentiebeleid werden toegelicht. Vervolgens werd bij

alvorens het competentiebeleid ook voor niet-kaderleden in

elke nieuwe stap, samen met WIVO, vormingsmoment georga-

te voeren. “De leidinggevenden van het middenkader doen in

niseerd: over 360°-feedback, over het werken met persoonlijke

het STARS1-project ervaring op als medewerkers: zij worden

actieplannen, over het werken met opvolgingsgesprekken

geëvalueerd op hun competenties. In het STARS2-project zullen

en over het werken met beoordelingen. De personeelsdienst

zij binnenkort zelf hun medewerkers moeten evalueren op basis

focuste daarbij op de procedures en instrumenten van het

van competenties. Deze gefaseerde aanpak en het starten met

systeem, WIVO op het ontwikkelen van de nodige vaardigheden.

een kleinere groep zorgt ervoor dat het competentiebeleid

In 2006 vonden de eerste evaluatiegesprekken voor kaderleden

langzaam kan groeien” stellen de personeelsmanagers.

in het nieuwe systeem plaats.
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5.3. STARS2 voor niet-kaderleden
Tijdens de uitwerking en invoering van het nieuwe competentie-

6. Domeinen van het
personeelsbeleid

beleid STARS1 voor kaderleden, bleef men voor de niet-kader-

Een begeleidingscyclus als kern van
het competentiebeleid.

leden werken in het bestaande evaluatiesysteem. De ontwikkelingsfase van het STARS2-project liep over de jaren 2007-2008.
De implementatiefase start in 2009. De eerste volledige cyclus
van het competentiebeleid voor niet-kaderleden zal in 2010

De gemeente Knokke-Heist wil het werken met competenties

worden afgerond.

integreren in het dagelijks personeelsbeleid. De begeleidingscyclus is de kern van het competentiebeleid. Maar competenties

Voor de ontwikkeling van het competentiebeleid voor de niet-

worden ook steeds meer geïntegreerd in het opleidingsbeleid,

kaderleden werden de medewerkers nog meer betrokken (bot-

de selectie en het onthaal van nieuwe medewerkers en bevor-

tom-up). “Dit was nodig om de herkenbaarheid van de compe-

deringen. De personeelsdienst heeft een ondersteunende en

tenties te verzekeren en de betrokkenheid bij de medewerkers

sturende rol: aanleveren van materiaal, begeleiding, steek-

te verhogen” stellen de personeelsmanagers. In 2007 werd het

proefsgewijs de kwaliteit van de ingevulde formulieren nagaan,

competentiewoordenboek voor de niet-kaderleden uitgewerkt.

enzovoort. De uiteindelijke uitvoering van het competentiebe-

In werkgroepjes beschreven de medewerkers de essentiële

leid gebeurt door de leidinggevenden.

taken in hun functie met behulp van een spel. Deze taken werden vervolgens gegroepeerd in clusters. Samen werd gekeken
welke eigenschappen nodig zijn om een cluster van taken goed

6.1. De begeleidingscyclus

uit te voeren. Zo werden de nodige competenties voor iedere

Ieder kaderlid doorloopt een minimale begeleidingscyclus die

functiegroep in kaart gebracht. De niet-kaderleden werkten ook

loopt over 2 jaren. De cyclus start met het in kaart brengen van

mee aan het opstellen van de gedragsbeschrijvingen voor elke

de aanwezige competenties van de kaderleden. Dit gebeurt op

competentie. Het was een belangrijk uitgangspunt om de ge-

basis van het competentieprofiel met behulp van de 360°-feed-

dragsbeschrijvingen uit te werken in het woordgebruik van de

back tool. De vragenlijst wordt ingevuld door de hiërarchisch

doelgroep. In 2008 werd de implementatie voorbereid en het

direct leidinggevende en door de medewerker zelf. Voor de

begeleidingssysteem afgestemd op de nieuwe rechtspositiere-

hogere kaderleden wordt dit ook ingevuld door het team van

geling voor het personeel in lokale besturen die vanaf 1 januari
2009 geldt. Deze rechtspositieregeling gaat over aanwervingen

Begeleidingscyclus

(procedures, voorwaarden, selectie, ..), evaluatie tijdens de

feedback bevragers
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(1)

medewerkers, een zogenaamde bottom-up bevraging. De

personeelszaken omvat de taken en het competentieprofiel

kaderleden krijgen een persoonlijk rapport met een rangschik-

zoals opgenomen in de functiebeschrijving. “Een plannings-

king van de eigen competenties van sterk naar minder sterk.

gesprek is er in principe niet, maar facultatief kan de leiding-

In dit rapport wordt de zelfbeoordeling geplaatst ten opzichte

gevende in overleg met de medewerker, het actieplan verder

van de feedback door de direct leidinggevende en het team van

aanvullen of verfijnen op maat van de medewerker” stellen de

medewerkers. Dit rapport wordt niet gekoppeld aan de formele

personeelsmanagers. Tijdens het opvolgingsgesprek bespreken

evaluatie maar dient als feedback over de competenties en als

de direct leidinggevende en de medewerker de taken en compe-

insteek voor het persoonlijk actieplan.

tenties zoals opgenomen in het actieplan en komt ook de loopbaan van de medewerker aan bod. Dit gebeurt aan de hand van

Een 360°-feedback over de eigen competenties kan erg con-

een aantal vragen: welke taken doe je het liefst? Welke taken

fronterend zijn voor de kaderleden. Bij de eerste uitvoering

doe je het minst graag? Hoe vind je de samenwerking met je

ervan heeft dit tot enkele conflicten geleid die op het niveau

collega’s in team? Wat verwacht je van mij als leidinggevende?

van de stuurgroep en samen met de gemeentesecretaris wer-

Welke nieuwe of andere taken spreken jou ook aan? Enzovoort.

den uitgeklaard. “Toch hebben we beslist om het systeem voor
de kaderleden te behouden. Iedereen kent het systeem nu en
weet dat het niet wordt gebruikt tijdens de formele evaluatie.

6.2. Opleiding en vorming

Naarmate de tool meer wordt gebruikt, zullen we ook evoluties

De informatie uit de 360°-feedback, het persoonlijk actieplan

kunnen zien. Dat biedt belangrijke informatie voor de betrokken

en het opvolgingsgesprek worden door de vormingsambtenaar

medewerker en zijn leidinggevende maar ook voor de perso-

gebruikt om opleidingsmogelijkheden te voorzien. Zo kan het

neelsdienst voor haar loopbaan- en opleidingsbeleid” zeggen

opleidingsbeleid meer worden afgestemd op de werkelijke

de personeelsmanagers en de directeur interne zaken.

behoeften bij de medewerkers.

Tijdens het planningsgesprek worden afspraken gemaakt in

De link tussen competenties en vormingsmogelijkheden wordt

verband met projecten waar het kaderlid de komende twee

expliciet gemaakt in de vormingsmatrix. “Dit betekent niet dat

jaar aan zal meewerken. Op basis hiervan en met als insteek de

opleiding steeds het meest geschikte middel is om een com-

resultaten van de 360°-feedback stelt de direct leidinggevende

petentie te helpen ontwikkelen. Bovendien moet goed worden

samen met het kaderlid een persoonlijk actieplan op.

nagegaan wat de inhoud van een bepaalde opleiding is en of
deze tegemoet komt aan de opleidingsbehoefte” stellen de

Na één jaar voert de direct leidinggevende een opvolgingsge-

personeelsmanagers. De vormingsambtenaar stuurt regelmatig

sprek met het kaderlid. Hierin worden de taken, competenties,

en gericht opleidingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van

opleidingbehoeften en de loopbaan van het kaderlid besproken.

een bepaalde competentie door naar de medewerkers die deze

Opnieuw één jaar later volgt het formeel beoordelingsgesprek.

competentie verder willen ontwikkelen. Op basis van het bege-

Het kaderlid krijgt een gunstige of ongunstige evaluatie op

leidingsdocument, dat voor elke competentie werd opgesteld,

basis van de resultaatsgebieden en competenties. De perso-

kunnen de leidinggevende en medewerker zelf aan de ontwikke-

neelsleden van de gemeente hebben een functionele loopbaan.

ling van hun competenties werken.

De evaluatiescore is daarom niet gekoppeld aan een vorm van
loonsverhoging maar de score is wel van belang om al dan niet
door te groeien in de functionele loopbaan. Na een ongunstige

6.3. Selectie, onthaal en bevordering

evaluatie wordt een verbetertraject van 6 maanden opgestart.

Op basis van de leidraad bij aanwervingen wordt een compe-

Als er dan geen verbetering blijkt te zijn en er wordt terug een

tentiegericht schriftelijk en/of praktisch examen opgesteld. Het

ongunstige evaluatie gegeven, dan kan overgegaan worden tot

competentieprofiel van de functie is daarbij de basis. Tijdens

herplaatsing of ontslag.

een competentiegericht interview peilen de juryleden naar
de aanwezige competenties bij de kandidaat aan de hand van

Voor de niet-kaderleden wordt een beperktere versie van de

de STAR-methodiek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en

begeleidingscyclus gebruikt: de 360°-feedback valt weg en het

Resultaat. Men gaat er van uit dat gedrag uit het recente verle-

persoonlijk actieplan wordt eenmalig opgemaakt door de dienst

den een goede voorspeller is van toekomstig gedrag. Concreet
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vraagt men de kandidaat om voorbeelden te geven van feitelijk

We noteerden volgende opmerkingen van de vakbonden:

(werk)gedrag die te maken hebben met een bepaalde competentie. De juryleden beoordelen de aanwezige competenties

_

De vakbonden vinden het specifieke systeem dat wordt

van de kandidaat op een beoordelingsfiche. Daarnaast kunnen

uitgewerkt om met competenties te werken minder

nog heel wat andere testinstrumenten worden gebruikt om de

belangrijk, maar wel hoe het wordt toegepast. De

aanwezige competenties van de kandidaat in kaart te brengen.

vakbonden hebben de indruk dat het competentiebeleid

Op basis van het overzicht van de aanwezige competenties

correct verloopt in de gemeente Knokke-Heist en goed

wordt een actieplan of inwerkingstraject van 6 maanden voor

wordt aanvaard door de medewerkers. De beoordelingen

de nieuwe medewerker opgemaakt. Dit gebeurt ook voor mede-

op basis van concrete gedragsbeschrijvingen zorgen voor

werkers die een lange tijd afwezig zijn geweest. Op dit moment
wordt de leidraad bij aanwervingen voor de eerste keer toege-

meer objectiviteit.
_

Het competentiebeleid is een zeer uitgebreid systeem
geworden. Volgens de medewerkers is dit in de praktijk

past als testcase.

het belangrijkste minpunt: voor elke medewerker moeten
meer dan 10 competenties worden beoordeeld op basis van
verschillende gedragsbeschrijvingen.

7. De sociale dialoog

_

De vakbonden vinden het positief dat de medewerkers
ook feedback kunnen geven over de competenties van de

De vakbonden vinden eenvoud en objectiviteit
sleutelkenmerken van een competentiebeleid.

leidinggevenden wanneer dit kaderleden zijn.
_

De vakbonden vinden het jammer dat ze pas betrokken
werden bij de functiebeschrijvingen, de evaluaties en

Het competentiebeleid heeft op zich nooit als afzonderlijk

het competentiebeleid wanneer er reeds een uitgewerkt

onderwerp op de agenda van een vergadering van het BOC

voorstel op tafel lag. Hierdoor konden de vakbonden

(bijzonder onderhandelingscomité) of HOC (hoog overlegco-

onvoldoende meewerken of sleutelen aan de fundamenten

mité) gestaan. Tijdens de besprekingen van de nieuwe vorm

van het systeem.

van evaluatie en het herwerken van de functiebeschrijvingen,
werden de vakbonden wel geïnformeerd over het ruimere

Los van het specifieke competentiebeleid bij de gemeente:

competentiebeleid. Daarnaast werd in de laatste maanden van
2008, in het kader van de nieuwe rechtspositieregeling voor

_

attitudes worden beoordeeld is dat niet vanzelfsprekend.

evaluatie, aanwervingen, ontslag, vorming, enzovoort opnieuw
onderhandeld tijdens het sociaal overleg.

Vinden de vakbonden het vooral belangrijk dat evaluaties
zo objectief mogelijk gebeuren. Wanneer houdingen en

personeelsleden van lokale besturen, alles in verband met
_

Vinden de vakbonden dat een negatieve evaluatie gepaard
moet gaan met het voorzien van de nodige vorming en
begeleiding van het personeelslid om te komen tot een

STARS1 startte met een kleinere groep van kaderleden die

gunstige evaluatie.

syndicaal minder vertegenwoordigd zijn. De vakbond heeft
toen kennis genomen van het nieuwe competentiebeleid zonder

_

Zijn de vakbonden tegen een aanwervingsbeleid dat

voor- of tegenstander te zijn. De hoofdbekommernis van de

volledig op basis van competenties zou verlopen. Dit

vakbonden was het inbouwen van waarborgen voor het perso-

omwille van de specifieke, politieke context van een

neel, zoals wie krijgt welke rapporten? Krijgt de medewerker

gemeente. Een diploma is een objectief gegeven en
verkleint de kans op mogelijk misbruik.

voldoende inspraak? Zijn er beroepsprocedures bij de evaluatie? Enzovoort. Door de positieve ervaringen met het project

_

Zijn de vakbonden geen voorstander van het koppelen

voor de kaderleden, waren de vakbonden geen tegenstanders

van competenties aan bepaalde vormen van individuele

van een gelijkaardig competentiebeleid voor de niet-kaderle-

verloning. Dit kan pas besproken worden wanneer er aan

den. Op basis van opmerkingen van het personeel, hebben de

een aantal voorwaarden wordt voldaan, namelijk een

vakbonden er wel voor gepleit om het systeem zo eenvoudig

evaluatiesysteem dat door de gehele organisatie wordt

mogelijk te houden en de extra administratieve last voor de

gedragen en de nodige ervaring en bijsturingen in het

leidinggevenden tot een minimum te beperken.

systeem op basis van praktijkervaringen. Daarnaast is het
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zo dat medewerkers in een gemeente vaak afhankelijk zijn

dat er extra administratie bij komt kijken. Het beoordelen van

van andere collega’s en diensten bij het uitvoeren van hun

de verschillende gedragsbeschrijvingen bij elke competentie

eigen werk waardoor het moeilijk wordt om individuele

vergt veel tijd. De leidinggevende moet waakzaam blijven om

prestaties te belonen.

na verloop van tijd niet te slordig te werk te gaan. Toch wordt
er in veel gevallen goed rond competenties gewerkt. En voor
de individuele medewerkers is het belangrijk dat de evaluatie
grondig en correct gebeurt. Een competentiebeleid invoeren

8. Toekomst

vraagt tijd, de organisatie moet er in groeien. Ook vanuit de
personeelsdienst vergt het draaiende houden van het systeem

Focussen
op talenten.

een grote tijdsinvestering.
Het begeleidingssysteem zorgt ervoor dat de leidinggevende

De belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst is de imple-

en de medewerker minstens één keer per jaar tijd maken om

mentatie van het competentiebeleid STARS2 voor niet-kaderle-

samen te zitten en te spreken over wat goed gaat en wat niet.

den. De eerste volledige begeleidingscyclus loopt tot eind 2010.

“Het geeft een leidraad en is een handig hulpinstrument. Het

De gemeente Knokke-Heist wil het werken met competenties

heeft ook veel leidinggevenden over de streep getrokken om

ook verder integreren in de verschillende domeinen van het

meer te investeren in de begeleiding van hun medewerkers en

personeelsbeleid, in de eerste plaats bij werving en selectie en

oog te hebben voor opleidingsmogelijkheden. Bovendien zorgt

in het opleidingsbeleid, maar ook in de personeelsplanning. Tot

het competentiebeleid ervoor dat leidinggevenden ook tijd

nu toe focust het competentiebeleid vooral op de competen-

maken voor de waardering van de goede prestaties en de aan-

ties die nodig zijn voor de huidige functie. De gemeente wil het

wezige competenties bij medewerkers. Dit wordt anders snel uit

beleid verder open trekken naar andere competenties: talenten

het oog verloren” stelt de waarnemend gemeentesecretaris.

die niet steeds in de uitvoering van een bepaalde functie zichtbaar zijn. “We willen ons in de toekomst ook meer richten op de

Door het competentiebeleid eerst uit te werken en in te voe-

sterke competenties van de medewerkers. Zo kunnen compe-

ren voor een kleinere groep van medewerkers, blijft het een

tenties ook een instrument zijn om aan loopbaanontwikkeling

beheersbaar project. Het zorgt er ook voor dat de organisatie

en interne mobiliteit binnen de organisatie te werken” zegt de

ervaring kan opdoen alvorens heel het personeel bij het compe-

directeur interne zaken.

tentiebeleid te betrekken.

9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de personeelsdienst en
directeurs

10. Geïnterviewden
_

Patrik Bouillon – directeur interne zaken

_

Fanny Van de Genachte – adjunct-diensthoofd
personeelsbeleid

De gemeente heeft een duidelijke keuze gemaakt om te investeren in het personeelsbeleid, en meer specifiek te werken rond

_

Kristof Schotsmans – diensthoofd personeelszaken

competenties. Dit is gebeurd met een duidelijke visie op lange

_

Fons Theerens – directeur vrije tijd

termijn die verder gaat dan één bestuurstermijn. Dit is belang-

_

Miet Gobert – waarnemend gemeentesecretaris

rijk omdat het uitwerken en invoeren van een competentiebe-

_

Johan Beernaert – gewestelijk secretaris ACV Brugge
(Openbare Diensten)

leid tijd vraagt.
Er moet voor gezorgd worden dat het systeem niet te uitgebreid wordt. Het competentiebeleid bij de gemeente Knokke-

,
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Heist is vrij uitgebreid en niet alle leidinggevenden zijn
overtuigd van de meerwaarde van het systeem. Ze merken op
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Revalidatiecentrum
Accent vzw

1. Revalidatiecentrum Accent vzw
Accent is een revalidatiecentrum gevestigd in Kortrijk-Heule. Het
richt zich op kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de ruime
zin van het woord: kinderen met een mentale handicap, met randbegaafdheid, met autisme of aan autisme-verwante stoornissen,
met complexe leerstoornissen (o.a. dyslexie, dyscalculie, ...),
met complexe spraak- en taalstoornissen en hyperactieve kin-

Competenties en resultaatsgebieden voor de organisatie
en het hele personeel.

deren (ADHD). Een team van artsen, psychologen, logopedisten,
ergotherapeuten, kinesisten en een sociale dienst zorgen voor
een volledig onderzoek en therapeutische begeleiding. Dit team
komt regelmatig samen om een diagnose te stellen en een begeleidingsplan op te maken. Tijdens de begeleiding van elk kind
wordt actief samen gewerkt met ouders, verwijzers, de school
en andere belanghebbenden. Telkens staat het kind centraal,
ongeacht de ideologische overtuiging, het onderwijsnet waartoe het behoort en de sociale achtergrond. De revalidatie gaat
gemiddeld twee keer per week in het centrum door.
Het revalidatiecentrum telt 20 personeelsleden waarvan
3 mensen full-time werken. Het gaat hoofdzakelijk om hooggeschoolden: 90% heeft een A1 of universitair diploma. Accent
is georganiseerd in 7 afdelingen: de directie, afdeling psychotherapie, afdeling logopedie, afdeling kinesitherapie, afdeling
ergotherapie, sociale dienst, afdeling onderhoud.

2. De context
Het personeel was vragende partij voor meer
gerichte feedback over hun prestaties.
Een revalidatiecentrum werkt prestatiegebonden. Dit betekent
dat het centrum een minimum aantal behandelingen moet realiseren om voldoende middelen te ontvangen voor haar normale
werking, waaronder de lonen. Zo moet Accent jaarlijks minstens
7.931 behandelingen realiseren. Om dit minimum te behalen
besteden de hulpverleners 70% van hun tijd aan de behandelingen en 30% aan voorbereiding van de therapie, verslaggeving,
multidisciplinaire vergaderingen, enzovoort. Een structurele
samenwerking met scholen en CLB’s vormt de basis van de
werking van Accent: meer dan 85% van de kinderen worden
doorverwezen op advies van deze instanties.
Net als andere organisaties en bedrijven is Accent onderhevig
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aan veranderende externe omgevingsfactoren. Voor Accent

kers concreet en doelgericht aan wat van hen wordt verwacht.

zijn een aantal specifieke evoluties van belang. Zo dienen zich

Door de aandacht voor competenties te integreren in diverse

minder kinderen aan met leerproblemen maar gaat het steeds

domeinen van het personeelsbeleid – selectie, onthaal, oplei-

vaker om complexe stoornissen zoals ADHD en stoornissen

ding, evaluatie, – vormen competenties een middel tot effectie-

uit het autismespectrum. Ook op technologisch vlak zijn er

ver en efficiënter werken.

veranderingen: nieuwe medische en paramedische technieken waaronder NMR-scans (Nuclear Magnetic Resonance) en

Tijdens het uitbouwen van het competentiebeleid bij Accent is

betere medicatie. Tot slot legt de kennismaatschappij druk op

men geleidelijk aan ook aandacht gaan besteden aan het sturen

de schouders van zowel de ouders als de kinderen. Ouders zijn

op resultaten: performance management. Naast het ontwik-

zich er van bewust dat de toekomstige levensstandaard van

kelen van competenties wil men resultaten meetbaar maken en

hun kinderen sterk samenhangt met de mate waarin ze kennis

continu bijsturen en verbeteren. Accent wil dit zowel uitbouwen

en vaardigheden kunnen verwerven. Door deze veranderingen

op het niveau van de medewerkers, als op het niveau van de

moet ook het personeel van Accent zich aanpassen en zich

gehele organisatie. Op het niveau van de medewerkers moeten

permanent bijscholen.

meetbare resultaten bijdragen tot een objectievere evaluatie.
De aandacht voor resultaten moet er ook voor zorgen dat niet

De directe aanleiding voor het starten met een competen-

alleen de competenties van de medewerkers maar ook hun

tiebeleid was een grondige doorlichting van Accent door de

prestaties worden gewaardeerd. Op het niveau van de organisa-

directeur van het centrum. Dit gebeurde in het kader van een

tie moeten meetbare resultaten enerzijds de missie en visie van

opleiding management in the social-profit. Hieruit bleek dat er

Accent tastbaar maken voor de Raad van Beheer en anderzijds

bij Accent, in vergelijking met gelijkaardige instellingen, weinig

een evaluatie van de werking van Accent als geheel mogelijk

aandacht werd besteed aan de waardering van medewerkers.

maken.

Het personeel was vragende partij voor meer gerichte feedback over hun prestaties en waardering van hun prestaties. Het

Bij Accent staan bij de uitbouw van het competentiebeleid vol-

bestaand systeem van evaluatie- en functioneringsgesprekken

gende doelstellingen centraal:

was eerder vaag, subjectief en werd niet als nuttig ervaren door
het personeel. De kleinschaligheid van het centrum en het ge-

_

verwacht.

teweeg gebracht. De resultaten van de doorlichting overtuigden
de directeur van de nood aan een stevig HRM-beleid: een meer

Competentieprofielen en resultaatsgebieden moeten
aan de medewerkers duidelijk maken wat van hen wordt

voel goed bezig te zijn hadden ook een zekere genoegdoening
_

Medewerkers helpen in de ontwikkeling van de
nodige competenties op basis van een doelgerichter

wetenschappelijke benadering van het personeelsbeleid zou

opleidingsbeleid.

ook voor Accent een meerwaarde kunnen bieden.
_

Beter waarderen van de aanwezige competenties en de
geleverde prestaties van medewerkers door een duidelijker
en objectiever evaluatiesysteem.

3. Doelstellingen

_

De Raad van Beheer beter betrekken bij de werking van
Accent.

Competenties en resultaatsgebieden als
richtingaanwijzers voor de organisatie en
haar medewerkers.
Bij het uitbouwen van een competentiebeleid bij Accent stonden
twee grote doelstellingen centraal: medewerkers helpen ‘de
goede dingen te doen’ en hen helpen ‘de dingen goed te doen’.
Een strategisch competentiebeleid moet ervoor zorgen dat de
missie, de doelen en de strategie van de organisatie duidelijk
zijn voor en leven bij de medewerkers. Het geeft de medewer-
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4. Competenties, instrumenten en
doelgroepen

Voor het uitvoeren van de functies logopedist, kinesist, ergotherapeut en psychotherapeut moet men ook over specifieke
technische competenties beschikken. Het gaat om het afnemen

Competenties en resultaatsgebieden
worden concreet in gedragsbeschrijvingen
en cijfermatige indicatoren.

van bepaalde testen en het interpreteren van de testresultaten.
Een ergotherapeut moet bijvoorbeeld de handvaardigheden
van de kinderen in kaart kunnen brengen via volgende testen:
Thematische Instap Proef (TIP), Movement Assessement Bat-

4.1. Het competentieprofiel

tery for Children (ABC-movement) en Peabody (twee onderde-

Competenties worden opgevat als het geheel van wat iemand

len van fijne motoriek: grijpen en visuo-motoriek).

weet, kan, wil en/of is. Anders gezegd: competenties vormen
een geheel van kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijke
eigenschappen. Het competentieprofiel van elke medewerker

4.2. De functiebeschrijving

bij Accent bevat 4 kerncompetenties en 8 functiegebonden

Elke medewerker heeft een functieomschrijving met daarin:

competenties. Voor bepaalde functies werden ook technische
_

Een beschrijving van het doel van de functie.

_

De plaats van de functie binnen het organigram.

De 4 kerncompetenties zijn voor alle medewerkers dezelfde.

_

Het competentieprofiel van de functie.

Ze werden afgeleid uit de visie en missie van de organisatie. De

_

De resultaatsgebieden behorende bij de functie.

competenties toegevoegd.

kerncompetenties zijn betrokkenheid, klantgerichtheid, leren en
sociaal bewustzijn. De kerncompetenties werden gedefinieerd

Elk resultaatsgebied wordt omschreven en vervolgens gecon-

maar er werden geen gedragsniveaus aan toegekend. Ook elk

cretiseerd in een aantal kerntaken. Elke kerntaak wordt omge-

van de 8 functiespecifieke competenties worden gedefinieerd.

zet in meetbare indicatoren. Voor de beoordeling van de kern-

Voor deze competenties geeft het competentieprofiel ook aan

taken wordt gewerkt met het principe van verkeerslichten. Een

welk gedragsniveau voor de functie idealiter vereist is.

bepaalde waarde van de indicator staat voor groen of “dit is in
orde, we kunnen zo blijven verder werken”, voor oranje of “we

Bijvoorbeeld: Voor de functie ergotherapeut werden volgende

kunnen misschien zo verder blijven werken maar waakzaamheid

8 functiespecifieke competenties geselecteerd met bijbehorend

is hier zeker aan de orde” en voor rood of “hier moeten onmid-

gedragsniveau:

dellijk maatregelen ter verandering worden genomen”.

_

Creativiteit – niveau 2

Bijvoorbeeld: voor de functie sociaal assistent werden drie re-

‘Met nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen

sultaatsgebieden omschreven: dossieropvolging, communicatie

voor de dag komen’.

en administratieve taken.

_

Initiatief – niveau 3 ‘Andere stimuleren tot initiatief’.

_

Leren – niveau 2 ‘Opzoeken van leermomenten’.

_

Resultaatsgebied: dossieropvolging.

_

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – niveau 3

_

Omschrijving (Wat mogen de klanten verwachten op dit

_
_

‘Vlot met verschillende doelgroepen communiceren’.

terrein van de functie?): Dit betreft het aanvullen van

Flexibiliteit – niveau 2

alle patiëntendossiers, het opmaken van de te bespreken

‘Ontwikkelingen doorzien en daar snel op inspelen’.

patiënten, controle uitoefenen op aanwezigheid van alle

Kwaliteitsgerichtheid – niveau 2
‘De kwaliteit van het werk verhogen’.

_

_

noodzakelijke elementen in het kinddossier.
_

Kerntaken (Welke taken zijn min of meer essentieel

Organisatiebetrokkenheid – niveau 2

om resultaten te boeken binnen dit resultaatsgebied?):

‘Zich betrokken tonen door inspanningen te leveren om de

_

Kerntaak 1: Ouders voorlichten en begeleiden bij

doelstellingen te realiseren’.

de administratieve afhandeling.

Samenwerken – niveau 2

_

Indicator: tevredenheidsgraad ouderbevraging.

‘Overleg plegen en anderen helpen’.

_

Meetinstrument: bevraging ouders.

_

Beoordeling:
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Groen: Minder dan 10% is ontevreden.

werden enkel de financiële resultaten en het werkingsresultaat

Oranje: Tussen 10% en 20% is ontevreden.

op de Raad van Beheer besproken.

Rood: Meer dan 20% is ontevreden.
_

Kerntaak 2: Dossier opmaken voor adviserend
geneesheer van de mutualiteit.
_

Indicator: aantal geweigerde dossiers

5. Het proces

door mutualiteiten.
_

Het competentiebeleid wordt stap voor stap
en in consensus met het hele personeel
uitgewerkt en ingevoerd.

Meetinstrument: overzicht weigeringen
door mutualiteiten.

_

Beoordeling:
Groen: Minder dan 5 weigeringen.
Oranje: Tussen 5 en 8 weigeringen.
Rood: Meer dan 8 weigeringen.

_

5.1. Stap 1: Checklist invoeren
competentiebeleid

Kerntaak 3: Opvolging dossiers i.v.m. nieuwe

Alvorens effectief met de uitbouw van een competentiemodel

onderzoeken, besprekingen en tussentijdse evaluaties.

te starten, werd op basis van een checklist nagegaan of alle

_

Indicator: aantal afwezige dossiers op

voorwaarden aanwezig waren om met een competentiebeleid

multidisciplinair overleg.

te kunnen starten. Was de nodige tijd en het geld beschik-

Meetinstrument: overzicht afwezige dossiers

baar? Waren de nodige middelen voor handen? Was er bij het

multidisciplinair overleg bij te houden

personeel ook de bereidheid tot veranderen? Op basis van deze

door psychologe.

checklist werd besloten dat:

_

_

Beoordeling:
Groen: Minder dan 3 dossiers te kort.

_

Het bijkomend werk en de tijdinvestering voor de uitbouw

Oranje: Tussen 3 en 5 dossiers te kort.

van een competentiebeleid voor de werknemers moest

Rood: Meer dan 5 dossiers te kort.

worden beperkt tot een minimum. Het voorbereidend
werk, de planning en de organisatie van de uitbouw van het
competentiebeleid werden door de directeur uitgevoerd.

4.3. Resultaatsgebieden voor de gehele
organisatie

_

Accent is een kleine organisatie die niet over voldoende
geld beschikt om externe consultancy in te schakelen.

Niet alleen voor de afzonderlijke functies, maar ook voor de

Op bestuursvlak was er wel de consensus om het

organisatie als geheel werkt Accent met resultaatsgebieden.

opleidingsbeleid te baseren op competenties en indien
nodig extra te investeren.

De visie en missie van de organisatie probeert men om te
zetten in een aantal cruciale cijfers. Ook hier wordt met een

_

Uit een interne bevraging bleek dat het personeel over

knipperlicht-systeem gewerkt. Bijvoorbeeld, in de visie en

nodige middelen en materialen beschikt om hun werk

missie staat “wij zijn een door de overheid erkende vzw die

goed te kunnen doen, zoals voldoende therapiemateriaal,
mogelijkheden tot bijscholing en voldoende personeel.

diagnostische en therapeutische interventies aanbiedt, gericht
op kinderen/adolescenten met een stoornis en hun omgeving”.

_

Bijna alle medewerkers hebben een hoge graad van

Om dit te realiseren moet Accent jaarlijks minstens 92% van

scholing waardoor de wil om mee te werken aan

8.000 behandelingen realiseren. In dat geval ontvangt het

verandering en het accepteren van verandering vrij hoog

centrum immers voldoende middelen om de lonen en wer-

ligt.

kingskosten te betalen. Het knipperlichtsysteem werkt als
volgt: rood “minder dan 90% van de nodige behandelingen
behandelingen gerealiseerd” en groen “meer dan 92% van de

5.2. Stap 2: Informatie aan Raad van Beheer
en het personeel

nodige behandelingen gerealiseerd”. Zo werden en worden

De personeelsleden en de Raad van Beheer werden tijdens twee

diverse indicatoren opgesteld. Dit maakt de visie en missie van

afzonderlijke vergaderingen geïnformeerd over het compe-

de organisatie tastbaar voor de Raad van Beheer. Voorheen

tentiebeleid. De doelstelling van het competentiebeleid werd

gerealiseerd”; oranje “tussen 90% en 92% van de nodige
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toegelicht. Er werd informatie gegeven over competenties,
kern- en functiegebonden competenties, competentiemanage-

–

Wij werken interactief samen met ouders, verwij-

ment, resultaatsgebieden, enzovoort. Medewerkers werden ook

zers, school en andere belanghebbenden, dit met

geïnformeerd over wat er stap voor stap zou worden gereali-

respect voor ieders verantwoordelijkheden.

seerd en wat telkens van hen zou worden verwacht.

, kerncompetentie betrokkenheid en klantgerichtheid

5.3. Stap 3: Opstellen van de missie en visie

–

Wij werken op een wetenschappelijk onderbouwde

Afzonderlijk van elkaar stelden de Raad van Beheer en de

manier in een werkomgeving die kwalitatief dit stre-

medewerkers een missie en visie voor Accent op. Het resultaat

ven ondersteunt. , kerncompetentie: leren

werd tijdens een aantal vergaderingen met beide groepen
verder besproken en resulteerde in een gemeenschappelijke

–

Wij schenken bijzondere aandacht aan kinderen uit

visie en missie. Deze missie en visie wordt ieder jaar opnieuw

kansarme middens. , kerncompetentie: sociaal

geëvalueerd, zowel door de personeelsleden tijdens hun evalu-

bewustzijn

atiegesprek, als door de Raad van Beheer tijdens de jaarlijkse
evaluatie van de werking van Accent.

–

Wij betrekken de personeelsleden van het centrum
op een actieve en constructieve manier bij onze
opdracht, met speciale aandacht voor permanente

5.4. Stap 4: Kerncompetenties bepalen

bijscholing en ontwikkeling.

De directeur stelde samen met de medewerkers de kerncom-

Wij streven naar optimaal samengaan van efficiëntie

petenties van de organisatie vast. De missie en visie van de

en arbeidsvoldoening. , kerncompetentie: leren

organisatie was hierbij de leidraad. Ze stelden zich de vraag:
‘waarin is Accent beter dan de concurrentie?’. Dit leverde

De werking van Accent is gebaseerd op een pluralis-

4 kerncompetenties op.

tische visie waarbij het kind centraal staat, ongeacht
ideologische overtuiging, ongeacht het onderwijsnet
waartoe het behoort, ongeacht de sociale achtergrond.

Onze missie, onze visie
Revalidatiecentrum Accent wil bij kinderen bijdragen
stoornissen. Via revalidatie beoogt Accent een ade-

5.5. Stap 5: Opstellen van het
competentiewoordenboek

quater persoonlijk en sociaal functioneren van het kind

Vooraleer voor elke functie specifieke competenties op te lijs-

in het gezin, de school en andere maatschappelijke

ten, werd één centraal competentiewoordenboek voor Accent

situaties en een betere afstemming van deze omgeving

samengesteld. Vanuit dit woordenboek zouden alle functies

op de specifieke noden van dat kind, dit alles binnen de

binnen Accent worden getypeerd. Heel wat organisaties en

grenzen van een goed financieel beheer.

bedrijven stellen hun competentiewoordenboek ter beschik-

tot herstel of verbetering van functioneel-structurele

king van anderen. Met knippen en plakken maakte de directeur
Wij zijn een door de overheid erkende vzw die diagnos-

een eerste selectie van competenties die van belang zijn om

tische en therapeutische interventies aanbiedt, gericht

de missie, doelen en strategie van Accent te realiseren. Elk van

op kinderen met een stoornis en hun omgeving.

deze competenties en hun omschrijvingen werden grondig bekeken en waar nodig aangepast aan de noden van Accent. Het

Wij doen dit door kwaliteitsvolle diagnostiek en revalida-

uiteindelijke woordenboek bevat 33 competenties gegroepeerd

tie aan te bieden met speciale aandacht voor volgende

in vier groepen: professionele competenties, organisatorische

principes:

competenties, relationele competenties en leidinggevende
competenties.
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Professionele competenties

Organisatorische competenties

Leidinggevende competenties

1

Accuraat werken

17 Besluitvaardigheid

31 Richting geven

2

Analtytisch vermogen

18 Flexbiliteit

32 Coachen

3

Creatief bezig zijn

19 Initiatief

33 Delegeren

4

Flexibel gedrag vertonen

20 Kwaliteitsgerichtheid

5

Innoverend handelen/initiatief

21 Organisatiebetrokkenheid

6

Integer te werk gaan

22 Overtuigen

7

Leren

23 Plannen en organiseren

8

Luisteren

24 Samenwerken

9

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

25 Onderhandelen

10 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
11

Oordelen

Relationele competenties

12 Stressbestendigheid

26 Betrouwbaarheid

13 Kostenbewustzijn

27 Klantgerichtheid

14 Voortgangscontrole

28 Netwerken

15 Omgevingsbewustzijn

29 Sociaal bewustzijn

16 Visie

30 Assertiviteit

Elke competentie werd verder beschreven in drie gedragsni-

_

Niveau 2: Opzoeken leermomenten
_

veaus. Tussen deze niveaus zijn er waarneembare verschillen

Leert van fouten en zoekt naar een andere aanpak,
stuurt de eigen ontwikkeling.

in gedrag. Het kan gaan over verschillen in de grootte van de
_

impact van het gedrag, complexiteit, hoeveelheid moeite of

Neemt eigen functioneren/gedrag onder de loep,
ziet sterke en zwakke kanten in eigen functioneren

inspanning, gradatie van reactief naar proactief, enzovoort.

en vraagt hier gericht op door bij anderen.
_

Bijvoorbeeld:
_

Naam competentie: Leren

_

Definitie competentie: Tonen van zelfreflectie op eigen

voortdurend aan de eigen ontwikkeling.
_

_

Vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied naar
de praktijk.

kwaliteiten en leerpunten en actief werken aan eigen
ontwikkeling en die van de groep waarbinnen men

Werkt door middel van zelfstudie en opleiding

_

Niveau 3: Zelf reflecteren en herkennen van de eigen

werkzaam is. Tonen nieuwe ervaringen effectief te kunnen

blokkades en stimuli voor gedragsverandering

gebruiken.

_

leergierig en reflecterend op in onbekende situaties,

Gedragsbeschrijvingen op drie niveaus:
_

stelt vragen en toont eigen onzekerheid.

Niveau 1: vertalen feedback en ervaringen in
gedragsverandering
_

_

en daarvan te leren.

observeert bij een ander en praat met collega’s
_

_

_

Zet met behulp van de feedbackgever de feedback

Reflecteert op eigen ervaringen, herkent
verbeterpunten en verbetert/verandert gedrag

Vraagt feedback op eigen functioneren,

in volgende situaties.

luistert actief en vraagt door.
_

Deelt ervaring met anderen en toont voorbeeld
gedrag voor anderen om fouten te durven erkennen

Stelt zich vragend op en toont wil om te leren;
over taken die als moeilijk worden ervaren.

Neemt afstand van de dagelijkse routine, stelt zich

_

Doorziet eigen leerprocessen en herkent

om in concrete acties.

bevorderende en belemmerende factoren voor

Volgt nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakgebied,

leren.

leest vakliteratuur, volgt opleidingen.
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probeert Accent te vermijden dat iedere werknemer zijn eigen

5.7. Stap 7: Inventarisatie technische
competenties

betekenis aan een bepaalde competentie geeft. De selectie en

Op vraag van de medewerkers werden voor bepaalde functies

omschrijvingen van de 33 competenties werden tijdens een

ook de nodige technische competenties in kaart gebracht. Het

vergadering met de medewerkers besproken totdat men tot

gaat om het kunnen afnemen en interpreteren van de resulta-

een consensus kwam.

ten van bepaalde testen. Vaak ontwikkelen psychologen, logo-

Door de competenties te definiëren en concreet te omschrijven,

pedisten, ergotherapeuten en kinesisten tijdens hun opleiding
niet de specifieke technische competenties die nodig zijn voor

5.6. Stap 6: Selecteren van
functiegebonden competenties

het werken in een revalidatiecentrum voor kinderen. De nodige

Uit het centraal competentiewoordenboek werden, samen

door deze inventaris regelmatig zal worden bijgewerkt.

technische competenties voor deze functies evolueren waar-

met de medewerkers van elke dienst, de functiegebonden
competenties gekozen. Als leidraad bij deze selectie, werd
de dienst ten opzichte van de 33 basiscompetenties werden

5.8. Stap 8: Resultaatsgebieden en
indicatoren opstellen

geplaatst. Per dienst werd deze matrix bediscussieerd en werd

Op dit moment werkt Accent aan het uitwerken van resultaats-

een 1 geplaatst wanneer een competentie erg belangrijk is om

gebieden per functie en voor de organisatie in zijn geheel.

een kerntaak goed uit te voeren.

Naast de focus op het ontwikkelen van competenties, wil Accent

gebruik gemaakt van een matrix waarin de kernopdrachten van

ook de resultaten meten en waar nodig bijsturen en verbeteren.
In consensus werden telkens 8 functiespecifieke competenties

Voor elke functie worden de belangrijkste resultaatsgebieden

geselecteerd. Nadien werd, opnieuw per dienst, voor elk van de

en kerntaken in kaart gebracht. De directeur gaat op zoek naar

functiegebonden competenties vastgelegd welke niveau iemand

strikt meetbare begrippen voor elke kerntaak. Er wordt bijvoor-

in de functie idealiter zou moeten bereiken.

beeld gebruik gemaakt van vragenlijsten die bij de verwijzers
en de ouders van de kinderen worden afgenomen. Voor de
organisatie als geheel stelt de directeur ook resultaatsgebieden

Diagnostiek

Revali
datie

Accuraat
werken

1

1

Analytisch
werken

1

1

1

1

Ouder
begeleiding

1

Extern
overleg

Verslaggeving

Totaal

1

1

4

1

1

5

1

1

1

1

4

Creativiteit
Flexibliteit
Innoverend
handelen/
initiatief

goed. Dit is een proces dat in de toekomst verder zal worden

0

Integer te
werk gaan

1

Leren

1

1

Luisteren

1

1

Mondeling
uitdrukkingsvermogen

1

1

1

1
1

1

en bijhorende indicatoren vast. De Raad van Beheer keurt deze

5

uitgewerkt en verfijnd.

6. Domeinen van het
personeelsbeleid
Het competentieprofiel als kapstok voor de
evaluatie en een doelgericht opleidingsbeleid.

2
1

1

4

6.1. Werving, selectie en onthaal
Bij het bekend maken van een vacature en de selectie wordt

Schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid

1

1

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de opgestelde functiebeschrijvingen en competentieprofielen. “Vroeger was het

Oordelen

1

1

2

selecteren van nieuwe medewerkers vooral een gevoelskwestie

Stressbestendigheid

1

1

2

waarbij ook aandacht werd besteed aan relevante ervaring en

Kosten
bewustzijn

0

referenties. Nu worden competenties bevraagd en waar mogelijk de nodige technische competenties gemeten. Maar in de
praktijk is er vaak een tekort aan sollicitanten. Een echte keuze
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op basis van competenties is zeker niet altijd mogelijk” stelt de

worden van het feit dat ze bijvoorbeeld niet voldoende scoren

directeur. De functiebeschrijvingen en competentieprofielen

voor mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Soms is deze stap

worden ook ingezet bij het onthaal van een nieuwe medewerker

zelfs voldoende voor verbetering. In andere gevallen kunnen

of interim. Het is een goed instrument om duidelijk te maken

collega’s vaak heel veel van elkaar leren” zegt de directeur.

welke taken de medewerker moet uitvoeren en wat van hem/

Wanneer voor een externe opleiding wordt gekozen, kan op ba-

haar wordt verwacht.

sis van de sterkte-zwakteanalyse veel doelgerichter een keuze
in het aanbod worden gemaakt.

6.2. Evalueren en begeleiden van
medewerkers
Iedere medewerker krijgt om de twee jaar een persoonlijke

7. De sociale dialoog

evaluatie. Dit betekent dat elk jaar de helft van de medewerkers

Ook de directeur en de organisatie als geheel
worden geëvalueerd.

worden geëvalueerd. Voorafgaand aan de evaluatie voert de directeur een functioneringsgesprek met de medewerker. Tijdens
dit gesprek kan de medewerker aanbrengen wat hij/zij wil en
belangrijk vind. Medewerkers grijpen hierbij regelmatig terug

Bij Accent is er geen syndicale delegatie aanwezig. Bij de uit-

naar hun competentieprofiel.

bouw van het competentiebeleid werd gestreefd naar een goed
evenwicht tussen enerzijds het personeel zo goed mogelijk in-

Bij de evaluatie van een medewerker worden ook de collega’s

formeren en betrekken bij het competentiebeleid, en anderzijds

met dezelfde functie betrokken. Zij evalueren, individueel en

het personeel niet te veel te belasten qua tijdsinvestering.

schriftelijk, hun collega op basis van het competentieprofiel.
Wanneer deze evaluaties voor eenzelfde medewerker sterk

We noteerden ook enkele bemerkingen bij het competentiebe-

van elkaar verschillen, worden deze in groep besproken tot een

leid bij Accent van een vakbondssecretaris, verantwoordelijk

consensus.

voor de social profit sector in de regio Kortrijk, die af ten toe
contacten heeft met de organisatie.

Het functioneringsgesprek en de evaluaties door de collega’s
vormen de basis voor het evaluatiegesprek tussen de directeur

_

Accent heeft zelf niet het initiatief genomen om de

en de medewerker. Ook tijdens dit gesprek is het competentie-

vakbonden te informeren over het competentiebeleid

profiel de leidraad: de aanwezige competenties worden naast

maar heeft zeer veel informatie gegeven op vraag

de nodige competenties geplaatst. Wanneer de evaluatie posi-

van de vakbonden. De rol van de vakbonden is binnen

tief is , voert de directeur na 1 jaar een terugkeergesprek met

het competentiebeleid van Accent zeer klein maar de

de medewerker. Is de evaluatie negatief dan volgt na 1 jaar een

medewerkers werden wel bij elke stap in de uitwerking
van het competentiebeleid betrokken.

nieuw evaluatiegesprek.
_

Het competentiebeleid bij Accent wordt door de

Op dit moment gebeurt de evaluatie bij de medewerkers enkel

medewerkers goed aanvaard. Dit komt omdat het gaat om

op basis van competenties, nog niet op het vlak van resultaats-

groep van vooral hogeropgeleide medewerkers en omdat

gebieden. Bij de eerstvolgende evaluatieronde zullen voor het

de medewerkers sterk betrokken zijn bij de uitbouw van
het competentiebeleid.

eerst ook de resultaatsgebieden worden meegenomen.
_

Wanneer medewerkers het werken rond competenties
accepteren, zoals bij Accent, kan het een goede basis

6.3. Opleiding

vormen voor een evaluatiesysteem. Voorheen was

De sterkte-zwakteanalyse die tijdens de evaluatie wordt ge-

het evaluatiesysteem bij Accent veel subjectiever. De

maakt, geeft een duidelijk overzicht van opleidingsbehoeften

vakbond is geen voorstander van een systeem waarin

bij de medewerker. Accent focust in de eerste plaats op interne

medewerkers elkaar moeten beoordelen. Mensen vinden

en informele opleidingen. “Opleiding hoeft niet formeel te zijn.

het vaak moeilijk en vervelend om hun collega’s te moeten

De eerste en belangrijkste stap is dat medewerkers zelf bewust

beoordelen. Bij Accent lijkt het systeem wel goed te
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werken. In het systeem van Accent wordt ook de directeur
en de organisatie als geheel geëvalueerd.
_

8. Toekomst van het
competentiebeleid

Het werken met competenties bij Accent zorgt dat
de doelstellingen duidelijker worden. Medewerkers weten
beter wat ze goed doen en waar ze aan moeten werken.

Verder uitwerken en integreren van
resultaatsgebieden is de volgende stap.

Dit brengt ook met zich mee dat de medewerkers zelf
_

gemakkelijker hun verwachtingen kunnen formuleren.

Ieder jaar wordt het competentiebeleid op zich geëvalueerd. Dit

Er zijn competente mensen nodig om een

gebeurt tijdens een gesprek tussen de directeur en de mede-

competentiebeleid in te voeren. Dit is een belangrijke

werkers die dat jaar werden geëvalueerd. Daarnaast maken de

voorwaarde om tot een goed competentiebeleid te komen.

leden van de Raad van Beheer tijdens een jaarlijkse bijeenkomst

Een competentiebeleid dat goed loopt, kan er voor zorgen

een evaluatie van het systeem.

dat:
_

Het systeem is reeds een eerste keer geëvalueerd door deze

de jobs van collega’s en de werking van de organisatie.

groep. Over het algemeen waren de resultaten positief. Het

_

De communicatie binnen een organisatie of bedrijf

werken met competenties maakt de evaluaties objectiever en

verbetert.

nuttiger. Medewerkers hebben het gevoel dat de evaluaties niet

_

Werknemers meer tevreden zijn.

alleen eerlijker gebeuren maar ook dat er iets gebeurt met de

_

Een bedrijf of organisatie een beter zich krijgt op welke

resultaten, zoals de koppeling aan een opleiding. De directeur

competenties er binnen de organisatie of een team

merkt op: “door samen de visie en missie uit te schrijven en

nodig zijn wanneer er wordt overgegaan tot een

samen de competentieprofielen op te stellen, zijn medewer-

aanwerving.

kers zich meer bewust geworden van hun eigen aandeel in het

...

realiseren van de missie van de organisatie. Ook de resultaats-

_
_

Medewerkers een beter inzicht krijgen in hun eigen job,

Het belang van competenties en een competentiebeleid

gebieden en hun indicatoren dragen daar toe bij. Dit geldt niet

zal de komende jaren toenemen. Ook bedrijven zien

enkel voor het personeel dat de kerntaken van de organisatie

steeds meer de noodzaak om een competentiebeleid uit te

uitvoert, maar bijvoorbeeld ook voor het onderhoudspersoneel.

werken. Men weet dat wanneer men werknemers goed kan

Zo blijkt uit de resultaten van de enquête bij de ouders dat ze

managen, het bedrijf daar ook de vruchten van kan plukken,

zeer tevreden zijn over de properheid van de lokalen”. Ook de

zoals het behouden van werknemers of hun elders binnen

Raad van Beheer weet beter waarvoor het revalidatiecentrum

het bedrijf kunnen inzetten. In een aantal bedrijven wordt

staat en voelt zich meer betrokken.

tijdens tijdelijke werkloosheid opleiding voorzien voor de
werknemers. De vakbonden hopen dat, naast de bedrijven,

Er zullen ook een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Het

ook de werknemers competentiebeleid zullen zien als een

gaat om kleine veranderingen, zoals gesprekstechnisch tijdens

instrument om zich meer bewust te worden van het eigen

het evaluatiegesprek eerst de positieve punten bespreken en la-

kennen en kunnen en als instrument om zich verder te

ter de werkpunten overlopen. Er zal ook meer gewerkt worden

ontwikkelen.

aan het verder integreren en uitwerken van resultaatsgebieden,
zowel voor de organisatie als geheel als voor de functies.

9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de directeur
Probeer te vermijden om bij het communiceren over het
competentiebeleid de nadruk te sterk te leggen op het evaluatieaspect. Tijdens de eerste informatievergadering over het
werken met competenties bij Accent werd aan de medewerkers
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verteld dat er gewerkt zou worden aan het evaluatiesysteem.

10. Geïnterviewden

Door de negatieve bijklank van evaluatie waren de eerste
reacties bij het personeel argwanend en eerder negatief. Voor

_

Yvan Winne – directeur Accent

de medewerkers moet het duidelijk zijn wat het uiteindelijke

_

Jelle D’Hont – secretaris ABVV Kortrijk (Diensten, Handel,

doel is van het competentiebeleid. Het is ook belangrijk om als

Social Profit)

directeur en leidinggevende mee te stappen in het verhaal. Bij
Accent is er voor elke medewerker een competentieprofiel en
functiebeschrijving en wordt iedereen geëvalueerd.

, Fiche pagina 78

Voor kleine organisaties en bedrijven, zoals Accent, is geld en
tijd vaak een moeilijk punt bij het uitwerken van een competentiebeleid. Er is echter al veel informatie beschikbaar over het
competentiebeleid bij andere bedrijven en organisaties. Men
kan gebruik maken van dit werk van anderen maar het moet
steeds worden aangepast aan de eigen noden. Een competentiebeleid moet uiteindelijk iets zijn waar mee gewerkt wordt in
de praktijk, niet iets dat alleen maar mooi is op papier.
Het is erg belangrijk om medewerkers sterk te betrekken in
het competentiebeleid. Tegelijkertijd mag het geen te grote
last worden voor de medewerkers. Bij Accent nam de directeur zoveel mogelijk het administratief en voorbereidend werk
voor zijn rekening. Dit gebeurde in het kader van een studie en
vergde een grote tijdsinvestering van de directeur. Door het
personeel te laten meewerken aan het uitschrijven van de visie
en missie en het opmaken van de competentieprofielen, voelden ze zich toch sterk betrokken bij het competentiebeleid. Elke
beslissing werd steeds in consensus genomen.
Resultaatsgebieden en hun indicatoren afbakenen voor elke
functie zal bij Accent steeds een zwak punt blijven. Dit komt
door het multidisciplinaire werk. Het resultaat van een therapie
is steeds het resultaat van een therapie door verschillende personen en niet eenduidig aan het werk van één van de hulpverleners toe te kennen.
Iedereen, arbeider of bediende, moet weten wat het doel van
de organisatie of het bedrijf is en hoe zijn of haar functie daarin
past. Dit geeft richting en zorgt dat medewerkers weten wat ze
moeten doen en waarom ze het doen. Het uitbouwen van een
strategisch competentiebeleid is hier een goed middel voor.
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Roxell nv

1. Roxell nv
Roxell is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van gemechaniseerde en geautomatiseerde

Opleiding als schakel tussen
aanwezige en nodige competenties
bij bedienden.

systemen voor de intensieve veeteelt. Het productgamma
omvat opslag- en transportsystemen voor veevoer, innovatieve
voer- en drinkinstallaties voor pluimvee en varkens, alsook
automatische nesten voor leghennen.
Het bedrijf werd opgericht in 1967 en maakt deel uit van de
Amerikaanse groep CTB. CTB bestaat uit 9 business units en
is actief op het vlak van stalinrichtingen voor de intensieve
veehouderij en installaties voor opslag en conditionering van
granen. Als één van de 2 Europese units vaart Roxell een
zelfstandige koers qua innovatie, productie, marktaanpak
alsook HR-activiteiten. Roxell is gevestigd in Maldegem en telt
174 werknemers.

2. De context
Roxell organiseert jaarlijks strategiedagen waarin een bepaald
thema binnen het bedrijf onder de loep wordt genomen. Het
managementteam maakt een sterkte-zwakteanalyse van het
thema en bekijkt het thema in een langetermijnperspectief. In
2002 verliet de toenmalige personeelsverantwoordelijke het
bedrijf. Dit maakte dat het personeelsbeleid uitgebreid aan bod
kwam tijdens de strategiedagen 2002. Uit die strategiedagen
kwam naar voor dat Roxell goed scoorde op het vlak van producten en processen, maar meer wilde investeren in het menselijk kapitaal van het bedrijf: de medewerkers. Voorheen was het
personeelsbeleid vooral een administratieve aangelegenheid
geweest. Het bedrijf besliste om een competentiebeleid uit te
bouwen en zo het personeelsbeleid inhoudelijk vorm te geven.

3. Doelstellingen
Het strategisch competentiebeleid integreren
in diverse domeinen van het personeelsbeleid.
Roxell wil een strategisch competentiebeleid uitbouwen en
integreren in verschillende domeinen van het personeelsbeleid.
Het strategische element moet ervoor zorgen dat het perso-
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neelsbeleid bijdraagt tot de realisatie van de missie/visie van

“Competenties is een verzameling van de typisch hardere

het bedrijf. Naast het ontwikkelen van competenties, besteedt

elementen zoals kennis en vaardigheden en de typisch zachtere

het bedrijf ook aandacht aan het sturen op resultaten. Beide

elementen zoals houding en gedrag. We hechten evenveel

elementen komen dan ook aan bod in het performance manage-

belang aan het geleverde werk als aan de manier van werken”

ment systeem.

zegt de gedelegeerd bestuurder.

Roxell stelt volgende doelstelling centraal voor het eigen
competentiebeleid: het detecteren en maximaal ontplooien van

4.3. Instrumenten

deze competenties die de medewerker in staat stelt om goed te

Roxell wil op basis van een gericht HR-beleid de aanwezige

functioneren en een bijdrage te leveren in het realiseren van de

competenties bij de medewerkers in overeenstemming brengen

strategie van de organisatie.

met de competenties die het bedrijf nodig heeft. Daarvoor zijn
een aantal instrumenten ontwikkeld: functie- en competentie-

Het competentiebeleid gebaseerd op deze kritische competen-

profielen, een inschalingsformulier, een evaluatieformulier, een

ties zorgt ervoor dat het bedrijf er ondermeer in slaagt om:

persoonlijk ontwikkelingsplan en een organisatie ontwikkelingsplan.

_
_

_

De juiste competenties binnen te halen en te ontwikkelen
om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren.

Functieprofielen

Medewerkers te helpen om de nodige competenties

Voor elke functie is of wordt er een functie- en een compe-

te ontwikkelen door opleidingen meer doelgericht te

tentieprofiel opgesteld. Beide worden samengebracht in één

organiseren.

formulier. Voor een groot aantal functies gaat het slechts om

Het opleidingsbudget efficiënter te besteden door

1 tot 2 functiehouders. De functiebeschrijving bevat:

medewerkers meer gericht opleidingen te laten volgen.

4. Doelgroep, competenties en
instrumenten
Het competentiebeleid wordt eerst uitgewerkt
bij de bedienden, op langere termijn is
een uitbreiding naar de arbeiders mogelijk.

_

Het doel van de functie.

_

De context van de functie.

_

Kernresultaatsgebieden en bijhorende prestatieindicatoren.

_

Vereiste vaardigheden, zoals talenkennis en diploma.

De context van de functie beschrijft een aantal interne en externe beïnvloedende factoren in het dagelijks functioneren binnen de functie. Zo is een internal sales coördinator intern onder
meer afhankelijk van sales/distributors (brengen het order aan

4.1. Doelgroep

en geven de gemaakte afspraken door) en de planning (geven

Het competentiebeleid bij Roxell geldt voor de bedienden; zowel

effectieve bevestiging van de levertermijn). Extern is een inter-

het management, de hogere bedienden als de operationele

nal sales coördinator onder meer afhankelijk van transporteurs

bedienden. Het gaat om een 85-tal medewerkers. De vraag naar

(bijv. niet nakomen van de gemaakte tijdsafspraken) en banken

opleiding was het grootst in deze groep. Het bedrijf werkt eerst

(het verstrekken van documentaire kredieten). De kernresul-

een competentiebeleid uit voor de bedienden. Zo kan het bedrijf

taatsgebieden specificeren de verantwoordelijkheden van de

ervaring opdoen over het uitwerken van een competentiebeleid

functiehouder.

bij deze groep, om het competentiebeleid op langere termijn uit
te breiden naar de arbeiders.

Bijvoorbeeld: Een kernresultaatsgebied van een internal sales
coördinator is opmaak en follow-up van de orderverwerking.
Dit betekent:

4.2. Competenties
Competenties staan voor kennis, vaardigheden en attitudes
die iemand nodig heeft om een functie succesvol uit te voeren.

_

Staat in voor order intake (manueel of elektronisch) en
verifieert de overeengekomen voorwaarden.
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_

haar handelingen overeenkomstig aan.

Stuurt de orderbevestiging, incl. de levertermijn
_

(binnen de 24u na ontvangst DAR) naar de klant toe.
_

standpunten.

orders) in geval van problemen (niet nakomen van
_

de betalingscondities door de klant, back-order wegens
onbeschikbaarheid van een aankoop/productiestuk,

_

Luistert aandachtig en stelt zich open op ten aanzien
van de klant/collega’s en hun vragen, ideeën en

Stuurt de orderplanning bij (= verschuiven van

_

...

Gedragsniveau B: Begrijpt en erkent de (wijzigende en/

transportproblemen) en onderneemt passend actie naar

of onvoorziene) omstandigheden en past zijn handelingen

de betrokkenen. Dit in functie van de beschikbare capaciteit

hieraan aan.

binnen Productie/Logistiek, alsook op vraag van de klant.

_

(H)Erkent wijzigende omstandigheden, kan de situatie/
het probleem correct inschatten en past zijn/haar

...

prioriteiten en orderplanning hieraan aan.
_

Tot de prestatie-indicatoren voor deze functie behoren:

(H)Erkent en begrijpt de gevoelens van personen met
vragen/problemen, alsook de verborgen agenda’s aan

_

de basis van iemands gedrag en speelt hierop in.

Leverbetrouwbaarheid: aantal back-orders ten gevolge van
_

foutieve orderverwerking.
_
_

Klantentevredenheid met betrekking tot de geleverde

_

...

Gedragsniveau C: Anticipeert indien mogelijk op

service (tijdige en correcte informatie, ...).

(wijzigende) omstandigheden en reageert steeds

...

op een adequate manier in geval van onvoorziene
omstandigheden.

Competentieprofielen

_

Anticipeert indien mogelijk op wijzigende

Voor de operationele bedienden bevat het competentieprofiel

omstandigheden (bijv. bij betalingsproblemen van een

6 kritische competenties, voor het management en de hogere

klant) en weet hier op een efficiënte manier op in te

bedienden gaat het om 8 competenties. Zo bevat het compe-

spelen. Kan bij onvoorziene omstandigheden steeds
‘zijn plan trekken’.

tentieprofiel van de functie internal sales coördinator volgende
competenties: flexibiliteit, communiceren, organiseren, klant-

_

het niveau van de klant/collega aan. Houdt rekening

gerichtheid, resultaatsgerichtheid en stressbestendigheid. Elke

met individuele verschillen.

competentie wordt gedefinieerd. Per competentie wordt er een
onderscheid gemaakt in drie gedragsniveaus (A-B-C), waarbij

Past zijn/haar stijl aan de omstandigheden en

_

...

A de basis vormt en C het ideaal. Elk van deze niveaus wordt
nog eens gedefinieerd en verder geconcretiseerd in een aantal

Inschalingsformulier

gedragsbeschrijvingen. Het gewenste niveau in een functie is

Het inschalingsformulier somt alle functiespecifieke competen-

steeds het niveau B.

ties uit het competentieprofiel op, samen met hun definitie en
drie gedragsniveaus. De aanwezige competenties van de mede-

Bijvoorbeeld: De competentie flexibiliteit wordt voor de functie

werker worden in kaart gebracht door een kruisje te zetten op

internal sales coördinator als volgt gedefinieerd: Het vermogen

het niveau dat overeenstemt met het aanwezige niveau bij de

om zich aan te passen en efficiënt te functioneren in diverse

medewerker. Dit wordt verder verduidelijkt door middel van een

situaties onder wijzigende, vaak onvoorziene, omstandigheden.

aantal concrete voorbeelden.

Het vermogen om op een passende wijze te kunnen omgaan
met verschillende personen.

Evaluatieformulier
Het evaluatieformulier bestaat uit vier delen. Een eerste deel

_

Gedragsniveau A: Aanvaardt de (wijzigende en/of

bevat de eigenlijke beoordeling op basis van de kernresultaat-

onvoorziene) omstandigheden en past zijn handelingen

gebieden en de afgesproken resultaatsgerichte en ontwikke-

hieraan aan.

lingsgerichte objectieven. De kernresultaatsgebieden worden

_

Aanvaardt de opgelegde wijzigingen in prioriteiten in

op een kwalitatieve manier en met behulp van de prestatie-

het algemeen en verschuivingen in de orderplanning in

indicatoren beoordeeld. Er worden jaarlijks ook resultaatsge-

het bijzonder (bijv. rush order, bijbestelling), past zijn/

richte objectieven vastgelegd, in hoofdzaak voor medewerkers

162

die projectwerk doen, bijvoorbeeld: implementeren van savings

noveren van producten en processen, wil het bedrijf een groep

objectieven voor 2009 of release van product X in week 20. De

gepassioneerde mensen vormen die de klant in vervoering

ontwikkelingsgerichte objectieven beschrijven de domeinen

willen brengen. Aan deze missie en visie werden 7 strategische

waarin de medewerker zich verder zal proberen te ontplooien,

initiatieven gekoppeld. Eén daarvan is het uitwerken van een

bijvoorbeeld: kennis over kunststoffen (materialen en produc-

competentiebeleid voor de bedienden gekoppeld aan vijf domei-

tietechnieken) vergroten of bijwonen van productdag pluimvee.

nen van het personeelsbeleid: rekrutering en selectie, opleiding

Zowel de resultaatsgerichte als de ontwikkelingsgerichte objec-

en ontwikkeling, functioneren en evaluatie, waardering en

tieven worden op een 6-puntenschaal van 1 niet gerealiseerd tot

loopbaanontwikkeling.

6 veel meer dan gerealiseerd beoordeeld. Tot slot wordt er een
globale beoordeling gemaakt op eveneens een 6-puntenschaal

Het uitwerken van het competentiebeleid gebeurt in 4 stappen.

(1 onvoldoende tot 6 excellent).

Bij de start van elke stap wordt het bedrijf begeleid door een
management adviesbureau, daarna neemt Roxell de uitwerking

In het tweede deel van het evaluatieformulier kunnen de loop-

zelf in handen.

baanverwachtingen van de medewerker worden beschreven.
Ten derde is er plaats voorzien voor opmerkingen van de medewerker en/of leidinggevende. Ten slotte geven de medewerker

1

2

3

4

Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een formulier dat voor elke
medewerker beschrijft welke ontwikkelingsinitiatieven er worden gepland. Per ontwikkelingsinitiatief wordt beschreven over

Integratie van SCM in
de diverse HR-systemen

organisatie ontwikkelingsplan (OOP)

Assessment van
de competenties

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en

Opmaak van de
Competentieprofielen

profiel aangepast moeten worden.

Strategisch Competentie
Management

en leidinggevende aan of het functie- en/of het competentie-

welke opleiding het gaat, welke vorm de opleiding zal aannemen
(coaching, on-the-job, studiedag, ...), wanneer de opleiding zal
doorgaan, welke partner(s) erbij betrokken zijn (opleidingsinstituut, interne coach, ...) en aan welke competentie er met dit
opleidingsinitiatief zal worden gewerkt. De persoonlijke ontwik-

5.1. Stap 1- Informeren van de medewerkers

kelingsplannen van de medewerkers worden geïntegreerd in

Het project is gestart met de voorstelling van het doel en de

een organisatie ontwikkelingsplan.

geplande uitwerking van het project aan de vakbonden op
de ondernemingsraad. De werknemers werden geïnformeerd
tijdens een aantal informatiesessies. Op basis van een presentatie werd duidelijk gemaakt waar de termen competenties

5. Het proces

en competentiebeleid voor staan en werd het projectverloop
toegelicht. De medewerkers kregen ook een informatiebundel

In vier stappen naar
een competentiebeleid.

over het project.

beslist het personeelsbeleid te professionaliseren en een com-

5.2. Stap 2 – Functie- en
competentieprofielen opmaken

petentiebeleid voor de bedienden uit te werken. Eind 2002 trad

Voor de opmaak van de functie- en competentieprofielen

een nieuwe personeelsverantwoordelijke in dienst. Het manage-

vertrekt het bedrijf vanuit een vooraf gedefinieerde basis lay-

mentteam herwerkte de missie en visie voor het bedrijf. Naast

out. Voor een bepaalde functie bepalen alle functiehouders

de wereldleider zijn in de nichemarkt van automatische voer- en

in een panel wat de belangrijkste taken zijn, de voornaamste

drinksystemen voor pluimvee en varkens en het voortdurend in-

verantwoordelijkheden, de vereiste vaardigheden, enzovoort.

Tijdens de strategiedagen in 2002 had het managementteam
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Dit resulteert in een eerste versie van het functieprofiel en

In augustus 2008 waren de helft van de medewerkers in ge-

een overzicht van de vereiste competenties voor de betrokken

schaald, eind 2009 zullen alle medewerkers zijn ingeschaald.

functie. Daarna wordt er een competentiegebaseerd interview
afgenomen bij 1 of 2 functiehouders. Tijdens het interview gaat
gedragsbeschrijvingen voor elke competentie. Het geheel, het

5.4. Stap 4 – Werken met competenties:
integratie in het personeelsbeleid

functie- en competentieprofiel met de concrete gedragsbe-

De sterkte-zwakteanalyse die tijdens de inschaling voor elke

schrijvingen, wordt opnieuw besproken in een panel van alle

medewerker wordt opgemaakt is de basis voor het echte

functiehouders en de betrokken leidinggevende. De medewer-

competentiebeleid, namelijk de nodige en de aanwezige com-

kers kunnen feedback geven en het functie- en competentiepro-

petenties op elkaar afstemmen. Dit gebeurt door het competen-

fiel wordt aangepast en gefinaliseerd.

tiemanagement in de verschillende domeinen van het perso-

men op basis van concrete ervaringen op zoek naar concrete

neelsbeleid te integreren.
In 2004 werden de eerste functie- en competentieprofielen opgesteld. Dit proces is nog niet voor alle functies afgerond. Competentie- en functieprofielen werden eerst opgesteld voor de meest
kritische functies en functies met verschillende functiehouders.
In augustus 2008 waren 75% van alle functies afgewerkt, midden

6. Domeinen van het
personeelsbeleid

2009 zullen alle functie- en competentieprofielen opgesteld zijn.

Het competentiebeleid integreren in
5 domeinen van het personeelsbeleid.
5.3. Stap 3 – De aanwezige competenties
van elke medewerker in kaart brengen

Roxell wil het competentiebeleid integreren in 5 domeinen van

Bij de start van het project werd beslist om elke fase af te wer-

het personeelsbeleid: werving en selectie, functioneren en eva-

ken alvorens verder te gaan met de volgende stap in het proces.

luatie, opleiding en ontwikkeling, waardering en loopbaanplan-

Deze werkwijze werd verlaten. Door medewerkers sterk te

ning. Momenteel wordt in de eerste drie domeinen reeds met

betrekken in het opstellen van de functie- en competentiepro-

competenties gewerkt.

fielen, neemt dit proces veel tijd in beslag. Daarom werd beslist
om voor een aantal functies verder te werken en te starten met
stap 3: de inschaling van de aanwezige competenties.

6.1. Werving en selectie
Het functie- en competentieprofiel wordt gebruikt voor de

De inschaling van de aanwezige competenties van de medewer-

opmaak van de vacatures en als input voor de assessments bij

kers gebeurt door twee onafhankelijke bronnen op basis van

een extern selectiekantoor. Het assessment bestaat uit testen,

het competentieprofiel. Ten eerste beoordeelt de leidingge-

interviews, rollenspelen, vragenlijsten, enzovoort die peilen

vende de competenties van de medewerker. Ten tweede, voeren

naar de gevraagde competenties.

minstens twee anderen een competentiegebaseerd interview
met de medewerker. Daarvoor hebben de leden van het managementteam, de personeelsverantwoordelijken en andere

6.2. Functioneren en evaluatie

leidinggevenden een speciale opleiding gekregen. De leiding-

Het evaluatiegesprek is vervangen door een cyclus van plan-

gevende en beide interviewers vergelijken hun resultaten en

nen, opvolgen en evalueren. “Tijdens het evaluatiegesprek

proberen op basis van concrete voorbeelden tot een consensus

werd vroeger enkel gesproken over wat het afgelopen jaar

te komen. Vervolgens maakt ook de medewerker een zelfevalu-

goed was gegaan en wat minder goed. Nu maken we een

atie. De leidinggevende en medewerker bespreken de resultaten

duidelijk onderscheid tussen evaluatie van het voorbije jaar en

en proberen tot een consensus te komen. Wanneer dit niet lukt,

planning van het komende jaar op basis van kernresultaatsge-

wordt een extern development center ingeschakeld en gelden

bieden, resultaatsgerichte en ontwikkelingsgerichte objectie-

deze resultaten. Tot nu toe zijn medewerker en leidinggevende

ven” zegt de personeelsverantwoordelijke. Op basis van het

steeds tot een consensus gekomen.

evaluatieformulier bereiden de leidinggevende en de mede-
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werker het evaluatiegesprek voor. Tijdens het gesprek komen

De informatie van alle persoonlijke ontwikkelingsplannen wor-

naast de beoordeling, ook de toekomstverwachtingen van

den samengevat in een organisatie ontwikkelingsplan. Het geeft

de medewerker aan bod: hoe ziet de medewerker zich verder

een beeld van de opleidingsnoden op het niveau van de hele

evolueren binnen de organisatie? Voor de bedienden die lei-

organisatie. Wanneer verschillende medewerkers eenzelfde

ding geven over een aantal medewerkers en de bedienden die

opleidingsbehoefte hebben, kunnen gezamenlijke, interne oplei-

meewerken aan belangrijke projecten, worden ook mid-year

dingen worden voorzien.

reviews gehouden. Dit zijn gesprekken waarin dezelfde criteria
als in het evaluatiegesprek aan bod komen maar zonder dat
er een beoordeling wordt gemaakt. Tijdens dit gesprek staan
timing, eventuele aanpassingen en noden op het vlak van

7. De sociale dialoog

materiaal, informatie, enzovoort, centraal. Op vraag van de

Een competentiebeleid uitbouwen vergt een
belangrijke tijdsinvestering.

leidinggevende kan dit gesprek ook voor andere medewerkers
plaatsvinden.
De personeelsdienst heeft een handleiding evaluatiegesprekken

Het competentiebeleid is op de ondernemingsraad ter sprake

opgesteld, zowel voor de medewerkers als voor de leidingge-

gekomen. De vakbonden werden wel geïnformeerd over het

venden. Aan het begin van de evaluaties, is er elk jaar een kick-

doel en de werking van het competentiebeleid. De vakbonden

off waarbij de personeelsafdeling het hele proces van planning,

hebben kennis genomen van het nieuwe competentiebeleid,

opvolging en evaluatie, samen met de bijhorende documenten,

zonder voor- of tegenstander te zijn.

doorloopt met de leidinggevenden.
We noteerden volgende opmerkingen van de vakbonden:
Momenteel wordt er geen directe koppeling gemaakt van de beoordeling van de prestaties en de aanwezige competenties aan

_

Het uitwerken van de competentieprofielen vergt veel werk,

een financiële beloning. “Voor het bepalen van de loonsverho-

van de personeelsdienst, van de leidinggevenden en ook

ging, houden de leidinggevenden wel rekening met de resulta-

van de betrokken medewerkers. Omdat alle functiehouders

ten van de beoordeling. Maar er zijn geen concrete plannen om

bij het proces worden betrokken, neemt de uitwerking van

competenties direct te linken aan een financiële beloning. Met

het competentiebeleid veel tijd in beslag. In de praktijk is

het competentiebeleid willen we in eerste instantie vooral de

er voor heel wat medewerkers nog niet veel veranderd,

nadruk leggen op opleiding en ontwikkeling” stelt de perso-

waardoor sommige medewerkers het nut van het

neelsverantwoordelijke.

competentiebeleid (nog) niet inzien. Het einddoel is (nog)
niet voor alle medewerkers duidelijk.
_

6.3. Opleiding en ontwikkeling

is een intensief gebeuren dat veel werk vraagt van
de leidinggevende en de medewerkers.

In het verleden werd er niet systematisch rond opleiding en ontwikkeling gewerkt. Op eigen initiatief konden medewerkers en

Ook de jaarlijkse cyclus van plannen, opvolgen en evalueren

_

Competenties staan nu expliciet en gedetailleerd op

leidinggevenden opleidingen aanvragen. Nu vormt de sterkte-

papier waardoor de evaluatie eerlijker en objectiever kan

zwakteanalyse de basis om ontwikkelingsgerichte objectieven

gebeuren. De leidinggevenden blijven een belangrijke

op te stellen. Deze vormen de insteek voor het persoonlijk ont-

schakel in het competentiebeleid. De competenties van

wikkelingsplan van elke medewerker waarin de ontwikkelings-

deze personen om de medewerkers zo objectief mogelijk
te beoordelen zijn van groot belang.

noden aan mogelijke opleidingen worden gekoppeld: on-the-job,
coaching, klassieke training, enzovoort. Maar opleidingen hoe-

_

Het feit dat er aandacht wordt besteed aan de competenties

ven niet steeds aan de ontwikkeling van een functiespecifieke

van de medewerkers kan motiverend werken. Voor de

competentie te worden gekoppeld, ook los daarvan kunnen

vakbonden zou het verwerven van nieuwe competenties

medewerkers nog steeds een opleiding aanvragen (bijv. in geval

gekoppeld moeten worden aan salarisverhogingen.

van specifieke technische opleidingen).
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8. Toekomst

bediende, het organisatieontwikkelingsplan, het bedrijfsontwikkelingsplan (voor arbeiders en bedienden) en een overzicht

Opleidingsinitiatieven
gerichter opvolgen.

van de budgetten voor verschillende opleidingsinitiatieven. Het
bedrijf wil één centrale opleidingsdatabase opmaken waarin al
deze opleidingsoverzichten efficiënt worden beheerd.

Het uitwerken van de competentieprofielen en het inschalen
van de medewerkers zal op korte termijn voor alle bediende-

Op langere termijn is er een uitbreiding van het competentie-

functies worden afgewerkt. Daarnaast zal het van belang zijn

beleid naar de arbeiders mogelijk. “Hier zijn nog geen concrete

om het proces van plannen, opvolgen, evalueren en ontwikkelen

plannen voor. Een uitbreiding naar deze doelgroep zal een

te onderhouden en meer te laten leven bij de medewerkers.

andere aanpak met zich meebrengen op het vlak van commu-

Het is een belangrijke taak van de personeelsdienst om de

nicatie, van competenties (meer technische competenties), van

leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen en sturen.

de uitwerking van het competentiebeleid, enzovoort” merkt de

Zo neemt de personeelsdienst bijvoorbeeld samen met de

personeelsverantwoordelijke op.

leidinggevenden de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de
medewerkers door om de kwaliteit ervan te garanderen. Om
de drie jaar zullen de competentieprofielen en functiebeschrijvingen worden bijgewerkt. “Het is een vrij grootschalig project
geworden omdat we alle bedienden in het competentiebeleid
betrekken. De uitdaging voor de nabije toekomst is ervoor te
zorgen dat het competentiebeleid niet alleen door het manage-

9. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de gedelegeerd
bestuurder en de personeels
verantwoordelijke

mentteam en de leidinggevenden wordt gedragen, maar dat
ook alle medewerkers het voor zichzelf belangrijk gaan vinden”

Het is belangrijk om de medewerkers sterk te betrekken in het

zegt de gedelegeerd bestuurder.

uitwerken van het competentiebeleid. Roxell heeft gekozen
voor een bottom-up benadering waarbij de medewerkers nauw

Het bedrijf wil het werken met competenties verder integreren

bij de uitwerking van het competentiebeleid worden betrokken,

binnen de verschillende domeinen van het personeelsbeleid.

vooral bij het opmaken van de functie- en competentieprofielen.

“Momenteel werken we met competenties in de personeelsdo-

Dit maakt het competentiebeleid herkenbaar en aanvaardbaar

meinen werving en selectie; planning, opvolging en evaluatie;

voor de medewerkers. Tegelijkertijd brengt het een belangrijke

opleiding en ontwikkeling. In de toekomst willen we in eerste

werkbelasting met zich mee en het hele proces neemt veel tijd

instantie onderzoeken hoe we een loopbaanbeleid kunnen

in beslag. “Terugkijkend is het misschien beter te starten met

uitbouwen binnen een relatief kleine organisatie en hoe we

een pilootproject in een kleinere groep van medewerkers of te

dit loopbaanbeleid kunnen baseren op competenties” stelt de

starten met een compacter competentiebeleid dat later kan

gedelegeerd bestuurder.

worden uitgebreid. Medewerkers zien dan sneller de resultaten
van een competentiebeleid. En het bedrijf kan ervaring opdoen

In de toekomst zullen de opleidingsinitiatieven meer worden

met de uitbouw van een competentiebeleid, in compactere

opgevolgd. Het bedrijf wil een concreter zicht op de effectieve

vorm of bij een kleinere groep van medewerkers” stelt de gede-

resultaten van de opleidingen. Naast het invullen van een eva-

legeerd bestuurder.

luatieformulier over de gevolgde opleiding, zal er systematisch
worden nagegaan of de opleiding ook tegemoet komt aan het

Door vooraf de doelstelling van het competentiebeleid duidelijk

doel dat voorop werd gesteld. “We willen ook nagaan wat de

te definiëren en een stappenplan op te maken, is er een houvast

medewerker op basis van de opleiding effectief heeft geleerd:

voor het hele uitwerkingsproces. Tegelijkertijd is het nodig om

wat doet de medewerker nu anders, en dus beter?” zegt de

flexibel te zijn en indien nodig voorafgaande planningen bij te

personeelsverantwoordelijke. Het bedrijf wil ook het geheel van

sturen. Een competentiebeleid moet vorm krijgen op maat van

opleidingsinitiatieven beter beheren. Momenteel beschikt het

het bedrijf. “Zo werkten we eerst met 8 competenties voor

bedrijf over verschillende overzichten op het vlak van opleiding

elke functie. Maar om het competentieprofiel overzichtelijk en

en ontwikkeling: de persoonlijke ontwikkelingsplannen van elke

duidelijk te houden, zijn we overgeschakeld naar 6 tot 8 com-
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petenties per functie. Ook hadden we in het begin de intentie
om elke stap eerst volledig voor alle medewerkers af te ronden,
alvorens verder te gaan met de volgende stap. Maar in de praktijk bleek dit niet werkbaar: de tijdspanne tussen de start van
de verschillende fasen zou te groot worden. Daarom werkt een
deel van de bedienden al met de competentieprofielen, terwijl
voor een ander deel van de bedienden het competentieprofiel
nog wordt uitgewerkt.” zegt de personeelsverantwoordelijke.
Gedragenheid van het competentiebeleid door directie, medewerkers en vakbonden vraagt duidelijke informatie en communicatie over het competentiebeleid. Het managementteam
heeft een duidelijke keuze gemaakt om een competentiebeleid
uit te werken. Medewerkers en vakbonden werden geïnformeerd over het doel en het stappenplan voor de uitwerking van
het competentiebeleid. “Gedurende het ganse traject blijft het
cruciaal om tegelijkertijd gericht en gedoseerd te communiceren. Het competentiebeleid moet duidelijk en overzichtelijk
blijven.” stelt de personeelsverantwoordelijke.

10. Geïnterviewden
_

Gino Van Landuyt – Gedelegeerd bestuurder

_

Jill Schauvliege – Personeelsverantwoordelijke

_

Ria Van Basselaere – Delegee ACV-LBC (bedienden)

, Fiche pagina 79
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vzw
Werkwijzer

1. Vzw Werkwijzer
Werkwijzer vzw is een zelfstandig adviesorgaan voor tewerkstelling van de stad Eeklo. De vzw voert twee types van
activiteiten uit: werkzoekendenwerking en projectwerk. De
werkzoekendenwerking omvat basisdienstverlening aan de

Werken rond competenties voor
diverse werknemers in een kleine vzw.

Eeklose werkzoekenden. Zij kunnen er terecht voor sollicitatiebegeleiding, het zoeken van werk via internet, een gepersonaliseerde jobkrant, allerhande formulieren, informatie over
werkloosheidsuitkering, kindergeld, werkloosheidreglementen,
maatregelen die de overheid heeft genomen ter bevordering
van de werkgelegenheid, enzovoort. De coördinator en een aantal vaste medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. De werkzoekendenwerking wordt gefinancierd door basissubsidies van
de stad Eeklo. Op basis van de lokale werkloosheidscijfers en
vanuit specifieke problemen die de werklozen ervaren, worden
ook acties opgezet en projecten uitgewerkt. Dit gebeurt door
tijdelijke medewerkers en in samenwerking met andere organisaties (gemeentebesturen, CAW, vakbonden, ...). De projecten
worden gefinancierd op basis van lokale, provinciale, Vlaamse
of Europese subsidies. Voor de algemene ondersteuning van
haar werking, neemt Werkwijzer doelgroepwerknemers in
dienst. Het gaat hoofdzakelijk om laaggeschoolde werknemers
die zijn aangeworven in het kader van het werkervaringsplan.
Dit plan heeft tot doel om langdurig werkzoekenden terug naar
de reguliere arbeidsmarkt te leiden door het aanbieden van
leerwerkervaring onder begeleiding.
Door het projectwerk kan het aantal werknemers sterk schommelen. Momenteel werkt de vzw mee aan een project ‘GPS naar
duurzaam werk’, maar heeft daarvoor geen eigen projectmedewerker in dienst. Naast de coördinator telt Werkwijzer op dit
moment 4 personeelsleden: 3 vaste medewerkers en 1 doelgroepwerknemer.

2. Context
Projectwerk en doorstromingsbeleid zorgen
voor veel dynamiek.
Werkwijzer is een vzw binnen de sociale sector. In vergelijking
met andere sectoren ligt het gemiddelde loon binnen de sociale
sector een stuk lager. “Uit een recent onderzoek van Vacature
blijkt dat de sociale sector een stuk onder het gemiddeld loon
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in Vlaanderen zit. Weinig sectoren scoren nog lager. Bovendien
is het loonbeleid binnen de vzw aan een aantal vaste regels en

4. Competenties, instrumenten en
doelgroepen

wetten gebonden. Zo is het gebruik van bonussen of andere

Een functiebeschrijving en competentieprofiel
voor elke medewerker.

vormen van prestatiegebonden verloning niet mogelijk” stelt de
coördinator. Werkwijzer is op zoek gegaan naar een ander waarderingssysteem om werknemers te behouden en hun motivatie
te stimuleren. Dit bracht de organisatie ertoe om te werken met

4.1. Functiebeschrijvingen

competenties.

De functiebeschrijving omvat een overzicht van het takenpakket en de kennis die nodig is om de functie goed uit te voe-

Het projectwerk en de doorstromingsdoelstelling zorgen voor

ren. Zo omvat het takenpakket van een algemeen bediende

een dynamische context. De projectmedewerkers worden voor

volgende taken: opmaken van gepersonaliseerde jobkranten,

een specifiek project aangeworven. Het gaat steeds om tijde-

telefonisch inlichtingen verstrekken, voorbereiden lonen voor

lijke contracten naargelang de voorziene duur van het project.

het sociaal secretariaat en beheer van de personeelsdossiers

Voor het goede verloop van de projecten is het van belang om

(verlof, ziekte, ...).

bij aanwerving de geschikte competenties voor elk specifiek
project binnen te halen. Werkwijzer streeft ook de doelstelling

De kennis die daarbij nodig is: kunnen/leren werken met softwa-

na om alle medewerkers te laten doorstromen. Voor de doel-

repakketten en specifieke programma’s, goede beheersing van

groepwerknemers, veelal langdurig werkzoekenden, gaat het

het Nederlands (organisatiespecifieke termen), kennis van de

om doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Maar ook

sociale wetgeving, vlot kunnen communiceren, enzovoort.

voor de projectmedewerkers heeft Werkwijzer oog voor een
mogelijke doorstroming na de afloop van het project waarvoor
men werd aangeworven.

4.2. Competentieprofielen
Het competentieprofiel bevat voor alle medewerkers 3 kerncompetenties, namelijk:

3. Doelstellingen

_

Klantgerichtheid: onderzoeken van wensen en behoeften
van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op

Competenties binnenhalen en laten
doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan
servicebereidheid en klanttevredenheid.
_

Organiseren van het werk: effectief het eigen werk

Werkwijzer vzw stelt voor het competentiebeleid volgende

organiseren door het formuleren van doelstellingen en het

doelstellingen centraal:

plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten
op de hoofdzaken en acute problemen.

_
_

De geschikte competenties binnenhalen in de organisatie

_

Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk

door een aanwervingsbeleid gebaseerd op competenties.

resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de

Medewerkers helpen om hun competenties te verbeteren

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van

en/of nieuwe competenties te verwerven, zowel in hun

persoonlijk belang is.

huidige functie als met zicht op verdere tewerkstelling.
_

Motiveren van werknemers door de opleidings

De verdere opbouw van het competentieprofiel verschilt voor

mogelijkheden af te stemmen op de ontwikkelingsnoden

de verschillende types van medewerkers.

van de werknemers.
Coördinator en vaste medewerkers
Voor de coördinator en de vaste functies worden de kerncompetenties aangevuld met functiespecifieke competenties en
contratalenten. Functiespecifieke competenties zijn de competenties die een persoon nodig heeft om goed te functioneren in
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de specifieke functie. Enkele van de functiespecifieke compe-

_

tijdslimieten.

tenties voor de functie coördinator zijn:
_
_

In staat zijn taken te kunnen plannen binnen de beschikbare
Creatief meedenken om eigen werkprocessen te verbeteren.

Leidinggeven: richting en sturing geven aan medewerkers
in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van

In het uitstroomprofiel wordt deze competentie uitgebreid:

leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep
medewerkers en situatie.
_

_

van daaruit op tijd beginnen.

Besluitvaardigheid: beslissingen nemen door middel van
het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel

Kunnen inschatten van de nodige tijd per taak en

_

Eigen werk kunnen afstellen in functie van de organisatie
(bezetting bureaus, cursussen).

van het uitspreken van oordelen.
_

Nauwkeurigheid.

Afhankelijk van de functie worden er meer of minder functie-

_

Rendement en tempo.

specifieke competenties geselecteerd en gedefinieerd. Bijvoor-

_

Verantwoordelijkheidszin (stiptheid, aanwezigheid
en vertrouwelijkheid).

beeld het competentieprofiel voor coördinator omvat 14 functiespecifieke competenties; voor de functie polyvalent bediende

_

Discretie.

werden 8 functiespecifieke competenties gedefinieerd. Er
werden geen concrete gedragsindicatoren opgemaakt.

Naast de functiebeschrijving en het competentieprofiel wordt
voor deze medewerkers ook een omschrijving gegeven van de

De contratalenten die bij een functie horen zijn een verzame-

arbeidsmarkt voor de functie en de arbeidsomstandigheden in

ling competenties waarvan de medewerker ‘niet te veel van het

het reguliere arbeidscircuit. Bijvoorbeeld voor de functie van lo-

omgekeerde’ mag bezitten. Dat zou het functioneren binnen de

gistieke hulp wordt verwezen naar het feit dat deze functie een

functie bemoeilijken. Eén van de contratalenten voor de functie

knelpuntberoep is in Vlaanderen en dat ongunstige arbeidsom-

coördinator is bijvoorbeeld schriftelijke communicatie gedefi-

standigheden daarbij de belangrijkste oorzaak vormen, gevolgd

nieerd als ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport

door een gebrek aan kwalitatieve kandidaten.

of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de

Projectmedewerkers

lezer bevat. De coördinator moet met andere woorden naast de

Afhankelijk van het specifieke project waarvoor ze worden

14 functiespecifieke competenties, ook voldoende schriftelijk

aangenomen, moeten projectmedewerkers over andere compe-

kunnen communiceren.

tenties beschikken. Daarom werd er geen algemeen competentieprofiel voor een projectmedewerker opgesteld. Per specifiek

Doelgroepwerknemers

project wordt samen met de eventuele partners van het project

Voor de doelgroepwerknemers bevat het competentieprofiel

voor de aan te werven projectmedewerker een competentiepro-

naast de kerncompetenties een lijst met startcompetenties en

fiel opgesteld. Dit competentieprofiel bevat steeds de drie kern-

een lijst met competenties die nodig zijn met het oog op het

competenties van Werkwijzer. Omdat het bij projecten op basis

uitstroomprofiel. Deze competenties worden telkens geconcre-

van subsidies erg belangrijk is om bepaalde deadlines te halen,

tiseerd aan de hand van een aantal attitude- en gedragsom-

zal de competentie ‘secuur zijn’ ook steeds tot het competen-

schrijvingen. De lijst van competenties in het uitstroomprofiel

tieprofiel van een projectmedewerker behoren. Deadlines niet

omvatten alle startcompetenties, maar dan op een hoger

tijdig halen kan gelijk staan met het verliezen van de subsidie.

niveau. Daarnaast kan het uitstroomprofiel ook een aantal
bijkomende, nog te verwerven competenties bevatten. Bijvoorplannen en organiseren, zelfstandigheid, leren, sociale houding

4.3. Inventarisatie aanwezige en
te ontwikkelen competenties

en klantgerichtheid. De competentie plannen en organiseren

Bij aanwerving wordt voor iedere medewerker een inventaris

wordt als startcompetentie als volgt geconcretiseerd:

gemaakt van de aanwezige en nog te ontwikkelen competenties

beeld, de startcompetenties voor de functie logistieke hulp zijn:

op basis van het competentieprofiel. Op basis van een formulier
wordt niet alleen gepeild naar de gevolgde studies, eventuele
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werkervaring, ervaring buiten het beroepsleven en talenkennis.

5.3. Communicatie

Maar er wordt ook een overzicht gemaakt van de aanwezige en

Tijdens een vergadering samen met de consultant werd het

nodige competenties voor de functie. Op basis daarvan wordt

personeel geïnformeerd. Bij het aankondigen van de interviews

een persoonlijk plan opgesteld. Op die manier wordt het sollici-

werd aan de medewerkers duidelijk uitgelegd waarom de inter-

tatiegesprek en de aanwerving beter gestructureerd.

views zouden plaatsvinden: de organisatie wilde een duidelijk
zicht krijgen op de aanwezige competenties en aan welke

Bij het aanwezige personeel werd samen met iedere werknemer

(andere) competenties de organisatie nood heeft. Evaluatie is

een inventaris van de aanwezige competenties gemaakt.

daarbij een hulpmiddel, geen doel op zich.

5. Het proces

6. Domeinen van het
personeelsbeleid

Een diversiteitsproject
als startpunt.

Competenties staan centraal bij de selectie
van nieuwe medewerkers en opleiding.

5.1. Diversiteitsproject
Het competentiebeleid bij Werkwijzer is in het kader van een

6.1. Selectie

diversiteitsproject tot stand gekomen. In 2002 werkte de vzw

Elke vacature omvat steeds de functiebeschrijving en het com-

samen met het STC (nu RESOC – Regionaal Economisch en

petentieprofiel van de functie. Tijdens het sollicitatiegesprek

Sociaal Overlegcomité) een diversiteitsproject uit. Dit project

wordt gepeild naar de aanwezige competenties op basis van

omvatte ondermeer het opstellen van een arbeidsreglement

het rekruteringsformulier. Competenties en kwaliteiten van de

dat voor iedereen duidelijk, leesbaar, verstaanbaar en aan-

kandidaten zijn belangrijker dan diploma’s, leeftijd, geslacht,

vaardbaar is. Dit gebeurde in samenwerking met de vakbonden,

etnische afkomst, handicap of nationaliteit. “Het werken met

het personeel en het Centrum Basiseducatie Meetjesland. Maar

competenties zorgt voor een kwaliteitsvoller aanwervingsbe-

ook het uitwerken van competentieprofielen maakte deel uit

leid, maar de uiteindelijke selectie blijft ook steeds afhankelijk

van het diversiteitsplan.

van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden op het gebied van
verloning” merkt de coördinator op.

5.2. Uitwerken van de competentie
profielen

6.2. Opleiding en doorstroming

Voor het in kaart brengen van de competenties van de aanwe-

Een belangrijke peiler van het competentiebeleid bij Werkwijzer

zige medewerkers werkte de vzw samen met een consultant. De

is opleiding en vorming, en dit voor alle werknemers. Elke werk-

aanwezige competenties werden samen met de medewerkers in

nemer mag opleiding volgen en er zijn geen beperkingen op het

kaart gebracht. Op basis van een gestructureerd interview met

vlak van educatief verlof.

elke werknemer werd een eerste inventaris van de aanwezige
competenties gemaakt. Deze gegevens werden op basis van een

Bij doelgroepwerknemers staat de eventuele latere tewerk-

softwareprogramma door de consultant verwerkt en vervol-

stelling in het reguliere arbeidscircuit centraal. Men focust

gens opnieuw met de medewerker besproken. De coördinator

op de ontwikkeling van de uitstroomcompetenties. Wanneer

maakte een overzicht van de nodige competenties voor de

de medewerker één maand in dienst is, wordt nagegaan of de

organisatie (kerncompetenties) als geheel en voor elke functie

competentie-inschatting bij aanwerving correct was. Samen

(functiegebonden competenties, start- en doorstroomcompe-

met de medewerker en de vzw Meetjeslandse Leerwerkbedrij-

tenteis) op. Dit gebeurde in samenwerking met de Meetjesland-

ven (MLWB) wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld.

se Leerwerkbedrijven en de Raad van Bestuur.

Alle doelgroepwerknemers volgen een cursus ‘sterk op het
werk’ bij het centrum voor basiseducatie. Doelstelling is hun
zelfkennis en assertiviteit te verhogen. Daarnaast gaat het om
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interne en externe opleidingen over bijvoorbeeld basiskennis

eindbeslissing bij aanwervingen blijft bij de coördinator.

PC en Nederlands als tweede taal.
We noteerden volgende opmerkingen van de vakbonden:
De projectmedewerkers worden in de eerste plaats geselecteerd omdat ze de competenties bezitten die nodig zijn om

_

De coördinator van Werkwijzer vzw speelt een trekkersrol

het project goed te kunnen uitvoeren. Toch wordt ook hier

in het samenbrengen van derden in het Meetjesland

ingezet op opleiding. Het kan dan gaan om korte, bijkomende

rond diverse thematieken en het laten doorsijpelen

opleidingen die de medewerker in staat moeten stellen om het

van methodieken op het vlak van diversiteit en

project nog beter uit te voeren. Bijvoorbeeld, een creativi-

competentiebeleid. Tegelijkertijd probeert de vzw dit ook in

teitsopleiding of een opleiding over verslag opnemen. Maar
de projectmedewerkers kunnen ook opleidingen volgen in het

de eigen organisatie te integreren.
_

De vakbonden blijven op de hoogte van en hebben inspraak

licht van tewerkstelling na het project waarvoor ze werden

in het competentiebeleid bij de organisatie via de Raad van

aangeworven.

Beheer. De vakbonden hebben een positieve ervaring met
het competentiebeleid bij de organisatie.

Om de kosten van opleidingen zoveel mogelijk te beperken, is er

_

De organisatie probeert kwalitatieve parcours uit te werken

een samenwerking met de MLWB. Door deze samenwerking kan

op maat van de medewerkers, zowel op het vlak van

Werkwijzer opleidingen voorzien die voor een kleine organisatie

instroom, opleiding en doorstroom. Een kleine organisatie

alleen onhaalbaar zijn qua kost. In de toekomst wil Werkwijzer

als de Werkwijzer kan niet volledig zelf de nodige opleiding

nog meer inzetten op het samenwerken met andere organisa-

voorzien maar moet dit uitbesteden aan een grotere

ties en bedrijven om de nodige opleiding voor het personeel

organisatie die goed op de hoogte is van wat het inhoudt
om in een kleine organisatie te werken.

te voorzien. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport van de
gevolgde opleidingen opgesteld. Dit rapport geeft een overzicht

_

Bestaande opleidingen zijn niet altijd passend voor het werk
in een kleine organisatie. Daarom probeert de Werkwijzer

van welke opleidingen elke medewerker heeft gevolgd.

samen met andere kleine organisaties opleidingen op maat
van de medewerkers te voorzien.
_

7. De sociale dialoog

Het uitwerken van competentieprofielen en het inschalen
van de medewerkers op dergelijke competentieprofielen
zorgt voor een bewustmaking zowel bij de leidinggevende

Vakbonden maken deel uit van
de Raad van Beheer.

als bij de medewerker. Wanneer een externe organisatie
wordt ingeschakeld om de nodige opleiding te voorzien en
in grotere organisaties, is het noodzakelijk dat dit op papier

Bij Werkwijzer is geen syndicale delegatie aanwezig. In de Raad

staat. Het proces van de aanwezige competenties van een

van Beheer zetelen wel twee vakbondsafgevaardigden. Op die

medewerker in kaart te brengen, dwingt de leidinggevende

manier worden de vakbonden op de hoogte gehouden van de

en de medewerker hierover na te denken. Het zorgt voor

werking bij Werkwijzer. Het diversiteitsproject, waartoe ook

kwalitatief betere opleidingsparcours, afgestemd op de
noden van de medewerker.

het opstellen van de competentieprofielen behoort, werd op
de Raad van Beheer besproken. Bij de opstart van het compe-

_

De vakbonden wijzen er op dat het in een kleine organisatie

tentiebeleid werden de medewerkers tijdens een vergadering

niet steeds noodzakelijk is om het competentiebeleid

geïnformeerd. De medewerkers waren actief betrokken bij het

volledig op papier uit te werken. Het is vooral belangrijk dat

in kaart brengen van de eigen competenties en het opstellen

de dynamiek rond het werken met competenties levendig

van hun competentieprofiel. Door de kleinschaligheid en het

blijft binnen de organisatie. Dit hoeft niet noodzakelijk

samenwerken van alle medewerkers in één landschapsbureau

aan de hand van uitgeschreven competentieprofielen te

is er dagelijks veel informeel contact. De medewerkers worden

gebeuren.

betrokken bij de dagelijkse werking door hen telkens feedback
te vragen over nieuwe projecten. Bij nieuwe aanwervingen
wordt ook steeds de mening van elke medewerker gevraagd. De
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8. Hinderpalen en succesfactoren
volgens de coördinator
De kleinschaligheid van de organisatie biedt kansen om het
competentie- en opleidingsbeleid levendig te houden in de

9. Geïnterviewden
_

Philippe Desmet – coördinator Werkwijzer

_

Katrien Neyt – adjunct gewestelijk secretaris ABVV OostVlaanderen

organisatie. Tijdens de vele korte, informele contacten wordt
regelmatig over de competenties van de medewerkers en opleiding gesproken.

, Fiche pagina 104

De samenwerking met de Meetjeslandse Leerwerkbedrijven
zorgt ervoor dat Werkwijzer opleidingen kan voorzien die voor
een kleine organisatie alleen niet mogelijk zijn. Het blijft echter
zo dat bepaalde opleidingen niet altijd snel genoeg en/of betaalbaar kunnen worden georganiseerd.
Het is belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de mogelijkheden op het vlak van opleiding. Dit kan eenvoudig door het
inschrijven op bestaande nieuwsbrieven van opleidingsinstellingen maar ook door beroep te doen op bestaande expertise,
zoals VDAB, RESOC, de loopbaanbegeleiding bij de vakbonden,
enzovoort. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van een competentiebeleid. Er is al veel informatie beschikbaar. Voor een
kleine organisatie is het vaak niet mogelijk om zelf een volledig
eigen competentiemodel uit te werken. Bestaande competentiewoordenboeken en -profielen kunnen vaak gemakkelijk aangepast worden aan de context en noden van de eigen organisatie.
Door de investering in de inzetbaarheid van de medewerkers,
gebeurt het soms dat een projectmedewerker nog voor het eind
van een project de organisatie verlaat. Dit brengt een aantal
praktische moeilijkheden met zich mee. Maar vanuit de doelstelling van de organisatie kan dit ook als een succes worden
gezien.
Elke onderneming en organisatie evolueert. Een competentiebeleid kan daarom ook nooit helemaal af zijn. Er is regelmatig
revisie nodig. Het vergt inspanning om de aanpassingen niet
alleen in het hoofd maar ook op papier te maken.
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Slot
Competentiebeleid:
vaststellingen
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Op basis van de informatie uit de grondige analyses van

of 4) reiken denkkaders aan waarbinnen het competentiebeleid

8 inspirerende voorbeelden en uit de informatie die de overige

kan uitgebouwd worden.

97 bedrijven en organisaties aan de SERV overmaakten, komen
we tot volgende vaststellingen.
Vaststelling 1
Aandacht voor competentiebeleid is duidelijk iets
generiek, van toepassing in alle sectoren en in alle

1. Competentiebeleid: niet sectorof groottegebonden

organisatiegroottes. De manier waarop het competentiebeleid vorm wordt gegeven is wel deels afhankelijk
van de doelgroep, de beoogde functies en de onderne-

De lijst van voorbeelden maakt duidelijk dat het gestructureerd

mingsgrootte. Sectorfondsen spelen een toenemende

bezig zijn met competentiebeleid niet afhankelijk is van de sec-

sensibiliserende en ondersteunende rol.

tor waarin de organisatie actief is, en ook niet van de grootte
van de organisatie (uitgedrukt in aantal werknemers).

Dit gevarieerde beeld hebben we ook willen weerspiegelen in de keuze van de meer uitgewerkte cases.

Er zijn voorbeelden uit industriële sectoren zoals de autosector,
de bouw, de houtverwerking, kleding en confectie, de scheikunde, transport, voeding; maar ook uit lokale besturen, social
profit, consultingbedrijven, enz. (zie tabel in bijlage). En er zijn
voorbeelden uit alle groottecategorieën, gaande van de microondernemingen (van 1 tot 9 werknemers) tot de grote onderne-

2. Waarom starten ondernemingen
met competentiebeleid?

mingen met meer dan 500 werknemers.
De aanleiding om een (gestructureerd) competentiebeleid uit
Dit rijke palet aan toepassingsmogelijkheden wordt ook weer-

te bouwen zijn heel concrete ervaringen en veranderingen.

spiegeld in de cijfers van de Indicator van Competentiegerichte

Soms zijn die kleinschalig zoals bijv. het volgen van een cursus

1

Ondernemingen (ICO) . In 2007 scoorde de ICO voor de hele

HR-beleid door de zaakvoerder of een medewerker van de

Vlaamse economie (organisaties met minstens 10 werknemers)

personeelsdienst of de opmaak van een diversiteitsplan. Soms

42,0%. Sectoraal scoort het cluster van overheid, onderwijs

zijn die ingrijpend zoals technologische en organisatorische

en social profit het hoogst met 71,1%, gevolgd door de dien-

veranderingen binnen de onderneming: de bestaande compe-

sten (34,5%), de industrie (31,3%) en de bouw (29,4%). Naar

tenties raken verouderd of dreigen de onderneming te verlaten

ondernemingsgrootte scoren de organisaties met 50-199

wanneer de medewerkers weggaan. Kennis moet daarom

werknemers en met 200 of meer werknemers gelijk: 50,6%. De

‘geborgd’ worden.

ondernemingen met 10-49 werknemers scoren iets lager met
39,7%.

Ook een sterke groei van de activiteiten en/of van het personeelsbestand kan een aanleiding zijn om na te denken over

Een sectorale invalshoek komt in een aanzienlijk aantal van de

competentiebeleid. Het sleutelen aan competenties is soms

voorbeelden naar voor. De sectorfondsen 1) geven financiële

ingegeven vanuit de bewuste keuze om het personeel beter te

ondersteuning bij de ontwikkeling van competenties – maar

motiveren. In andere cases is de aanleiding de vraag van het

stellen daar voorwaarden tegenover bijv. het voeren van een

personeel en de vakbonden naar betere en meer doelgerichte

sociale dialoog 2) zetten effectief mee opleidingstrajecten op

opleidingen. Soms noopt een verandering buiten de onderne-

bijv. competentiegericht leidinggeven voor ploegbazen 3) wer-

ming om oog te hebben voor competentiebeleid, bijvoorbeeld

ken sectortools uit voor het in kaart brengen van competenties

een nieuwe wetgeving die verhoogde veiligheids- of hygiënenormen oplegt, krapte op de arbeidsmarkt, door externen

1

De ICO is samengesteld uit 13 karakteristieken van competentieontwikkeling of -benutting in organisaties. Een onderneming of organisatie die
minstens op 7 van de 13 kenmerken scoort, wordt benoemd als ‘competentiegericht’. De ICO is afgeleid uit de ruimere Technologie-OrganisatieArbeid enquête die driejaarlijks door de Stichting Innovatie & Arbeid wordt
afgenomen bij een representatief staal van ondernemingen en organisaties in Vlaanderen.
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uitgevoerde audits, nieuwe sectorale akkoorden die vorming en
opleiding stimuleren, e.a. In heel wat gevallen spelen verschillende dergelijke aanleidingen tegelijkertijd.

Wat heel vaak terugkomt in de voorbeelden als aanzet voor de
uitbouw van een competentiebeleid is het streven naar meer
efficiëntie, kwaliteit en klantgerichtheid. De dienstverlening
moet professioneler, de kwaliteit van de werfuitvoering moet

3. Doelstellingen van
competentiebeleid:
van projectmatig en bescheiden
tot breed en ambitieus

omhoog. Ontplooiing van en zorg voor medewerkers leidt tot
betere zorg voor producten en diensten en dus meer tevreden

Bij de cases valt op hoe in de geformuleerde doelstellingen het

klanten.

competentiebeleid zich uitstrekt over quasi alle domeinen van
bedrijfsvoering.

Vaststelling 2

Centraal staat meestal het kwalitatief verbeteren van de bedrijfs-

Het inzien van het belang om op een gestructureerde

of organisatiewerking door het beter ontwikkelen en benutten

wijze een competentiebeleid uit te bouwen, is in heel

van competenties. Maar de doelstellingen worden heel concreet

wat gevallen het resultaat van een concrete behoefte

als het gaat over een beter aanwervingsbeleid (het aantrekken

of verandering. Er wordt met andere woorden niet ‘zo

van de juiste competenties), over planmatige, gepersonaliseerde

maar opeens’ aan competentiebeleid gedaan, of vanuit

opleidingstrajecten, over betere evaluatietechnieken, over het

een abstract of theoretisch inzicht, neen: de behoefte

beter motiveren van medewerkers (bijvoorbeeld door het geven

aan competentiebeleid groeit van uit de concrete onder-

van meer autonomie in het uitvoeren van het werk). Het impact-

nemingspraktijk.

domein van competentiebeleid is dus heel breed en blijft zeker
niet beperkt tot de klassieke vorm van opleiden.

Uit de 8 cases en de voorbeelden blijkt ook de overtuiging dat competentiebeleid zal bijdragen tot het reali-

Maar de doelstellingen zijn dikwijls ook ambitieus: niet zelden

seren van de algemene doelstellingen van de onderne-

wil men, ook in grotere ondernemingen of organisaties, alle

ming of organisatie, onder andere efficiënter werken en

hiërarchische niveaus en alle medewerkers betrekken in het

betere producten en dienstverlening.

competentiebeleid. Men legt daarmee voor zichzelf de lat hoog.
Als men de aanpak toch beperkt tot een specifieke doelgroep of

Eens de ‘klik’ is gemaakt van de concrete aanleiding

afdeling, dan is daar een zeer duidelijke en logische argumen-

naar de keuze om een competentiebeleid uit te bouwen

tatie of reden voor, en heeft dit niet met ‘toeval’ of gebrek aan

vormt het formuleren van de doelstellingen ervan een

ambitie te maken. Zo wordt in één case vertrokken vanuit de

belangrijke eerste stap.

kerntaken (het ‘hart’ van het bedrijf), in een andere case vanuit
het topkader, maar meestal met de bedoeling om de ervaringen
uit te breiden naar andere personeelsgroepen.
Het spreekt voor zich dat dit niet bij alle inspirerende voorbeelden (reeds) het geval is. Heel wat van de voorbeelden startten
eerder recent met een projectmatige aanpak en invoer van
het werken met competenties en/of beperken zich nog tot één
aspect van competentiebeleid. Populair is het opstellen en in
gebruik nemen van competentieprofielen, het planmatiger aanpakken van competentieontwikkeling, het structureel invoeren
van functioneringsgesprekken om een beter zicht te krijgen
op wat leeft bij medewerkers (persoonlijk maar ook op vlak
van verbetering van productieprocessen). In enkele sectoren,
waarbij medewerkers weinig aanwezig zijn in het bedrijf zelf,
dient competentiebeleid als middel om toch een band tussen
medewerkers en bedrijf en tussen medewerkers onderling te
bewerkstelligen.
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Vermeldenswaardig is de manier waarop naar de medewerkers gerefereerd wordt. De bedrijven en organisaties uit de

4. Van doelstelling tot resultaat:
een intens proces

voorbeelden willen aantrekkelijke werkgevers zijn. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal; de uitbouw van overleg

Betrokkenheid realiseren van alle medewerkers bij een compe-

en communicatie in het kader van competentiebeleid zorgt er

tentiebeleid is niet evident.

voor dat hun ervaringen in de praktijk meegenomen worden als
belangrijke input voor bedrijfsbeslissingen. Zodoende heeft het

Het veronderstelt een planmatige, procesmatige aanpak.

werken met competenties invloed op de bedrijfscultuur. Leren

De cases illustreren dit mooi. Ook nu zijn het heel concrete

en ontwikkelen van mensen wordt geprofessionaliseerd maar

aanknopingspunten die worden uitgewerkt, en die als ‘kapstok’

van medewerkers wordt ook verantwoordelijkheid en eigenaar-

dienen om het ruimere competentiebeleid aan op te hangen:

schap verwacht. Mensen in knelpuntberoepen, die af te rekenen

een personeelsbevraging over de bestaande en gewenste

hebben met een negatief imago van hun functie, verwerven

bedrijfscultuur; het opzetten van een opleidingspakket voor

beroepsfierheid omdat hun competenties binnen het bedrijf

evaluatie- en functioneringsgesprekken; het uitwerken van een

gewaardeerd worden. Medewerkers aanzetten tot het leren van

nieuwe functieclassificatie; het doorlichten van de organisatie

elkaar en het gebruik maken van alle aanwezige expertise is dan

of wel alle voorwaarden voor een competentiebeleid aanwezig

ook aanzetten tot wederzijdse waardering.

zijn; het uitschrijven van de bedrijfsmissie en -visie.

Misschien niet toevallig wordt in heel wat van de voorbeelden

In veel gevallen mondt dergelijk initiatief uit in het systematisch

de link gelegd naar diversiteit en maatschappelijk verantwoord

inventariseren van de aanwezige en gewenste competenties

ondernemen. Een belangrijke insteek is het leeftijdsbewust per-

en het opmaken van competentieprofielen. Maar daar blijft het

soneelsbeleid wat zich vertaalt in het uitwerken van een goed

niet bij. Belangrijk zijn de voorbeelden waarbij competenties

onthaal van nieuwe medewerkers via bijv. introductietrajecten

verworven én gevalideerd worden. Zeker in een internationale

en het uitstippelen van een aanpak om ervaren werknemers

markt blijkt het certificeren van competenties een meerwaarde,

gemotiveerd aan het werk te houden, in veel gevallen maar

bijv. omwille van verhoogde veiligheid.

niet uitsluitend door het invoeren van peterschap. Er ontstaat
een grotere openheid voor kansengroepen ten gevolge van de

Stapsgewijze worden vaak alle medewerkers op één of andere

objectivering van aanwervingen door het gebruik van compe-

wijze bij het verhaal betrokken. De betrokkenheid van de

tentieprofielen.

personeelsdienst of -verantwoordelijke ligt voor de hand.
De betrokkenheid van bestuursorganen (zoals een raad van
beheer) en vooral van het personeel zelf krijgt al naargelang

Vaststelling 3

de eigen bedrijfscultuur vorm via stuurgroepen, werkgroepen,

Het brede impactdomein van een gestructureerd aange-

focusgroepen, klankbordsessies, teamvergaderingen, enz. Van

pakt competentiebeleid vertaalt zich, zeker bij de cases,

belang is dat het telkens gaat om redelijk duurzame structuren:

bijna automatisch in ambitieuze doelstellingen met de

het opzetten van een goed gestructureerd competentiebeleid

hele organisatie als reikwijdte, maar dit betekent al-

is een lang proces dat niet zelden verschillende jaren in beslag

lerminst dat de doelstellingen niet concreet zouden zijn.

neemt. De betrokkenheid van het personeel moet dan ook

Bij de overige voorbeelden is het beeld genuanceerder:

duurzaam zijn.

er wordt gestart met kleine projecten, voor een bepaald
segment van de medewerkers en bij een beperkt onder-

Naast deze directe vorm van personeelsbetrokkenheid is er het

deel van het personeelsbeleid.

formele kanaal van het sociale overleg tussen directie en syndicale delegatie (in organisaties met minstens 50 werknemers).

Eens de doelstellingen geformuleerd en aanvaard, is het

Uit de cases blijkt dat vakbonden zich in de beginfase eerder

zaak om het hele proces op gang te brengen.

afwachtend opstellen. Competentiebeleid is dan ook geen afzonderlijk agendapunt op de ondernemingsraad, bijvoorbeeld.
De bekommernis van de vakbonden situeert zich op het vlak
van transparantie en eerlijkheid van de gevolgde procedures
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(bijv. bij evaluatie); de mate van inspraak van het personeel; het
hebben van beroepsmogelijkheden bij betwisting; het erover

5. Een arsenaal aan
instrumenten en technieken

waken dat alle medewerkers aan bod kunnen komen bij nieuwe
vormings- of opleidingsmogelijkheden, enz. Naarmate de vak-

Het arsenaal aan instrumenten en technieken dat ontwikkeld

bonden uitvoerig geïnformeerd worden door de bedrijfsleiding

of ingezet wordt in het kader van het competentiebeleid is heel

én positieve feedback krijgen vanuit het personeel over de stap-

gevarieerd. Een kleine greep uit de cases en de voorbeelden:

pen in het competentiebeleid gaan ze zelf ook een meer actieve

personeelsenquêtes, het opmaken van competentieprofielen en

en ondersteunende rol opnemen.

van functiebeschrijvingen, evaluatieformulieren, persoonlijke
actieplannen, 360° feedback tools, vormingstools, competentiewoordenboeken, opleidingsmappen, instructiekaarten per

Vaststelling 4

werkpost, kennismatrix, inzetbaarheidsmatrix, enz...

Het opzetten en realiseren van een gestructureerd competentiebeleid kent een procesmatig verloop waarbij

Afhankelijk van de beoogde concrete doelstellingen van het

meestal vanuit één aspect van personeelbeleid wordt

competentiebeleid, van de eigen bedrijfscultuur en -ervaring

vertrokken. Dit proces vergt (veel) tijd en de intensiteit

komt het erop aan de juiste keuze van technieken te maken.

ervan kan ook niet continu even hoog zijn. Het vergt

Instrumenten moeten objectivering toelaten, zonder dat het

ook het uitbouwen van duurzame structuren waarmee

individueel maatwerk verloren gaat. Dat is niet altijd een een-

het personeel intensief kan betrokken worden en een

voudige oefening.

open relatie met de werknemers en waar aanwezig hun
vertegenwoordigers.

Ook de intensiteit waarmee en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden ingezet verschilt: sommige organisaties doen dit
in beperkte mate, andere opteren voor een zeer doorgedreven
benutting van verschillende tools. Het ligt voor de hand dat
kerntaken van arbeiders in een verpakkingsafdeling op een
andere wijze in kaart worden gebracht dan de kerntaken van
hulpverleners in een revalidatiecentrum.
Kleinere ondernemingen en organisaties doen vaker dan verwacht een beroep op externe HR ondersteuning, bij het begeleiden van projecten en processen maar ook voor de individuele
coaching van medewerkers.

Vaststelling 5
Een gestructureerd competentiebeleid vereist dat op
één of andere wijze een inzicht wordt verworven in
aanwezige en gewenste competenties. Bedrijven en
organisaties gebruiken of ontwikkelen hiervoor tools die
toegespitst zijn op hun specifieke noden en kenmerken.
Belangrijk is dat de tools een hulpmiddel blijven, en
geen doel op zich worden.
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6. Leren van elkaar:
tips uit de praktijk

In verscheidene cases beschikken we over aandachtspunten die
door syndikale vertegenwoordigers van de onderneming zijn
geformuleerd:

Vanuit de cases en de voorbeelden komen enkele zeer duidelijke ervaringen naar voor die in het oog moeten gehouden

_

geëvalueerd.

worden door organisaties die nu overwegen om een strategisch
competentiebeleid op te starten.

De ervaringen met competentiebeleid worden positief

_

Dit heeft te maken met onder meer het transparante
en correcte verloop van het hele proces en resultaten

Vanuit de personeelsverantwoordelijken of het management

zoals: de grotere betrokkenheid die het personeel

worden volgende aspecten benadrukt:

toont bij het dagdagelijkse werk, het betere onthaal
van nieuwe medewerkers, het voorzien van meer

_
_

Het opzetten en uitwerken van een competentiebeleid vergt

opleidingsmogelijkheden, het voorzien van een

tijd, het is een lang en intens groeiproces. Maar, het loont.

feedbackmechanisme van medewerkers over

kan geleerd worden uit die ervaring, vooraleer het initiatief

_
_

de competenties van leidinggevenden, enz.

Begin elk nieuw initiatief eerst met een kleine groep, zodat
_

Kritische aandachtspunten blijven het objectieve

uit te breiden naar het voltallige personeel; de rol van

karakter van de evaluaties, het niet verengen van

de leidinggevenden is hierbij cruciaal.

het aanwervingsbeleid tot louter competentiescreening,

Communiceer helder over de plannen en initiatieven naar

het niet koppelen van competenties aan bepaalde vormen

het hele personeel.

van verloning, het belang van de competenties van
de leidinggevenden.

Hou het systeem zo concreet en eenvoudig mogelijk:
vermijdt (het gevoel van) administratieve rompslomp,
zet tools maar in als ze echt bijdragen tot de beoogde

_

Niet zozeer het systeem dat wordt toegepast is van belang,
wel de wijze waarop het wordt toegepast.

doelstellingen van competentiebeleid.
_

Vermijdt competentiebeleid te herleiden tot het aspect
van evalueren van individuele prestaties.

Vaststelling 6

_

Vertrek vanuit de concrete werksituatie.

Leren van de ervaring van andere ondernemingen of

_

Beroep doen op externe deskundigheid kan objectiverend

organisaties kan die ondernemingen die willen starten

en stimulerend werken maar doe ook maximaal beroep op

met competentiebeleid inhoudelijk heel wat inspiratie

de expertise die in de onderneming of organisatie aanwezig

en voedingsbodem geven. Praktisch kunnen hierdoor

is, dit werkt waarderend.

ook heel wat tijd, energie en kosten bespaard worden.

_

Betrek alle hiërarchische niveaus en alle bij het
competentiebeleid beoogde medewerkers.

_

Voorzie een voldoende groot budget: competentiebeleid
is niet gratis.

_

Bekijk af en toe van op afstand waar je mee bezig bent
en stuur bij of temper indien de onderneming niet volgt.

_

Start het competentiebeleid op vanuit een positieve
boodschap, nl. het motiveren van mensen en het aanbieden
van groeikansen.

_

Competentiebeleid is nooit helemaal af: het is een ‘levend’,
dynamisch proces dat samen met de organisatie evolueert.
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bijlage
101 voorbeelden
van competentiebeleid:
algemene tabel
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Aantal werknemers
Sector

1-49

Autosector +
aanverwante sectoren

- Garage Willy nv

Bouw

- Grondwerken GLK

Grafische sector

- Drukkerij Ignace Wils

Hout

- De Noordboom

Kappers, fitness,
schoonheidszorgen

- Hairfusion Ceulemans

50-99

100-499

- Beneens en Zonen
- Durabrik
- Matexi groep nv
- Renotec
- Vanhaerents nv
- Willemen General
Contractor

500 of meer

- AGC Flat Glass Europe
- Deme
- Wienerberger nv

- Hoebeek
- Eribel Group

- Nike ELC

Kledij en confectie
Lokale besturen

- Gemeente
Knokke-Heist
- OCMW Poperinge
- OCMW Genk
- Stad Ieper

Metaal en ICT

- Allard Europe
- IG Watteeuw
International nv
- Roxell nv

- nv Bekaert SA
- ETAP verlichting nv
- TVH-Group Thermote
& Vanhalst
- Imec
- Siemens

- Afdeling
scheepsvaartbege-leiding
- Agentschap voor
overheidspersoneel
- Centrum voor
illegalen Merksplas
- Syntra West vzw
- Agentschap voor
Overheidspersoneel

- FOD Binnenlandse
Zaken – P&O-afdeling
- Gemeentelijk
Havenbedrijf
Antwerpen
- Kind en Gezin
- VDAB
- Vlaamse overheid

- Celanese nv
- LANXESS nv

- Deceuninck nv
- BASF Antwerpen

- Samoco nv

Montage
Openbare sector

Scheikundige
nijverheid

182

- Buitengewone
basisschool
De Veerboot

- Agentschap K & E
- Departement
bestuurszaken MOD

Aantal werknemers
Sector
Social profit

1-49
- Jeugddorp vzw
- Jobcentrum
West-Vlaanderen
- Lilith CVBA-SO
- Mooss vzw
- Revalidatiecentrum
Accent
- VOV-Lerend Netwerk
vzw
- vzw Werkwijzer

- Kunstencentrum
Vooruit vzw
- WZC Ten Anker vzw
- Vokans vzw

100-499

500 of meer

- BW Borgerstein
- BW Optima T
- Sociaal orthopedagogisch centrum
De Hagewinde
- Flexpack
- Kringloopcentrum
Leefbaar Wonen
- Manus
- Noordheuvel vzw
- Woon- en
zorgcentrum Ten
Kerselaere
- WEB vzw

- Mariaziekenhuis
- Regionaal ziekenhuis
St-Maria Halle vzw
- Thuishulp vzw
- Het Wit-Gele Kruis van
West-Vlaanderen

- Joker nv

Toerisme
Transport en logistiek

50-99

- bvba X-trans
- Wennick bvba

Uitzendsector

- Grimaldi Belgium nv

- Vervoer Van Dievel
NV

- Secretary-Plus
management support

- Start People

- Randstad Belgium

Voeding

- nv Rabbit

- Mulder Natural Foods

- Astra sweets
- Brouwerij Martens
- Genencor int
- Glacio
- Miko
- Mondi Foods
- Scana Noliko
- Heinz

- Danone
- Inbev Belgium nv
- Milcobel cvba

Zakelijke
dienstverlening

- Batenborch
International
- CPM Consultants
Personnel
Management
- Human interface
Group
- Management
Information
- Memo
- Mint Europe nv
- Voka
- Probis Corporate nv
- Premed vzw

- Unipartners IT &
Financial Services

- CTG Belgium
- EADS Defence and
security systems
Belgium
- Spie Belgium
- Unizo

- SD Worx
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De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviescollege van de
gevers en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties.
De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor
de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken. Dat doet de raad op eigen initiatief, op vraag van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of een lid van de Vlaamse Regering. Elk jaar brengt de SERV verplicht advies uit over
het Vlaamse begrotingsbeleid. Daarnaast formuleert de raad aanbevelingen en standpunten,
maakt studies en verzorgt publicaties.
Naast deze adviesopdracht vervult de SERV een overlegfunctie. Aan de ene kant omvat dit de
voorbereiding en het secretariaat van het drieledige overleg met de Vlaamse Regering binnen
het kader van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Aan de andere kant
omvat dit het overleg tussen de sociale partners onderling.
Van bij zijn oprichting in 1985 huisvest de SERV de Stichting Technologie Vlaanderen (STV),
inmiddels Stichting Innovatie & Arbeid. Die onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van technologische vernieuwingen in het bedrijfsleven en begeleidt in dat verband de sociale partners.
Deze brochure is het resultaat van een actie uit de Competentie

Ook bestaan binnen de SERV enkele autonome commissies. Hun samenstelling en werking val-

agenda 2010. De sociale partners vertegenwoordigd in de

len niet automatisch samen met die van de SERV. Het gaat om:

SERV engageerden zich om inspirerende nieuwe voorbeelden

p de Vlaamse Havencommissie,

van competentiebeleid in ondernemingen en organisaties te

p de sectorale commissies Goederenvervoer, Metaal- en Technologische Industrie,

verzamelen. Doel van de actie was een zicht te krijgen op wat

inspirerende voorbeelden van competentiebeleid

Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werk-

inspirerende voorbeelden
van competentiebeleid
Actie in het kader van de competentieagenda 2010

Textiel & Confectie, Welzijns- & Gezondheidszorg, Hout & Bouw en Toerisme,

vandaag concreet leeft op vlak van het ontwikkelen en beheren

p adviescommissie voor Private Arbeidsbemiddeling in het Vlaamse gewest,

van menselijk kapitaal, om er te kunnen uit leren en op verder

p overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus,

te bouwen.

p begeleidingscommissie Herplaatsingsfonds,
p commissie Diversiteit,

105 organisaties uit een veelheid aan sectoren uit de private

p de Vlaamse Luchthavencommissie,

sector, uit de social profit en openbare diensten dienden een

p de Mobiliteitsraad Vlaanderen.

Dit is een publicatie van de
SERV – Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen
ism Stichting Innovatie & Arbeid
Wetstraat 34-36

dossier in bij de SERV. De deelnemers schetsten kort hun personeelspraktijk op vlak van competenties, gaven aan hoe er een

De SERV werkt samen met sociale partners en sectoren sinds 1997 aan beroepsprofielen en

1040 Brussel

draagvlak wordt gecreëerd op en met de werkvloer voor het vo-

sedert 2000 ook aan beroepenstructuren. Dat gebeurt volgens een wetenschappelijke methode

T 02 20 90 111

eren van een competentiebeleid en wat zij in hun aanpak leerrijk

in een samenwerkingsverband met de sociale partners en de sectoren, en met de onderwijs- en

F 02 21 77 008

vinden voor andere ondernemingen. In deze publicatie vindt u

opleidingsverstrekkers. De bedoeling is op die manier informatie te verzamelen over beroepen

www.serv.be

per onderneming een beknopte fiche en een uitgebreid verslag

en competenties over de sectoren heen. Deze informatie dient als basis voor opleidingsinhoud-

van acht inspirerende praktijken, die door de Stichting grondi-

en, om jongeren te helpen in studie- en beroepskeuzes, als hulpmiddel voor het HRM-beleid en

WD/2009/4665/10

ger werden geanalyseerd. Tot slot worden een aantal conclusies

voor loopbaanbegeleiding of assessment.
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en tips geformuleerd.
De sociale partners hopen dat de titel van de brochure geen
dode letter blijft en dat profit en non-profit ondernemingen
inspiratie halen uit de gepresenteerde ervaringen.
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