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ABSTRACT 

 

In deze masterproef wordt op een empirische manier nagegaan wat het nut is van 

competentieclusters voor beoordelaars. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van clusters 

en vanuit theoretisch standpunt kunnen hiervoor verschillende verklaringen aangegeven 

worden. Op dit moment is er echter nog geen empirische evidentie dat het gebruik van 

competentieclusters ervoor zorgt dat beoordelaars ook effectief ‘betere’ beoordelingen zullen 

maken. In dit onderzoek wordt hoofdzakelijk onderzocht of de psychometrische kenmerken bij 

beoordelaars verhoogd worden door het gebruik van competentieclusters tijdens 

competentiebepaling. Bij het bepalen van competenties kiezen beoordelaars cruciale 

competenties die zij passend vinden voor een welbepaalde functie. Een eerste 

onderzoeksvraag gaat na of competentieclusters de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij 

beoordelaars beïnvloeden tijdens competentiebepaling. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, inzake competenties, het hoogst was bij de groep die 

geen gebruik maakte van competentieclusters. Dit verschil is echter klein in vergelijking met de 

groep die wel gebruik maakte van competentieclusters. Een tweede onderzoeksvraag gaat na 

of competentieclusters hulp bieden voor beoordelaars om tijdens competentiebepaling de 

cruciale competenties te onderscheiden van de irrelevante competenties. In de resultaten is 

terug te vinden dat de groep die geen gebruik maakte van competentieclusters beter in staat 

was om te discrimineren tussen de verschillende competenties. Daarnaast wordt in deze 

studie nagegaan of er binnen bepaalde competentieclusters een hogere 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is en of er beter gediscrimineerd kan worden tussen de 

competenties. Hieruit blijkt dat de meer functie- en taakgerelateerde competentieclusters een 

beter resultaat leveren voor de discriminante validiteit en de betrouwbaarheid bij de 

beoordelaars.  
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1 INLEIDING 

 

Competentiemanagement heeft recent veel aandacht gekregen en velen zien het als 

een vervanging van een andere bekende Human Resources (HR) techniek, namelijk de 

functiestudie. Er is echter nog geen consensus over de verschillen tussen 

competentiemanagement en functiestudie en sommigen beweren zelfs dat de bron van elk 

competentiemanagement project in feite ook een functiestudie inhoudt (Ruggeberg, 2007). Uit 

een aantal studies blijkt dat zowel competentiemanagement, als functiestudie voor- en 

nadelen bevatten en dat ze elkaar bovendien kunnen aanvullen (Sanchez & Levine, 2009; 

Schippmann, et al., 2000).  

Bij competentiemanagement is het bepalen van de competenties en de noodzakelijke 

afleidingen die hierbij gemaakt moeten worden, een moeilijke opdracht. Het groeperen van 

competenties in competentieclusters zou de denkoefening die beoordelaars moeten uitvoeren 

misschien kunnen vergemakkelijken.  
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2 PROBLEEMSTELLING 

 

Uit onderzoek in de VS blijkt dat competentiemanagement in driekwart van de 

bedrijven gebruikt wordt (LOMA, 2005; Schippmann, et al., 2000). In België vond men 

gelijkaardige resultaten (Vandenbossche & Buyens, 1999). In het huidige bedrijfsleven is 

competentiemanagement vandaag de dag zeer populair. 

 

Competentiemanagement wordt in een organisatie geïntroduceerd aan de hand van 

een competentiemodel. Dit model komt voort uit competentiebepalingen of ontstaat tijdens 

dit proces. Competentiemodellen worden soms voorgesteld als schema’s of bijvoorbeeld in de 

vorm van een wiel, zoals het Quintessence Competency Wheel© (Quintessence Consulting, 

n.d.) (zie bijlage 1). Dit is een voorbeeld van competentieclusters, waarbij de buitenste cirkel 

de hogere-orde categorieën voorstellen. Men werkt dikwijls met deze competentieclusters, 

maar vanuit de literatuur blijkt dat er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan 

specifiek onderzoek naar deze competentieclusters op zich. Men kan zich hier de vraag stellen 

of het gebruik van deze competentieclusters enig nut heeft voor de beoordelaars wanneer ze 

competenties bepalen.  

 

Wanneer we teruggaan in de tijd zien we dat clusters terug te vinden zijn in theorieën 

over intelligentie, werkprestaties en uiteindelijk ook competentiemodellen. Modellen van 

mentale vaardigheden maakten reeds gebruik van hogere-orde categorieën om intelligentie te 

structureren (Carroll, 1993; Jensen, 1998; Spearman, 1927). Campbell, McCloy, Oppler, en 

Sager (1993) namen deze hogere-orde categorieën grotendeels over om een algemeen model 

van werkprestaties bij militaire functies te ontwikkelen. Later werden deze werkprestaties 

door Tett, Guterman, Bleier, en Murphy (2000) gezien als competenties. Een 

werkprestatiemodel kan dus gezien worden als een competentiemodel. Bartram (2005) 

ontwikkelde zo bijvoorbeeld een competentiemodel dat bestaat uit acht clusters, namelijk ‘The 

Great Eight Competencies’, die op hun beurt samenhangen met mentale vaardigheid, 

motivatie en persoonlijkheid.  

 

Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van competentieclusters bij 

competentiemanagement beter zou zijn dan competentiemanagement zonder 

competentieclusters. Zo gaven Tett et al. (2000) aan dat algemene constructen makkelijker te 

http://www.quintessence.be/uploads/media/Quintessence_CompetencyWheel.pdf
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hanteren zijn, doordat het aantal kleiner is. Bovendien ondervonden ze dat een algemene 

meetstrategie diverse constructen organiseert en dat het toepasselijke referentiekaders 

voorziet. Men kan dus veronderstellen dat in overeenstemming met deze vorige bevindingen, 

clusters (hogere-orde categorieën) een soort kader bieden dat helpt om competenties op een 

gestructureerde manier weer te geven. Tevens zou men kunnen verwachten dat deze clusters 

als referentiekader kunnen dienen tijdens de moeilijke opdracht om competenties te bepalen.  

Uit theorieën in verband met het trainen van beoordelaars zijn er ook aanwijzingen dat 

een referentiekader hulp biedt bij het beoordelen. Meer bepaald bij de ‘Frame-Of-Reference’ 

training (FOR-training) (Bernardin & Buckley, 1981). Hieruit blijkt dat wanneer beoordelaars als 

het ware ‘verplicht’ worden om gebruik te maken van hetzelfde referentiekader, ze geholpen 

worden om prestaties te observeren en te evalueren. De consensus tussen de beoordelaars is 

hierdoor hoger en de beoordelaars kunnen ook beter discrimineren tussen de irrelevante en 

essentiële competenties (Lievens & Sanchez, 2007; Morgeson, Delaney-Klinger, Mayfield, 

Ferrara, & Campion, 2004). Men kan dus aannemen dat dit eveneens geldt voor het gebruik 

van competentieclusters. 

Een laatste aanwijzing dat clusters hulp kunnen bieden aan beoordelaars is afkomstig 

vanuit de informatieverwerkingstheorieën (Lord & Maher, 1990). Het beperkte 

capaciteitsmodel stelt bijvoorbeeld dat de mens een beperkte capaciteit heeft om informatie 

te verwerken. Het verminderen van de cognitieve overbelasting zou de kwaliteit van de 

beoordelaars kunnen verbeteren.  

 

Kortom, clusters worden vaak gebruikt in de praktijk en vanuit een theoretisch 

standpunt is hier waarschijnlijk een goede reden voor. Er is echter nog geen empirische 

evidentie dat beoordelaars die gebruik maken van clusters ook effectief ‘beter’ zullen 

beoordelen. Daarom onderzoekt deze masterproef de volgende onderzoeksvragen in verband 

met competentieclusters:  

Onderzoeksvraag 1: Beïnvloeden competentieclusters de consensus bij beoordelaars tijdens 

competentiebepaling?  

Onderzoeksvraag 2: Bieden competentieclusters hulp voor beoordelaars om de cruciale 

competenties te onderscheiden van de irrelevante competenties tijdens competentiebepaling? 
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3 LITERATUUR 

 

3.1 Wat is een Competentie? 

Er is vandaag de dag nog steeds geen eensgezindheid over wat competenties juist zijn. 

In het verleden zijn een groot aantal definities geformuleerd en deze situeren zich op twee 

verschillende domeinen. Enerzijds komen de kerncompetenties voort uit de strategische 

organisatieliteratuur, anderzijds bestaan er individuele competenties, die afkomstig zijn uit de 

managementliteratuur (Lievens, 2007).  

In het Nederlands wordt slechts één term gebruikt voor individuele competenties, 

terwijl er in het Engels twee termen bestaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

competence en competency (Wood & Payne, 1998). Beide woorden hebben een andere 

origine; competence is Brits, terwijl competency Amerikaans is. Competence is een 

werkgebonden concept en slaat op het werkdomein waarin iemand competent is. Hierbij is het 

noodzakelijk dat men eerst taken, opdrachten en verplichtingen van een welbepaalde functie 

in kaart brengt vooraleer men iemand zijn competenties bepaalt. Daar tegenover kan men 

competency plaatsen, wat een persoonsgebonden concept is dat gedragsdimensies beschrijft 

die onderliggend zijn aan competente prestaties. Het onderscheid tussen beide Engelse 

termen vervaagde en in de huidige definities van individuele competenties zitten soms 

elementen van zowel competence als competency.  

 

Het was McClelland die als eerste het begrip competentie definieerde in zijn werk: 

‘Testing for competence rather than for intelligence’ (1973). Hieruit volgden verschillende 

definities. De grondlegger van de individuele competentie, Boyatzis, definieerde deze 

bijvoorbeeld heel breed als ‘een onderliggende eigenschap van een persoon, die resulteert in 

effectieve en/of superieure prestaties in een functie en die zowel een motivatie, een 

karaktertrek, een vaardigheid, een aspect van zijn zelfbeeld, van zijn sociale rol of van zijn 

kennis kan zijn’ (p. 21) (Boyatzis, 1982). Het ijsbergmodel (Spencer & Spencer, 1993) komt ook 

voort uit deze definitie. In dit model worden competenties voorgesteld als een ijsberg, waarbij 

vaardigheden en kennis het gedeelte vormen dat zich boven het water bevindt en de sociale 

rol, zelfbeeld, karaktertrekken en drijfveren zich onder het water bevinden. De zichtbare, 

observeerbare competenties zijn makkelijker te beïnvloeden door training en ontwikkeling, 

terwijl de onderliggende competentieniveaus hiervoor minder vatbaar zijn.  
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Een ander voorbeeld van een breed gedefinieerde competentie is de definitie van 

Hoekstra en Van Sluijs (1999): ‘Een latent vermogen van de persoon tot effectief presteren in 

een bepaalde taak- of probleemsituatie op een wijze, die objectief waarneembaar en te 

beoordelen is, bestaande uit een combinatie van expertise en gedragsrepertoire en die tot op 

zeker hoogte aan te leren is’ (p. 33-34). Enkele voorbeelden van populaire individuele 

competenties zijn: teamwork, leiderschap, prestatiegerichtheid, communicatie, flexibiliteit, 

enz. 

Naast de individuele competenties kan men ook de kerncompetenties (of 

organisatiecompetenties) onderscheiden. Ze vinden hun oorsprong in het artikel van Prahalad 

en Hamel (1990). Dit artikel was de aanleiding voor het huidige succes van 

competentiemanagement. Zij definiëerden een kerncompetentie als ‘the collective learning in 

the organisation, especially how to coordinate diverse production skills and integrate multiple 

streams of technologies’ (p. 82). Deze kerncompetenties zijn meestal terug te vinden in elke 

job en op elk jobniveau van het bedrijf, daar ze de algemene strategie van de organisatie 

weerspiegelen (Sanchez & Levine, 2009).  

Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen individuele competenties die 

meer persoonsgebonden zijn en kerncompetenties (organisatiecompetenties) die de strategie 

van de organisatie weerspiegelen. 

 

3.2 Competentiemanagement 

3.2.1 Wat is competentiemanagement? 

Competentiemanagement heeft, net als het begrip competentie, nog steeds geen 

sluitende definitie. Van Beirendonck (1998) deed een poging om competentiemanagement te 

definiëren. Hij omschrijft competentiemanagement als: ‘een geïntegreerde set van activiteiten 

die erop gericht zijn de aanwezige of te rekruteren competenties optimaal te gebruiken en te 

ontwikkelen, met het oog op het realiseren van de missie en de doelstellingen van een 

onderneming en het performanter maken van de mensen die er werken.’ (p. 124).  

Schippmann (2010) omschreef competentiemanagement dan weer als: ‘Competency 

modeling is the research procedure used for arriving at a definition and structure of the 

requirements for individual success for a given target of jobs (for example, managerial jobs or 

protective service officer jobs). In competency modeling, the job target may also be the overall 
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organization, such as companywide leadership competencies, or all jobs in a broad job class, 

such as sales jobs across the organization.’ (p. 198). 

De eerste definitie is echter zeer algemeen en omschrijft eerder HR dan 

competentiemanagement, de tweede definitie komt daarentegen dichter in de buurt. Het is 

dus misschien beter om in deze masterproef het proces van competentiemanagement te 

omschrijven dan het te definiëren. 

 

Het proces verloopt als volgt: men start met het bepalen van de kerncompetenties en 

de individuele competenties, die samen het competentiemodel vormen (zie fig. 1 voor een 

overzicht van het proces van competentiemanagement). Elke functie heeft dus een ideaal 

competentieprofiel met daarin zowel de kerncompetenties van de organisatie, als de 

individuele competenties die functiespecifiek zijn. Dit competentieprofiel wordt als maatstaf 

gebruikt om het personeel te evalueren aan de hand van de gap-analyse. Bij deze analyse 

wordt de ideale toestand, zoals weergegeven in het competentieprofiel van de organisatie, 

vergeleken met de huidige toestand (de competenties van het personeel) (zie infra 3.5 ‘Het 

Competentiemodel’). Uiteindelijk kunnen deze processen de basis vormen voor andere HR-

technieken zoals selectie, training en prestatiebeoordelingen.  

 

Figuur 1: Overzicht van het proces van competentiemanagement (Lievens, 2007). 

 

 

 

Kerncompetenties Individuele competenties 

Evaluatie personeel 

Competentieprofiel 

HR-technieken 

- Selectie 

- Training 

- Beoordeling 

Gap-analyse 
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3.2.2 Relevantie van competentiemanagement 

Competentiemanagement is aan een opmars bezig, daar uit vragenlijsten blijkt dat in 

de VS ongeveer 75 procent van de bedrijven een competentiegebaseerde HR-techniek 

gebruikt (Schippmann, et al., 2000). Deze resultaten werden bevestigd door de LOMA (Life 

Office Management Association, Inc.) die een wereldwijde online vragenlijst afnam bij 

bedrijven uit de financiële en verzekeringssector (LOMA, 2005). In België vonden 

Vandenbossche en Buyens (1999) dat ongeveer 55% van de organisaties (kwantitatief 

onderzoek bij 324 bedrijven) een HR-beleid voert dat is afgestemd op 

competentiemanagement. In Nederland vond Vinke (2002) dat competentiemanagement 

vooral werd toegepast voor rekrutering en selectie, training en ontwikkelingen en vervolgens 

in dalende volgorde: beoordeling, loopbaanplanning en tenslotte helemaal onderaan beloning 

(slechts 32.8%). 

Er zijn twee belangrijke redenen waarom bedrijven competentiemanagement 

invoeren. Enerzijds om de competitiviteit en performantie van een organisatie te verhogen 

(Briscoe & Hall, 1999; Hodgetts, Luthans, & Slocum, 1999; Nadler & Tushman, 1999). Een 

organisatie heeft namelijk een strategisch voordeel tegenover de concurrentie wanneer men 

zich concentreert op de eigen kerncompetenties (Prahalad & Hamel, 1990).  

Anderzijds brengt competentiemanagement zowel een horizontale als een verticale 

integratie met zich mee (Lievens, 2007). Bij een horizontale integratie worden competenties 

als basis gebruikt voor rekrutering, selectie, beoordeling, ontwikkeling en 

loopbaanbegeleiding. Verticale integratie houdt in dat de individuele competenties van de 

personeelsleden gebruikt worden om de kerncompetenties waar te maken (Ulrich & Lake, 

1990). Competentiemanagement introduceert als het ware een gemeenschappelijke taal die in 

heel de organisatie gesproken wordt. Deze horizontale en verticale integratie plaatsen de 

bedrijfsprocessen op één lijn, waardoor de ondernemingsstrategie dus ondersteund wordt.  

Een aantal bijkomende redenen om competentiemanagement in te voeren is het 

ontwikkelen en trainen van medewerkers, loopbaan- en successieplanning, 

cultuurverandering, rekrutering en selectie, vaardigheidsanalyse, flexibiliteit, het creëren van 

rolduidelijkheid en het integreren van de HR-strategie (Wood & Payne, 1998). 

 

Zoals reeds vermeld, maken veel bedrijven op dit moment gebruik van 

competentiemanagement. Er is echter nog geen uitgebreide theoretische evidentie 



   9 

 

betreffende het voordeel van competentiemanagement. Blijkbaar weegt het praktische nut 

voor organisaties dus op tegen het belang van wetenschappelijke evidentie. 

 

3.3 Competentiemanagement versus Functiestudie 

Functiestudie en competentiemanagement worden dikwijs gezien als twee aparte 

entiteiten en voorstanders van beide HR-technieken hebben veel kritiek geuit op elkaar. 

Recent is er echter evidentie dat beide methoden beter als complementair moeten gezien 

worden in plaats van als twee aparte entiteiten die elkaar zouden moeten vervangen (Sanchez 

& Levine, 2009; Schippmann, et al., 2000). 

 

3.3.1 Wat is een functiestudie? 

Een functiestudie bestaat uit een functiebeschrijving en een functieanalyse. Een 

functiebeschrijving is de nauwkeurige vaststelling en de systematische, gedetailleerde 

beschrijving van de inhoud en de omstandigheden van alle observeerbare en gedragsmatige 

activiteiten in een functie (Sanchez & Levine, 2001).  

Functieanalyse is het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle vereisten die een 

functie van zijn beoefenaar vereist, samen met het vaststellen van de mate waarin deze 

vereisten gesteld worden (Sanchez & Levine, 2001). Hierbij worden afleidingen gemaakt, wat 

echter de kans op vertekening vergroot (zie infra, fig. 2 voor een verduidelijking van de 

noodzakelijke afleidingen bij competentiemanagement). 

 

3.3.2 Evidentie voor competentiemanagement versus functiestudie 

In een onderzoek van Schippmann et al. (2000), werd de mening van een dertigtal 

Subject Matter Experts (SME’s) uit de arbeids- en organisatiepsychologie gevraagd om de 

verschillen tussen competentiemanagement en functiestudie te verduidelijken (zie tabel 1). 

SME’s zijn in deze context dus personen die reeds lange tijd concrete ervaring hebben met een 

functie. Het zijn functiebeoefenaars, leidinggevenden van deze functiebeoefenaars, 

functieanalysespecialisten of technische experts.  

Hieruit komen de sterkten en zwakten van beide HR-technieken aan het licht. 

Competentiemanagement blijkt een sterke link te hebben met de organisatiestrategie (voor 
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het bepalen van de kerncompetenties), terwijl dit bij functiestudie nauwelijks voorkomt (zie 

ook Sanchez & Levine, 2009). Eveneens blijkt dat bij competentiemanagement de aandacht 

uitgaat naar kennis, vaardigheden, attitudes, enz., in tegenstelling tot functiestudie, waar veel 

aandacht geschonken wordt aan traditionele taken. Daarnaast wordt de job gezien als een 

vaste entiteit die niet verandert naargelang de functiehouder. Competentiemanagement is 

daarentegen beter gekwalificeerd om contextuele en pro-sociale prestaties aan te moedigen, 

die niet zo duidelijk gerelateerd zijn aan de formele functiebeschrijving, maar deel zijn van de 

interpretatie van iemand zijn rol en bijgevolg verder gaan dan de beheersing van de 

basisaspecten van de job (Sanchez & Levine, 2009).  

De kerncompetenties dienen zo goed mogelijk gedefinieerd te worden, om ambiguïteit 

te vermijden en zo gedragingen te beïnvloeden volgens strategische richtlijnen van de 

organisatie. Competentiemanagement gaat dus niet over het maken van de strategische 

beslissingen, maar wel over hoe de reeds vastgelegde strategische beslissingen best kunnen 

omgezet worden in een aantal gedragsthema’s (Sanchez & Levine, 2009). 

Competentiemanagement vertoont een afkeer van administratie en logheid, dus wordt 

er minder documentatie verzameld en is het aantal methoden om informatie te verzamelen 

kleiner. Dit zorgt ervoor dat SME’s meer moeite hebben bij het maken van afleidingen, want er 

moeten nog meer deducties gemaakt worden dan bij functiestudie (zie infra, fig. 2). Sanchez 

en Levine (2001) noemen competentiemanagement bijgevolg een ‘watered-down version of 

traditional job analysis’ (p.84), omdat competentiemodellen veel minder diepgaand en 

rigoureus opgesteld worden dan functiestudie.  

 

Een ander verschil is de richting waarin de informatie verloopt. Bij traditionele 

functiestudie verloopt de informatie bottom-up, terwijl dit bij competentiemanagement, zoals 

reeds vernoemd, eerder een top-down proces is (Sanchez & Levine, 2009). 

 

Tenslotte blijkt uit de resultaten van Schippmann et al. (2000) dat competenties als 

functioneel worden gezien voor ontwikkelingsgerichte HR-activiteiten zoals training en 

vorming, terwijl functiestudie eerder gezien wordt als een instrument voor 

beoordelingsgerichte HR-activiteiten zoals beloning.  
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Tabel 1: Verschillen tussen competentiemanagement en functiestudie (Lievens, 2007). 

Stelling Competentiemanagement Functiestudie 

Focus op kerncompetenties 4.00 2.45 

Link met strategie 4.45 2.27 

Focus op technische vaardigheden 2.00 4.55 

Type descriptoren (taken, enz.) 1.73 3.82 

Informatieverzamelingsmethoden 2.00 3.73 

Betrokkenheid van SME’s 2.90 3.70 

Onderzoek naar betrouwbaarheid 1.73 3.55 

Documentatie 3.36 4.64 

Basis voor HR-ontwikkelingsinitiatieven 4.55 3.55 

Basis voor HR-beoordelingsinitiatieven 3.09 4.36 

Beoordeling gebeurde op een vijfpuntenschaal: een hoog cijfer betekent dat men akkoord gaat met de stelling. 

 

3.3.3 Verschil in noodzakelijke afleidingen 

Zoals reeds aangegeven, hebben SME’s de moeilijke opdracht om zowel bij 

functiestudie, als bij competentiemanagement afleidingen te maken. De manier waarop deze 

noodzakelijke afleidingen gemaakt worden is echter verschillend (Morgeson & Campion, 

2000).  

 Indirecte metingen maken het specificeren van kenmerken (vaardigheden, 

kennis, enz.) gemakkelijker door een aantal gebruiksvriendelijkere stappen te voorzien: 

identificeren van functietaken, beoordelen van het belang van deze taken en 

gevolgtrekkingen maken over welke functierelevante taken, kritische incidenten, 

gedragingen, enz. het belangrijkst zijn.  

 Bij de directe manier daarentegen, worden SME’s onmiddellijk bevraagd over 

het belang van een variatie aan kenmerken (vaardigheden, kennis, enz.) voor een 

bepaalde functie en dit door de potentiële voordelen van deze intermediaire stappen 

over te slaan. Dit oordeel vraagt om een grotere deductieve stap dan de indirecte 

beoordelingsmethode (Sanchez & Levine, 2001; Schippmann, et al., 2000). Volgens 

Lievens, Sanchez en De Corte (2004) valt competentiebepaling dus onder de directe 

categorie, omdat competenties typisch afkomstig zijn van zowel breed gedefinieerde 

functiebeschrijvingen, als van informatie in verband met de strategie van de 

organisatie (zie fig. 2). 
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Figuur 2: Noodzakelijke afleidingen bij competentiemanagement (Lievens, 2007). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 De Competentiebepaling 

Het bepalen van competenties is het begin van competentiemanagement. Het spreekt 

immers voor zich dat vooraleer men competentiemanagement kan invoeren, men eerst start 

met het bepalen van competenties. 

De strategie van een bedrijf fungeert als basis voor het bepalen van de competenties, 

bijgevolg verloopt competentiebepaling top-down bij competentiemanagement. Concreet 

wordt gebruik gemaakt van documenten waarin de lijnen van de organisatiestrategie 

beschreven staan. Een panel samengesteld uit de HR-directie (of externe consultant) en de 

SME’s zullen samen zowel de kerncompetenties voor het bedrijf, als de individuele 

competenties voor een bepaalde functie vastleggen. Hierbij moeten dus noodzakelijke 

afleidingen gemaakt worden om tot de uiteindelijke competenties te komen (zie fig. 2). 

Doorheen het proces van competentiebepaling is het noodzakelijk dat verschillende 

types SME’s gebruikt worden. Functiehouders kunnen bijvoorbeeld een gebrek hebben aan 

vooruitziendheid en kennis in verband met technologische vernieuwingen, terwijl dit voor 

competentiebepaling noodzakelijk is om strategische werkvereisten te definiëren (Lievens et 

al., 2004). 

Eveneens toont een meta-analyse aan dat hoe meer informatie een 

functieanalysespecialist heeft verzameld, hoe hoger de kwaliteit van zijn afleidingen en 

boordelingen is. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen getrainde 
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functieanalysespecialisten zal hoger zijn dan deze tussen ongetrainde personen (Lievens & 

Sanchez, 2007). Verder geldt dat mensen die minder vertrouwd zijn met een functie, deze 

minder goed in kaart kunnen brengen en beoordelen (Voskuijl & Van Sliedregt, 2002).  

Het bepalen van competenties gebeurt dus niet alleen door personen die strategische 

beslissingen nemen binnen een bedrijf, maar ook door personen die vertrouwd zijn met de 

functies en operationele taken van de organisatie. De concurrentiële voordelen van een 

organisatie zitten immers dikwijls in de operationele details (Kaplan & Norton, 2004).  

Het verwoorden van de competenties dient dus zorgvuldig te gebeuren. 

Functiehouders moeten immers begrijpen hoe competenties gedragsmatig in hun 

dagdagelijkse taak tot uiting moeten komen. Een duidelijk begrip van de gedragsankers is dus 

noodzakelijk (Sanchez & Levine, 2009). Een bedrijf kiest het best zijn eigen taal wat 

competenties betreft, daar begrip en distinctiviteit kerndeterminanten zijn van een HR-

systeem (Bowen & Ostroff, 2004) en dit dus ook een voordeel biedt tegenover de 

concurrentie. 

 

3.5 Het Competentiemodel 

Eens de kerncompetenties en de individuele competenties bepaald zijn, worden deze 

vervolgens gebundeld in een competentiemodel. Een competentiemodel of 

competentieraamwerk is een samenstelling van competenties die uit het proces van 

competentiebepaling (of tijdens dit proces) voortkomen.  

Dit model is meestal specifiek voor een bepaalde organisatie en wordt vaak gebruikt 

om zich te onderscheiden van de concurrentie. Het komt echter wel voor dat competenties 

overlappen tussen organisaties, aangezien een competentie zoals planning en organisatie in 

veel bedrijven noodzakelijk is.  

Een vereenvoudiging naar een beperkt aantal competenties die toepasbaar zijn op 

verschillende jobniveaus kan ervoor zorgen dat competentiemanagement het uitverkoren 

communicatiemiddel wordt om de potentiële vooruitgang van de carrière aan de hand van de 

bepalende factoren te bespreken (Sanchez & Levine, 2009). 

 

Wanneer deze competenties alfabetisch gerangschikt staan, spreekt men soms van 

een competentiewoordenboek, zoals bijvoorbeeld de 67 portfolio sort kaarten van Lombardo 

en Eichinger (2003). Competenties kunnen ook gegroepeerd worden in een cluster.  
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Een competentiemodel is dan samengesteld uit een aantal clusters. Een voorbeeld hiervan is 

het Universal Competency Framework™ (UCF) waar ‘The Great Eight Competenties’ van 

Bartram in terug te vinden zijn (Bartram, 2005; SHL, 2006). Deze ‘Great Eight’ zijn de hogere-

orde clusters die 20 competentie dimensies omvatten en op hun beurt 120 competentie 

componenten (de fijnste elementen van het model) bevatten (zie bijlage 3).  

De manier waarop competenties geclusterd worden hangt af van model tot model. De 

‘Great Eight’ (Bartram, 2005) zal bijvoorbeeld andere clusters hebben dan het Quintessence 

Competency Wheel© (Quintessence Consulting, n.d.) of het 5+1 Competentiemodel® van 

Hudson (Hudson, n.d.) (zie bijlagen 1, 2 en 3). 

 

Een competentiemodel is een uitgangspunt om gedragsindicatoren per competentie te 

specificeren. Aan de hand van deze indicatoren kan een competentie omschreven worden 

door middel van specifieke gedragingen. Meestal worden deze gedragsindicatoren opgesteld 

per functieniveau. Zo zullen de gedragsindicatoren op het junior management niveau 

bijvoorbeeld verschillen van die op het senior management niveau.  

Een SME-panel doet dus niet enkel de competentiebepaling, maar maakt ook de 

afleiding van de gedragsindicatoren. Deze gedragsindicatoren worden ontwikkeld zodat ze 

bijdragen tot het illustreren van het gedragsthema dat passend is voor competenties van de 

job. Het bedrijf verlangt van zijn werknemers dat deze gedragsthema’s zich uiten in elke job. 

Zodat zij die willen promoveren, weten wat van hen verwacht wordt.  

 

Gedragsindicatoren kan men opstellen via focusgroepen, individuele interviews of aan 

de hand van vragenlijsten. De bron voor het opstellen van concrete gedragbeschrijvingen is 

grotendeels het verzamelen van kritische incidenten. Men kan kritische incidenten zien als 

actuele, significante en specifieke voorbeelden van efficiënt en inefficiënt gedrag bij vroegere 

en huidige werknemers (Vander Meeren & Gerrichhauzen, 1993). Het woord kritische 

incidenten heeft echter een negatieve bijklank en kan misschien beter vervangen worden door 

gedragsvoorbeelden (Lievens, 2007).  

Wanneer deze gedragsindicatoren per competentie bepaald zijn, kan in een 

organisatie onderzocht worden of de werknemers wel degelijk voldoen aan de vooropgestelde 

competenties uit het competentieprofiel. Men maakt hierbij gebruik van de zogenaamde gap-

analyse. Zoals reeds vermeld, wordt bij deze analyse de ideale toestand (zoals weergegeven in 

het competentieprofiel van de organisatie) vergeleken met de huidige toestand (de 

http://www.quintessence.be/uploads/media/Quintessence_CompetencyWheel.pdf
http://www.quintessence.be/uploads/media/Quintessence_CompetencyWheel.pdf
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competenties van het personeel) (zie ook fig. 1). Men kijkt dus of de gedragsindicatoren van de 

bepaalde vereiste competentie tot uiting komen in de job. Meerdere technieken zijn mogelijk 

om deze analyse in de praktijk toe te passen. Enerzijds kan een werknemer geëvalueerd 

worden door zijn rechtstreekse chef, anderzijds kan een werknemer soms zelf de opdracht 

krijgen om zich te beoordelen aan de hand van de competenties uit het competentieprofiel dat 

eigen is aan de organisatie. 

Zowel de opgestelde competentieprofielen, als de evaluatie van deze profielen kunnen 

als basis gebruikt worden voor andere HR-technieken zoals selectie, prestatiebeoordeling en 

training (Lievens, 2007).  

 

3.6 De Kwaliteit van Boordelingen bij Competentiebepaling 

Zoals reeds aangegeven, maakt men bij afleidingen (specificaties van kenmerken: 

vaardigheden, kennis, enz.) bij competentiemanagement een grote deductieve stap. Het 

spreekt dus voor zich dat de kwaliteit van deze afleidingen beïnvloed wordt door verschillende 

factoren. Slechts een aantal studies onderzochten nauwkeurig de kwaliteit van de 

beoordelingen bij competentiebepaling. Ze onderzochten of taakrelevante informatie, een 

variatie/aantal SME’s (beoordelaars) en het trainen van de beoordelaars de kwaliteit van de 

afleidingen konden verhogen. Eveneens bestudeerde men de mate waarin functiehouders de 

afleidingen belangrijker voorstelden dan ze zijn (Morgeson et al., 2004).  

Competentiebeoordelingen werden inderdaad belangrijker voorgesteld dan de 

taakgerelateerde beoordelingen zoals bij functiestudie. Dit schreven de auteurs eerder toe aan 

het belangrijker voorstellen van de beoordelingen op zich dan aan werkelijke verschillen 

tussen deze descriptoren. Vooral het in de verf zetten van de eigen functie zou 

verantwoordelijk zijn voor het onderschrijven van niet-essentiële vaardigheden in de job.  

Een aantal zaken kunnen het ‘belangrijker voorstellen’ tegengaan. Zo kan er een 

expliciete link tussen taken en vaardigheden voorzien worden. Op die manier krijgen de 

beoordelaars een referentiekader en kunnen ze de te beoordelen vaardigheden vastleggen. 

Eveneens kan het SME-panel naast functiehouders ook best niet-functiehouders 

bevatten wanneer vaardigheden beoordeeld worden. De beoordelingen van niet-

functiehouders zijn immers minder gevoelig aan ‘het belangrijker voorstellen’ (Morgeson et 

al., 2004). 
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In een onderzoek van Lievens, et al. (2004) werd een eerste empirische studie 

uitgevoerd bij vier technische jobs, als poging om de kloof tussen theorie en praktijk te 

dichten. Twee zaken zijn opmerkelijk in dit onderzoek. Enerzijds blijkt dat de kwaliteit van 

afleidingen uit competentiebepalingen niet zomaar aanvaard moet worden. Daar deze 

afleidingen dikwijls zwakke psychometrische karakteristieken hebben door de grotere 

deductieve stap die vereist is (zie supra). Anderzijds blijkt dat twee procedurele factoren, 

afkomstig uit de traditionele functiestudie, de kwaliteit van afleidingen bij 

competentiebepaling kunnen verbeteren: het voorzien van taakinformatie en het gebruik van 

een variatie aan SME’s.  

Eerst en vooral voorziet taakinformatie een kader van gedragsreferenties, waardoor 

zowel de mogelijkheid om te discrimineren tussen de verschillende functies, als de 

betrouwbaarheid van de afleidingen verbetert. 

Er is voorlopige evidentie dat het gebruik van een variatie aan SME’s eveneens de 

kwaliteit van afleidingen binnen competentiebepaling kan bevorderen. Collega’s verschillen 

blijkbaar het meest van de andere types beoordelaars wanneer ze competenties bepalen 

(functiehouders, supervisors en HR-specialisten). Het weglaten van collega’s als beoordelaars 

zou dus een hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met zich kunnen meebrengen (Lievens 

et al., 2004).  

De expertise van de beoordelaar speelt ook een rol, want SME’s bleken een hogere 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en hogere discriminante validiteit te hebben in vergelijking 

met naïeve beoordelaars.  

Vervolgens blijkt het aantal beoordelaars ook een rol te spelen bij de kwaliteit van 

beoordelingen bij competentiebepaling. Er is namelijk nood aan voldoende beoordelaars in het 

SME-panel, daar uit meerdere studies blijkt dat een minimum van vier beoordelaars vereist is 

wanneer men een acceptabel niveau van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wil bereiken 

(Doverspike, Carlisi, Barrett, & Alexander, 1983; Schippmann, et al., 2000).  

Toch schommelde de betrouwbaarheid tussen beoordelaars onderling tussen de .61 

en de .85 naargelang het type job dat beoordeeld werd. Met andere woorden 

competentiebepaling blijkt voor sommige jobs beter te werken dan voor andere (Lievens et al., 

2004). 

 

Lievens, Sanchez, Bartram en Brown (2010) vonden dat 25% van de variantie in 

competentiebeoordelingen bij hetzelfde beroep gerelateerd was aan de complexiteit, de 
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context (onderlinge afhankelijkheid, autonomie, routine) en hoofdzakelijk de aard van de 

activiteiten eigen aan een bepaalde job. De hoogste consensus tussen functiehouders werd 

bereikt voor beroepen die materiaal-gerelateerde activiteiten bevatten en direct contact 

hadden met mensen.  

Dit zou deels te wijten zijn aan het feit dat deze beroepen volgens een bepaald script 

verlopen en bijgevolg job crafting beperken. Job crafting zijn ‘de fysieke en cognitieve 

veranderingen die individuen maken in de taken of de relationele grenzen van hun werk’ (p. 

179) (Wrzesniewski & Dutton, 2001).  

De resultaten bevestigen de bevinding dat de verschillen tussen beoordelingen van 

functiehouders van hetzelfde beroep dus niet enkel te wijten zijn aan foutvariantie (de 

inaccuraatheid van de beoordelaars), maar ook aan werkelijke factoren (Dierdorff & 

Morgeson, 2007; Sanchez & Levine, 1998; Sanchez, Prager, Wilson, & Viswesvaran, 1998). 

 

Een andere studie onderzocht of training bij beoordelaars (consultants), de kwaliteit 

van de competentiebepalingen kon verhogen (Lievens & Sanchez, 2007). Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van de ‘Frame-Of-Reference’-training (FOR-training) (Bernardin & Buckley, 

1981). Deze training heeft als doel om individuele tendensen van beoordelaars te verminderen 

door een referentiekader te voorzien. Dit kader omschrijft prestatiedimensies en voorziet deze 

dimensies van een steekproef aan gedragsincidenten. Op die manier worden beoordelaars 

geholpen om prestaties te observeren en te evalueren en zal de onderlinge consensus hoger 

zijn. 

Uit de resultaten blijkt dat getrainde beoordelaars een hogere 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vertoonden, een fijner onderscheid maakten tussen 

competenties en eerder een consensus bereikten over de essentiële competenties van de 

functie, dan niet-getrainde beoordelaars. Bovendien bleek deze score nog hoger voor 

getrainde beoordelaars die reeds ervaring hadden met competentiebepaling. Expertise speelt 

dus ook een rol, maar deze resultaten kunnen slechts voorzichtig geïnterpreteerd worden, 

aangezien de ‘expertgroep’ niet werd gerandomiseerd in tegenstelling tot de controle- en de 

trainingsgroep.  

 

Kortom, er zijn verschillende factoren die de kwaliteit van de beoordelingen bij 

competentiemanagement kunnen beïnvloeden: taakrelevante informatie, een variatie en een 

voldoende aantal SME’s (beoordelaars) en het trainen van de beoordelaars. Men kan zich de 
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vraag stellen of de kwaliteit van beoordelingen nog significant kan verbeteren door het gebruik 

van competentieclusters.  

 

3.6.1 Clusters als hulp bij competentiebeoordelingen? 

Een te groot aantal competenties in een competentiemodel kan zorgen voor 

moeilijkheden  wanneer functiebeoefenaars het eens moeten worden over de competenties of 

wanneer ze moeten differentiëren tussen de competenties. 

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is afkomstig uit de informatieverwerkingstheorieën. 

Het menselijk informatieverwerkingssysteem is namelijk beperkt. Blijkbaar is men immers 

minder goed in staat om op een betrouwbare en accurate manier informatie te verwerken, 

wanneer men geconfronteerd wordt met complexe beoordelingstaken of met een grote 

hoeveelheid te verwerken informatie (Morgeson & Campion, 1997). Vanuit de cognitieve 

literatuur wordt aangetoond dat een ‘symbolische architectuur’ aan de grondslag ligt van het 

functiebeoordelingproces (Lord & Maher, 1991). In deze op het geheugen gebaseerde 

‘architecturen’ vinden individuen informatie terug, transformeren ze deze informatie en slaan 

ze deze getransformeerde informatie tenslotte op (Wyer & Srull, 1980). Aangezien dit een 

sequentieel informatieverwerkingsmodel is dat zich voordoet in ‘real time’, zal de 

waarschijnlijkheid van informatie overload verhogen, daar de hoeveelheid of complexiteit van 

de informatie die getransformeerd verhoogd dient te worden.  

 

Eveneens stelt het beperkte capaciteitsmodel dat mensen werken met een klein aantal 

conceptualiseringen van problemen en slechts een paar mogelijke alternatieven in overweging 

nemen (Lord & Maher, 1990). Gebaseerd op dit beperkte capaciteitsmodel, kwam vanuit het 

domein van de assessment centers reeds de aanzet dat de kwaliteit van de beoordelaars kon 

verbeterd worden wanneer de cognitieve overbelasting zou verminderen. Gaugler en 

Thornton (1989) ondervonden dat de classificatie en de accuraatheid van de beoordeling 

beïnvloed werden door het aantal dimensies dat tijdens een assessment center beoordeeld 

werden. De accuraatheid werd namelijk groter wanneer het aantal te beoordelen dimensies 

verkleinde. Een kleiner aantal dimensies bij beoordelingen in assessment centers zorgde dus 

voor een verminderde cognitieve belasting, wat op zijn beurt dus een betere kwaliteit van de 

beoordelingen met zich meebracht (Lievens & Conway, 2001; Lievens & Klimoski, 2001). 
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Gaugler en Thornton (1989) concludeerden ook dat taakcomplexiteit de waarschijnlijkheid van 

cognitieve bias verhoogt, wat op zijn beurt bij beoordelingen resulteert in lagere accuraatheid.  

Gelijkaardig aan deze resultaten zou het verminderen van het aantal competenties de 

kwaliteit van de beoordelingen bij competentiebepaling kunnen verhogen. Door deze 

competenties te representeren in competentieclusters krijgt men bijgevolg een kleiner aantal 

algemene dimensies waarover men moet beoordelen. 

 

Daarnaast zou de ‘Frame-Of-Reference’-training (FOR-training) (Bernardin & Buckley, 

1981) misschien hulp kunnen bieden, wanneer beoordelaars aan competentiebepaling doen. 

Zoals reeds vermeld, worden beoordelaars als het ware ‘verplicht’ om gebruik te maken van 

hetzelfde referentiekader bij het beoordelen. Dit referentiekader is eigenlijk de 

prestatietheorie die binnen een specifieke organisatie bestaat. Deze prestatietheorie fungeert 

als een ‘verplicht’ mentaal schema en maakt de beoordelaars duidelijk welke 

criteriumconstructen en gedragingen een organisatie waardevol vindt om de 

organisatiedoelstellingen te bereiken Dit is met andere woorden gelijkaardig aan de 

kerncompetenties bij competentiemanagement (Lievens, 2001).  

 

3.7 De oorsprong van Competentieclusters 

Zoals reeds vermeld bij ‘Het Competentiemodel’ worden competenties soms in 

clusters gegroepeerd. In de literatuur werd echter nog geen onderzoek verricht naar deze 

specifieke competentieclusters. Er is daarentegen wel evidentie te vinden voor het gebruik van 

clusters in andere domeinen.  

 

Wanneer we teruggaan in de tijd kan men terugvinden dat hogere-orde factoren in het 

intelligentiedomein en in de literatuur over werkprestaties eigenlijk gezien kunnen worden als 

clusters. 

Onze algemene mentale vaardigheid werd door Spearman (1927) gezien als één 

algemene intelligentiefactor (ook de g-factor, of ‘g’ genoemd). Recente modellen van 

intelligentie zien de onderliggende structuur van intelligentie meer als hiërarchisch (Jensen, 

1998). Volgens hen bestaat er niet enkel een algemene ‘g’, maar ook verschillende specifieke 

intelligentiefactoren. Een voorbeeld van een hiërarchische structuur van intelligentie is de 

drie-stratumtheorie van Carroll (1993). Deze theorie heeft verschillende niveaus van 
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specificiteit, gaande van algemene, naar brede en tenslotte nauwe, specifieke factoren. De 

algemene niveaus vormen dus clusters die de meer specifieke niveaus omvatten.  

Eveneens bestaan er in de literatuur over werkprestaties talrijke taxonomieën, die als 

doel hadden om een klein aantal algemene dimensies te ontwikkelen om spaarzaam en 

allesomvattend te zijn. Als antwoord op vorige discussies bekeken Tett et al. (2000) in het 

domein van werkprestaties de verschillen tussen een specifieke en een algemene 

constructbenadering. Uit deze vergelijking kwamen twee argumenten, ten voordele van de 

algemene constructbenadering, naar voor. Ten eerste dat algemene constructen makkelijker 

te hanteren zijn door hun beperkt aantal. Ten tweede dat een algemene meetstrategie diverse 

constructen organiseert en toepasselijke ‘frames of reference’ voorziet. De ‘Big Five’ 

(persoonlijkheidstaxonomie) voorziet bijvoorbeeld een spaarzaam raamwerk om 

persoonlijkheidstrekken te meten (Costa & McCrae, 1992). Dit geldt ook voor algemene 

taxonomieën van werkprestaties, zoals beschreven werd door Campbell et al. (1993). Zij 

kwamen tot de conclusie dat er acht hogere-orde factoren bestaan die werkprestaties 

beschrijven en deels overeenkomen met de intelligentiefactoren. Deze hogere-orde factoren 

kan men eigenlijk als clusters zien. Werkprestaties zijn immers multi-dimensionele concepten, 

dus veel prestaties zijn onderling gecorreleerd en kunnen zo samen in een cluster gegroepeerd 

worden.  

Bovendien zagen Tett et al. (2000) prestaties als competenties en is een 

prestatiemodel dus te vergelijken met een competentiemodel. Competenties kunnen zo als 

multi-dimensioneel concept makkelijker gegroepeerd worden in een competentiecluster. 

Een model dat veel gelijkenissen vertoont met het prestatiemodel van Campbell et al. 

(1993) is het competentiemodel van Bartram (2005), namelijk de ‘Great Eight’. Dit model bezit 

een eenvoudig raamwerk, om zowel voorspellingen te doen over potentiële competenties, als 

over het meten van actuele werkprestaties. Deze competenties hangen samen met mentale 

vaardigheden (‘g’), persoonlijkheid (‘Big Five’) en motivatie.  

De structuur van de ‘Great Eight’ komt overeen met een groot aantal modellen dat 

gebruikt werd door beoefenaars van de competentiepraktijk. Eveneens is er empirische 

evidentie voor de manier waarop competentiebeoordelingen een cluster vormen wanneer ze 

onderworpen worden aan factor-analyse (Kurz, 1999; Kurz, Bartram, & Baron, 2004). 
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Vandaag worden clusters in de praktijk vaak gebruikt en zoals net besproken, is hier 

dan ook een goede reden voor. Er is echter nog geen empirische evidentie dat beoordelaars 

ook effectief ‘beter’ zullen beoordelen wanneer ze werken met clusters. 
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4 ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Deze masterproef heeft als doel om tijdens competentiebepalingen, op een empirische 

manier onderzoek, uit te voeren om het nut van competentieclusters voor beoordelaars te 

evalueren. In de probleemstelling werden een aantal onderzoeksvragen geformuleerd 

betreffende het nut van competentieclusters voor beoordelaars. Wanneer we deze 

onderzoeksvragen nog wat specifieker en concreter maken, krijgen we als volgt: 

 Onderzoeksvraag 1: Beïnvloeden competentieclusters de consensus bij beoordelaars 

tijdens competentiebepaling?  

 Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger?  

 

 Onderzoeksvraag 2: Bieden competentieclusters hulp aan beoordelaars om de cruciale 

competenties te onderscheiden van de irrelevante competenties tijdens 

competentiebepalingen?  

 Is de discriminante validiteit hoger? 
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5 ONDERZOEKSMETHODE 

 

De bedoeling van het onderzoek is na te gaan of er bij beoordelaars een onderscheid is 

tussen competentiebepaling met of zonder competentieclusters (zie onderzoeksvragen). Om 

dit onderzoek uit te voeren kon ik rekenen op de goede samenwerking met het HR consultancy 

bedrijf Hudson Belgium N.V. Deze organisatie biedt verschillende HR diensten aan, zoals 

rekrutering en selectie, talent management, interim management, enz. 

Hudson ontwikkelde een eigen competentiemodel en tijdens het onderzoek werd 

gebruik gemaakt van dit zogenaamde 5+1 Competentiemodel® (zie infra). Zowel de 

functiebeschrijving als het competentieprofiel voor de welbepaalde functie, waarvoor de 

competentiebepaling gedaan werd, bestonden reeds binnen Hudson. 

 

5.1 Steekproef 

De steekproef bestond uit werknemers van Hudson Belgium N.V., die allen in 

aanmerking kwamen om een basistraining over competentiemanagement te volgen (januari 

en september 2011).  Alle participanten die aan dit onderzoek deelnamen (consultants, HR 

officers, …), konden als SME’s in de HR beschouwd worden. Het was wel degelijk van belang 

om beroep te doen op SME’s, daar de nadelen van het gebruik van studenten reeds uit 

voorgaand onderzoek gebleken zijn en niet opwegen tegen een ietwat kleinere steekproef die 

uit SME’s bestaat. Bij voorgaande studies rond competentiebepaling was het aantal SME’s ook 

altijd vrij beperkt (zie Lievens & Sanchez, 2007; Lievens et al., 2004; Lievens et al., 2010; 

Schippmann et al., 2000). 

Een andere belangrijke voorwaarde voor de samenstelling van de steekproef was dat 

de SME’s nog geen ervaring mochten hebben met competentiebepaling (en met het 

competentiemodel). Om homogenisering van de groep te vermijden, beoordeelden de 

deelnemers de competenties dus voorafgaand aan de 5+1® Basis Training.  

Daarenboven kon de training over competentiemanagement enkel plaatsvinden 

wanneer er voldoende deelnemers in aanmerking kwamen om deze training te volgen. Het 

was ook niet vanzelfsprekend om op de medewerking van deze druk bezette SME’s te rekenen. 

Gezien deze restricties gaat het dus om een vrij kleine steekproef, maar desalniettemin 

voldoende groot om een antwoord te bieden op de gestelde onderzoeksvragen.  
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Er werd aan 22 personen, die in aanmerking kwamen voor de basistraining over 

competentiemanagement (5+1® Basis Training), gevraagd om mee te werken aan het 

onderzoek. In totaal namen 21 personen ook effectief deel. De steekproef bestond 

voornamelijk uit vrouwen (85.7%), de leeftijd varieerde van 23 tot 47 jaar (m = 30.59 jaar, sd = 

6.4) en met een gemiddelde werkervaring van 7.7 jaar (sd = 6.8). 

De steekproef werd ad random ingedeeld in twee groepen. Zowel de participanten die 

deelnamen aan de training in januari, als diegenen die zullen deelnemen aan de training in 

september werden willekeurig toegewezen aan een bepaalde conditie.  De ene groep maakte 

tijdens de competentiebepaling gebruik van het competentiemodel met clusters, terwijl de 

andere groep gebruik maakte van het competentiemodel zonder clusters. 

De verschillen tussen beide condities voor zowel de leeftijd als de werkervaring (aantal 

jaar) werden nagegaan aan de hand van een t-test (onafhankelijke groepen). Leeftijd  werd als 

afhankelijke variabele genomen, terwijl de groep waartoe men behoort als onafhankelijke 

variabele genomen werd. Zoals verwacht kon worden door de randomisatie bleek uit deze 

analyse dat er geen significant verschil was in leeftijd tussen beide groepen (t (19) = -1.18, p > 

0.05). Een gelijkaardige analyse werd uitgevoerd met ditmaal werkervaring als afhankelijke 

variabele. Hieruit bleek eveneens dat er geen significant verschil was tussen beide groepen, 

wat betreft het aantal jaren werkervaring (t (19) = - 1.2, p > 0.05). In tabel 2 wordt de 

samenvatting van de steekproef weergegeven. De groep ‘zonder cluster’ bevat 11 personen 

(10 vrouwen, 1 man; gemiddelde leeftijd = 29.36 jaar; gemiddelde jaren werkervaring = 5.83). 

De groep ‘met cluster’ bevat 10 personen (8 vrouwen, 2 mannen; gemiddelde leeftijd = 32.7; 

gemiddelde jaren werkervaring = 9.35). 

 

Tabel 2: Samenvatting steekproef. 

Groep Vrouwen Mannen Gem. leeftijd Gem. werkervaring 

(jaren) 

Zonder competentieclusters 10 1 29.36 5.83 

Met competentieclusters 8 2 32.7 9.35 
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5.2 Onderzoeksinstrument  

5.2.1 Model competentiebepaling (5+1 Competentiemodel® Hudson) 

Het 5+1 Competentiemodel® van Hudson is een generiek model dat ontwikkeld werd 

door de eigen R&D afdeling van Hudson (zie bijlage 1). Deze ontwikkeling gebeurde in 

samenwerking met verschillende departementen van de Hudson Group en met verschillende 

klanten en organisaties. De R&D afdeling van Hudson verzamelde op die manier een 100 tal 

competentiemodellen (die samen een 3000 tal competenties bevatten) en stockeerde deze in 

een database (deze competentiemodellen waren afkomstig uit (inter)nationale 

ondernemingen en uit de toenmalige HR literatuur). 

Uit een statistische clusteranalyse van de competenties afkomstig uit deze 

competentiemodellen bleek dat er steeds vijf tot zeven grote terugkerende clusters terug te 

vinden waren. Met andere woorden, alle competentiemodellen waarop de analyse uitgevoerd 

werd, bevatten competenties die onderverdeeld konden worden in vijf competentieclusters. 

Er werden werkgroepen samengesteld met als doel de competenties vanuit de database te 

structureren in deze vijf competentieclusters.  

De meerderheid van de competenties was onder te verdelen in deze vijf 

competentieclusters. Een aantal competenties bevatten echter meer specifieke technische, 

organisatie- of sectorelementen. Er werd dus een zesde cluster gecreëerd: de technische of 

organisatiespecifieke cluster. Vandaar 5+1®. Deze zesde cluster bevat in het standaard 

theoretische model geen competenties, daar deze competenties of expertise in de praktijk in 

samenwerking met de klant vrij in te vullen zijn. De vijf competentieclusters kregen elk een 

naam en een definitie (zie tabel 3). 
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Tabel 3: Definitie competentieclusters 5+1 Competentiemodel® Hudson. 

Competentiecluster Definitie 

Cluster 1: 
Managen van informatie 

Verwerken van informatie, feiten, percepties, 
kennis en ideeën met het oog op het ontwikkelen 
van nieuwe informatie en kennis. 

Cluster 2:  
Managen van taken 

Organiseren en structureren van het werk, van 
organisatie- tot uitvoerend niveau, met het oog 
op een optimaal verloop van taken en activiteiten. 

Cluster 3: 
Managen van mensen 

Mensen managen en leiden binnen een 
hiërarchische context. 
 

Cluster 4:  
Managen van interpersoonlijke relaties 

Relaties met anderen managen, zonder een 
directe hiërarchische context. 
 

Cluster 5:  
Managen van zichzelf 

Het managen van de eigen prestaties en groei. 
 

 

Later kregen ook de competenties op hun beurt een naam en een definitie. De 

voorlopige versie van dit model (dat toen nog uit 47 competenties bestond) werd gevalideerd 

door een team van interne en externe experts (experts uit de praktijk). Op deze manier werd 

het model zowel theoretisch als praktisch geëvalueerd. Het model kende zijn eerste lancering 

in het jaar 2000 en na één jaar werd opnieuw een validatie uitgevoerd. Dit onder de vorm van 

een gestructureerde vragenlijst om zo feedback te verkrijgen van klanten en consultants die 

gebruik maakten van competentiemanagement. Vanuit functieclassificaties bleek bijvoorbeeld 

dat het introduceren van een zekere hiërarchie in het model een antwoord kon bieden op de 

verschillende functieniveaus (junior management, middle management, ...).  

Vervolgens werd het competentiemodel aangepast: het bestond uit 40 competenties 

(in plaats van 47), het bevatte per competentie  twee tot drie componenten (110 in totaal), het 

werd van een hiërarchie voorzien en het werd gestructureerd in verschillende job niveaus 

(senior tot worker niveau). Ondertussen is het model reeds voor de tweede keer herzien en 

werd onder andere de hiërarchie van de competenties verder uitgediept. De meest recente 

versie van het model werd uitgebracht in 2005. 



   27 

 

In het huidige 5+1 Competentiemodel® van Hudson bevat elke competentiecluster dus 

acht competenties, wat uiteindelijk 40 (5x8) competenties in totaal geeft. Elke competentie 

bestaat op zijn beurt uit twee of drie componenten (naargelang de competentie). Zo bestaat 

de competentie ‘informatie begrijpen’ (dit is de eerste competentie in competentiecluster 1 

‘Managen van informatie’) bijvoorbeeld uit de volgende drie componenten:  

 Zich instructies/procedures eigen maken 

 Omgaan met onduidelijke informatie 

 Eigen kennis correct inschatten  

Tenslotte bestaat er een hiërarchie in het model en dit zowel op cluster-, als op 

competentieniveau. Dit impliceert dat binnen een competentiecluster de competentie 

bovenaan in de hiërarchie alle onderstaande competenties omvat. Bovendien is het 5+1 

Competentiemodel® door de vijf verschillende jobniveaus bruikbaar voor verschillende 

functies en rollen. Op dit moment is het 5+1 Competentiemodel® beschikbaar in verschillende 

talen en werden er bijkomende tools ontworpen, zoals de ontwikkeling van 

competentiekaarten, gedragsindicatoren en vragen voor competency based interviews. 

 

Het 5+1 Competentiemodel® van Hudson kan getoetst worden aan het conceptuele 

raamwerk van Schippmann et al. (2000). Dit raamwerk bevat tien evaluatieve criteria (‘10-

dimension Level of Rigor Scale’) die tot stand kwamen door een SME-panel. Voor elk criterium 

wordt een niveau van rigoureusheid voor competentiemanagement (in vergelijking met 

functiestudie) weergegeven. Er is immers een wijdverspreide assumptie tussen HR 

professionals dat de ‘front-end modeling’ aan bepaalde minimaal aanvaardbare standaarden 

moet beantwoorden, zodat de afleidingen van de ‘resultaten’ betrouwbaar gemaakt kunnen 

worden (Schippmann, et al., 2000). Het minimale niveau van rigoureusheid zal voor elk van de 

tien evaluatieve criteria verschillen naargelang de situatie. Contextuele of praktische 

variabelen kunnen dus het niveau van rigoureusheid beïnvloeden naargelang de situatie. De 

algemene aanbeveling van Schippmann et al. (2000) stelt dus dat voor deze tien evaluatieve 

criteria geen algemeen minimaal niveau van rigoureusheid bestaat, maar dat dit als richtlijn 

beschouwd kan worden voor de praktijk van competentiemanagement. 

 

Een aantal evaluatieve criteria die uit het conceptuele raamwerk van Schippmann et al. 

(2000) naar voor komen als ‘typische’ criteria voor competentiemanagement komt overeen 

met het 5+1 Competentiemodel® (zie tabel 1). De volgende criteria vertonen gelijkenissen: 
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 Link met de strategie en het doel van de organisatie (kerncompetenties): deze 

informatie kan in de zesde cluster van het 5+1 Competentiemodel® geplaatst worden. 

Deze strategische informatie wordt in dit onderzoek in de functiebeschrijving van de 

methode ingenieur voorzien (zie infra). 

 Type descriptor: bij competentiemanagement wordt meestal gebruik gemaakt 

van slechts één type descriptor, namelijk de competentie. 

 Procedure om inhoud van de descriptor te ontwikkelen: de inhoud van de data 

van het 5+1 Competentiemodel® werd verzameld door een aantal SME’s. 

 Rangschikking van de inhoud van de descriptor: in het 5+1 

Competentiemodel® van Hudson wordt gebruik gemaakt van een hiërarchie tussen de 

competenties (dus hiërarchie tussen de descriptoren). 

 Focus op technische vaardigheden: dit criterium wordt meestal achterwege 

gelaten bij competentiemanagement, maar kan net zoals de strategische informatie in 

de zesde competentiecluster van het 5+1 Competentiemodel® opgenomen worden. 

Deze technische informatie wordt net zoals de strategische informatie eveneens 

opgenomen in de functiebeschrijving van dit onderzoek. 

 

5.2.2 Functiebeschrijving 

De participanten bepaalden voorafgaand aan een training over 

competentiemanagement (5+1® Basis Training) de competenties voor een welbepaalde 

functie: de methode ingenieur. De keuze voor de functiebeschrijving ging uit naar deze functie, 

daar dit een vrij onbekende functie is. Dit zorgt ervoor dat de activering van stereotiepen over 

de functie vermeden wordt (DeNisi, Cornelius, & Blencoe, 1987; Smith & Hakel, 1979). 

Bovendien had geen enkele participant de competenties voor deze functie reeds bepaald.  

De functiebeschrijving van de methode ingenieur werd opgemaakt door een 

consultant van Hudson en vormt een integratie van de taakinformatie verkregen van een 

zestal functiehouders.  
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De functiebeschrijving (zie bijlage 4) bestaat uit de volgende onderdelen:  

(1) Voorstelling van het bedrijf waarvoor de functiebeschrijving geldt, (2) Doel van de 

functie, (3) Belangrijkste verantwoordelijkheden, (4) Positionering en (5) Technische expertise.  

 

Deze functiebeschrijving bevat dus zowel een korte beschrijving van de strategie van 

de organisatie, als een gedetailleerde weergave van de taken. Deze aanpak werd reeds door 

Schippmann et al. (2000) aanbevolen. Daarenboven werd in een onderzoek van Lievens et al. 

(2004) bevestigd dat zo de kwaliteit van de competentiebepaling kan vergroten. Deze 

‘gemengde aanpak’ bevat immers zowel de elementen van functieanalyse (methodologische 

striktheid), als elementen van competentiemanagement (bedrijfsstrategie). De ‘gemengde 

aanpak’ verkleint de variabiliteit tussen beoordelaars en vergroot de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de discriminante validiteit tussen de functies. Meer 

bepaald: informatie over de bedrijfsstrategie zorgt voor een gelijk referentiekader voor de 

beoordelaars wat betreft de strategische implicaties voor de functie binnen het bedrijf. 

Bovendien zou de complexiteit van het bepalen van competenties moeten verminderen door 

het voorzien van informatie over de belangrijkste taakvereisten (de aanwezigheid van 

gedragsindicatoren) (Lievens et al., 2004). 

 

Zoals reeds aangegeven (zie supra 3.6), is er evidentie dat de kwaliteit van de 

afleidingen hoger is wanneer taakgerelateerde informatie beschikbaar is. De theorie over 

categorisatie (Srull & Wyer, 1980) voorspelt immers dat er meer bias zal zijn voor holistische 

beoordelingen, dan voor taakgerelateerde beoordelingen. Doordat experts beoordelingen 

maken op basis van wat zij denken dat de functie inhoudt (een categorie), in de plaats van op 

basis van de feitelijke taken.  

 

5.2.3 Standaardmaat voor accuraatheid 

Om de accuraatheid van de competentieprofielen van de participanten te beoordelen, 

worden deze vergeleken met een standaardmaat. Deze standaardmaat is het ‘juiste’ 

competentieprofiel voor de functie van de methode ingenieur en bestond reeds binnen 

Hudson (zie bijlage 5).  

Het competentieprofiel dat als standaardmaat fungeert, werd bepaald door een zestal 

functiehouders tijdens een zogenaamde 5+1® workshop. Tijdens deze workshop is het de 

bedoeling dat de functiehouders de competenties voor de methode ingenieur bepalen aan de 
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hand van het 5+1 Competentiemodel® (alle competenties uit het model werden weergeven op 

competentiekaartjes).  

De deelnemers van deze workshop dienen de volgende methode te hanteren: 

 Elke deelnemer verdeelt zijn/haar competentiekaarten in twee stapels: de 

onbelangrijke competenties en de belangrijke competenties.  

 Uit de stapel belangrijke competentiekaarten kiest de deelnemer vervolgens 

acht competenties die hij/zij cruciaal vindt voor de welbepaalde functie. 

 De individuele keuze van de cruciale competenties wordt op een flip chart 

genoteerd en dit voor elke deelnemer. 

 Tenslotte wordt er een groepsdiscussie gehouden om gezamenlijk acht cruciale 

competenties over te houden voor de welbepaalde functie. Deze discussie is geen 

democratisch proces, in die zin dat een competentie niet noodzakelijk gekozen wordt 

wanneer de meerderheid deze verkiest.  

Alles wat tijdens deze discussie als argument gebruikt wordt voor een bepaalde 

competentie, wordt genoteerd door de consultant, zodat deze informatie later verwerkt kan 

worden in de competentieprofielen. Binnen een competentieprofiel bevat elke competentie 

immers specifieke gedragsindicatoren. 

 

5.3 Onderzoeksprocedure  

De deelnemers van de basis competentietraining (5+1® Basis Training: Competency 

Management The Basics) werden via mail uitgenodigd om deel te nemen aan een online 

survey. Na een korte introductie kregen de deelnemers de instructie om de functiebeschrijving 

van de methode ingenieur grondig te lezen en vervolgens het competentieprofiel voor de 

functie van de methode ingenieur te bepalen. Tenslotte werd aan de deelnemers nog een 

aantal achtergrondgegevens gevraagd (zie bijlage 4).  

 

De competentiebepaling diende op volgende wijze te gebeuren:  

 Eerst aanduiden welke competenties absoluut onbelangrijk of welke belangrijk 

zijn. 
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 Vervolgens de acht cruciale competenties kiezen (die volgens de deelnemers 

het competentieprofiel vormen voor de functie methode ingenieur) uit de door de 

deelnemers gekozen ‘belangrijke’ competenties. 

 Uiteindelijk heeft elke deelnemer op die manier per competentie één keuze 

(onbelangrijk, belangrijk, cruciaal) gemaakt.  

 

Zoals reeds in de bespreking van de steekproef werd aangegeven, werden de 

deelnemers random in twee groepen ingedeeld. De survey bestond dus uit twee versies, 

waarbij de competenties voor de ene groep deelnemers onder de vorm van 

competentieclusters gepresenteerd werden (zie bijlage 4, 5.1).  

Bij de andere groep deelnemers werden alle competenties alfabetisch onder elkaar 

gepresenteerd (dus zonder competentieclusters) (zie bijlage 4, 5.2). In deze bijlagen werd het 

competentiemodel (zowel met als zonder competentieclusters) echter niet volledig 

weergegeven, daar het een gepatenteerd model is. 

 

Tenslotte werd bij de beoordelaars na het vervolledigen van de online survey en voor 

de trainingssessie even kort gepeild of het nuttig is om competentieclusters te gebruiken. 

 

5.4 Analyse 

5.4.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en discriminante validiteit 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de generaliseerbaarheidsanalyse om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en discriminante 

validiteit) (Brennan, 1992; Cronbach, Gleser, Nanda, & Rajaratnam, 1972). In tegenstelling tot 

de klassieke testtheorie, heeft de generaliseerbaarheidstheorie als grote voordeel dat er 

simultaan verschillende bronnen van variantie geschat kunnen worden (Lievens et al., 2004). 

Deze zogenoemde variantiecomponenten omvatten de bijdrage van elke aparte variantiebron  

tot de totale variantie. In dit onderzoek worden de volgende variantiebronnen nagegaan: de 

beoordelaars, de competenties en de interactie tussen beiden. 

Het tweede grote voordeel van de generaliseerbaarheidsanalyse is dat de 

variantiecomponenten gebruikt kunnen worden om de generaliseerbaarheidscoëfficiënt te 

schatten. Deze generaliseerbaarheidscoëfficiënt is een intraklassecorrelatie, die gedefinieerd 
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wordt als de ratio van de universele variantiescore ten opzichte van de verwachte 

geobserveerde variantiescore (Brennan, 1992). Deze coëfficiënt is gelijkaardig aan de klassieke 

betrouwbaareidscoëfficiënt, maar ze is meer accuraat doordat ze meerdere foutbronnen in 

rekening brengt. 

Als laatste voordeel geldt dat de generaliseerbaarheidsanalyse toelaat de 

betrouwbaarheid te schatten onder verschillende meetcondities (Greguras & Robie, 1998). Zo 

kan bijvoorbeeld nagegaan worden of de betrouwbaarheid van competentiebeoordelingen 

verhoogt wanneer er meer beoordelaars zijn. 

 

In de context van dit onderzoek wordt de variantie eigen aan de beoordelaars gezien 

als ongewenste variantie. Een grote variantiecomponent ontstaan door beoordelaars wijst op 

een substantiële variatie in de competentiebeoordelingen tussen beoordelaars en is daardoor 

een indicatie van lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Voor de omgekeerde redenering 

geldt dat variantie, ontstaan door competenties, wenselijke variantiebronnen zijn, aangezien 

dit de discriminante validiteit aantoont tussen competenties (Lievens et al., 2004). 
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6 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

6.1 Analyses  

6.1.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en discriminante validiteit  

Zoals reeds werd aangegeven, werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van de 

generaliseerbaarheidsanalyse om de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden 

(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en discriminante validiteit) (Brennan, 1992 Cronbach et 

al., 1972).  

De generaliseerbaarheidsanalyse laat in eerste instantie toe om de grootte van de 

variantiebronnen (beoordelaars, competenties en de interactie tussen beiden) te schatten. 

Vervolgens kan aan de hand van deze resultaten berekend worden hoe groot het aantal 

beoordelaars moet zijn om een aanvaardbare betrouwbaarheid te bekomen. Een 

betrouwbaarheid van .75 - .80 kan als voldoende beschouwd worden (Shrout & Fleiss, 1979). 

De generaliseerbaarheidscoëfficiënt is de equivalent van de traditionele 

betrouwbaarheidscoëfficiënt en deze coëfficiënt kan variëren tussen 0 en 1. Een coëfficiënt 

van 1 staat voor een perfecte overeenkomst, die vrij is van foutvariantie (Cronbach et al., 

1972). Aangezien geschatte variantiecomponenten afhankelijk zijn van de schaal werden de 

procentuele bijdragen van elke variantiecomponent weergegeven. Op die manier kan de 

relatieve grootte geïnterpreteerd worden (Shavelson & Webb, 1991). De procentuele bijdrage 

refereert naar het percentage van de som van de variantiecomponenten in rekening gebracht 

voor elke variantiecomponent (Lievens & Sanchez, 2007)  

 

De tweede onderzoeksvraag in verband met discriminante validiteit kunnen we 

beantwoorden door te kijken naar de variantiecomponent van de competenties (zie tabel 4). 

Deze variantiecomponent geeft immers een indicatie van de discriminante validiteit tussen de 

competenties.  

In tabel 4 is terug te vinden dat de variantie tussen de beoordelaars zowel voor de 

groep zonder competentieclusters (3%), als voor de groep met competentieclusters (9%), klein 

is. Deze variantie is ongewenst, omdat het de onbetrouwbaarheid tussen de beoordelaars 

aantoont (Lievens et al., 2004).  

De variantie tussen de competenties is hoger bij de groep zonder competentieclusters 

(35%), dan bij de groep met competentieclusters (16%). Deze variantie is wenselijk en toont 
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dus aan dat de groep zonder competentieclusters beter in staat is om te discrimineren tussen 

de verschillende competenties.  

De variantiecomponent geassocieerd met de interactie tussen beoordelaar en 

competenties is ongewenst en is groter bij de groep met competentieclusters (76%), dan bij de 

groep zonder competentieclusters (62%). Dit wijst erop dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de beoordelaars over de competenties het hoogst is 

bij de groep zonder competentieclusters, maar dit betreft slechts een klein verschil tussen de 

beide groepen. 

 

Tabel 4: Geschatte variantiecomponenten (VC) en percentage dat variantiebron van de totale 

variantie verklaart per groep. 

 Zonder competentieclusters Met competentieclusters 

VC % VC % 

Beoordelaar 0.01 3 0.04 9 

Competenties 0.17 35 0.07 16 

Beoordelaar x competenties 0.31 62 0.36 76 

 

Vervolgens worden de geschatte variantiecomponenten en de percentages die de 

variantiebronnen verklaren, besproken per groep en per competentiecluster (zie tabel 5 en 

tabel 3 voor definities competentieclusters). De variantie die kan toegeschreven worden aan 

de beoordelaars is in beide groepen voor de competentieclusters van 1 tot 4 zeer laag (van 0% 

tot 8%). Het is echter wel opmerkelijk dat competentiecluster 5 voor zowel de groep zonder 

competentieclusters (21%), als de groep met competentieclusters (15%) een stuk hoger ligt 

dan in de andere clusters. Net zoals in tabel 4, is deze variantie tussen de beoordelaars in tabel 

5 ook ongewenst, omdat het een lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid aantoont.  

 

Wat de variantie over de competenties betreft, is voor de groep zonder 

competentieclusters de grootste variantie terug te vinden bij competentiecluster 2 (40%), 

gevolgd door competentiecluster 1 (37%), competentiecluster 4 (29%), competentiecluster 5 

(14%) en een zeer lage variantie bij competentiecluster 3 (5%). Deze laatste is zorgwekkend 

laag te noemen.  

Voor de groep met competentieclusters is de variantie het hoogst voor 

competentiecluster 1 (22%), gevolgd door competentiecluster 4 (21%), competentiecluster 2 
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(17%), competentiecluster 3 (13%) en ten slotte een zeer lage variantie voor 

competentiecluster 5 (3%). 

 Dit toont ons de discriminante validiteit en deze percentages suggereren dat de groep 

zonder competentieclusters het best kan discrimineren tussen competenties van de 

competentiecluster 1 (managen van informatie) en 2 (managen van taken), aangezien de 

varianties hier het grootst zijn. Bij de groep met competentieclusters kan men beter 

discrimineren tussen de competenties voor opnieuw competentiecluster 1 (managen van 

informatie) en ditmaal ook competentiecluster 4 (managen van interpersoonlijke relaties). 

Daarnaast blijkt het discrimineren tussen de competenties dus uitermate moeilijk voor 

competentiecluster 3 (managen van mensen), wat betreft de groep zonder 

competentieclusters, en voor competentiecluster 5 (managen van zichzelf), wat betreft de 

groep met competentieclusters. 
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Tabel 5: Geschatte variantiecomponenten (VC) en percentage dat variantiebron van de totale 

variantie verklaart per groep en per competentiecluster. 

 Zonder competentieclusters Met competentieclusters 

VC % VC % 

Competentiecluster 1: Managen van informatie 

Beoordelaar 0.02 3 0 0 

Competenties 0.20 37 0.12 22 

Beoordelaar x competenties 0.32 60 0.42 78 

Competentiecluster 2: Managen van taken 

Beoordelaar 0 1 0.03 5 

Competenties 0.24 40 0.09 17 

Beoordelaar x competenties 0.35 59 0.41 78 

Competentiecluster 3: Managen van mensen 

Beoordelaar 0.01 4 0.04 8 

Competenties 0.02 5 0.06 13 

Beoordelaar x competenties 0.29 91 0.39 79 

Competentiecluster 4: Managen van interpersoonlijke relaties 

Beoordelaar 0 0 0.04 8 

Competenties 0.15 29 0.10 21 

Beoordelaar x competenties 0.37 71 0.36 71 

Competentiecluster 5: Managen van zichzelf 

Beoordelaar 0.06 21 0.05 15 

Competenties 0.04 14 0.01 3 

Beoordelaar x competenties 0.18 65 0.26 82 

 

Na het schatten van de variantiecomponenten kan de generaliseerbaarheidscoëfficiënt 

berekend worden. Deze generaliseerbaarheidscoëfficiënt toont aan welk aantal beoordelaars 

noodzakelijk zijn voor een generaliseerbare score. In tabel 6 wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de groepen door steeds een zelfde aantal beoordelaars voorop te stellen. Uit deze tabel 

blijkt dat er voor de groep zonder competentieclusters zes beoordelaars (0.77) noodzakelijk 

zijn om de betrouwbaarheidsgrens van .75 te overschrijden. De 

generaliseerbaarheidscoëfficiënt stijgt voor tien beoordelaars zelfs naar 0.85. Bij de groep met 

competentieclusters zien we dat de generaliseerbaarheidscoëfficiënt wat lager ligt dan bij de 

groep zonder competentieclusters, want er zijn tien beoordelaars nodig om een 

generaliseerbaarheidscoëfficiënt te bekomen van 0.67.  
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In deze studie is het interessant om de generaliseerbaarheidscoëfficiënt voor zes 

beoordelaars weer te geven, aangezien dit het aantal beoordelaars (functiehouders) is dat 

tijdens een 5+1® workshop de competentiebepaling doet voor een bepaalde functie. Voor de 

groep zonder competentieclusters geeft dit een goede generaliseerbaarheidscoëfficiënt (0.77), 

voor de groep met competentieclusters blijkt dit resultaat echter minder goed (0.55). 

 

Tabel 6: Generaliseerbaarheidscoëfficiënten voor verschillend aantal beoordelaars per groep. 

Aantal beoordelaars Zonder competentieclusters Met competentieclusters 

10 0.85 0.67 

9 0.84 0.65 

8 0.82 0.62 

7 0.80 0.59 

6 0.77 0.55 

5 0.74 0.51 

4 0.69 0.45 

3 0.63 0.38 

2 0.53 0.29 

1 0.36 0.17 

 

De generaliseerbaarheidscoëfficiënten per groep en per competentiecluster (zie tabel 

7) vertonen een gelijkaardig patroon als de geschatte variantiecomponenten van de 

competenties, zoals in tabel 5. Wanneer zoals bij tabel 6 terug naar de score voor zes 

beoordelaars gekeken wordt, zien we dat de scores voor de groep zonder competentieclusters 

in dalende volgorde de volgende zijn: competentiecluster 2 (0.80), competentiecluster 1 

(0.79), competentiecluster 4 (0.71), competentiecluster 5 (0.57) en uiteindelijk opnieuw een 

lagere score voor competentiecluster 3 (0.24). De groep zonder competentieclusters krijgt 

opnieuw de volgende volgorde: competentiecluster 4 (0.64), competentiecluster 1 (0.61), 

competentiecluster 2 (0.57), competentiecluster 3 (0.50) en uiteindelijk opnieuw een lagere 

score voor competentiecluster 5 (0.19). 

Hieruit kunnen we dus ook besluiten dat de groep zonder competentieclusters de 

hoogste generaliseerbaarheidscoëfficiënt heeft voor competentiecluster 1 (managen van 

informatie) en 2 (managen van taken). Bij de groep met competentieclusters zijn de hoogste 

scores opnieuw terug te vinden bij competentiecluster 1 (managen van informatie) en bij 

competentiecluster 4 (managen van interpersoonlijke relaties). Daarnaast blijkt eveneens dat 
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de generaliseerbaarheidscoëfficiënt laag is voor competentiecluster 3 (managen van mensen), 

voor de groep zonder competentieclusters, en voor competentiecluster 5 (managen van 

zichzelf), voor de groep met competentieclusters.  

 

Tabel 7: Generaliseerbaarheidscoëfficiënten voor verschillend aantal beoordelaars per 

competentiecluster en per groep. 

Aantal beoordelaars Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Zonder competentieclusters 

10 0.86 0.87 0.34 0.80 0.69 

9 0.85 0.86 0.32 0.78 0.66 

8 0.83 0.85 0.30 0.76 0.64 

7 0.81 0.83 0.27 0.74 0.61 

6 0.79 0.80 0.24 0.71 0.57 

5 0.75 0.77 0.21 0.67 0.52 

4 0.71 0.73 0.17 0.62 0.47 

3 0.65 0.67 0.14 0.55 0.40 

Met competentieclusters 

10 0.73 0.69 0.62 0.74 0.28 

9 0.71 0.66 0.60 0.72 0.26 

8 0.69 0.64 0.57 0.70 0.24 

7 0.66 0.61 0.53 0.67 0.21 

6 0.62 0.57 0.50 0.64 0.19 

5 0.58 0.52 0.45 0.59 0.16 

4 0.52 0.47 0.40 0.54 0.14 

3 0.45 0.40 0.33 0.47 0.10 

 

6.1.2 Hit rates (accuraatheid overeenstemming experts) 

In tabel 8 worden de hit rates uitgedrukt in percentages per groep en per 

competentiecluster. De hit rates per competentiecluster is het percentage beoordelaars die 

binnen de competentiecluster exact dezelfde cruciale competenties bepaalden in vergelijking 

met de experts, voor de functiebeschrijving van de methode ingenieur.  

In de groep met competentieclusters zijn de hit rates het hoogst voor 

competentiecluster 1 (40%), gevolgd door competentiecluster 3 (30%), competentiecluster 2 
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(20%) en competentiecluster 5 (10%). Voor competentiecluster 4 (0%) blijken er in deze groep 

geen hit rates te zijn.  

Bij de groep zonder competentieclusters blijkt opnieuw competentiecluster 1 (27.2%) 

de hoogste hit rate te bezitten, gevolgd door competentiecluster 2 (18.2%) en een zeer lage hit 

rate voor competentiecluster 3 (9%). In competentiecluster 4 (0%) zijn opnieuw geen hit rates 

terug te vinden, dit geldt bovendien ook voor competentiecluster 5 (0%). 

Algemeen gezien was voor beide groepen de beste score (hit rate) voor 

competentiecluster 1 en binnen deze competentiecluster had men dus de meeste 

overeenstemming met de experten voor exact dezelfde cruciale competenties. De slechtste 

score was bij de twee groepen te vinden in competentiecluster 4, daar in deze 

competentiecluster geen hit rates zijn. 

 

Tabel 8: Hit rates per groep en per competentiecluster. 

 Hit rates 

 Zonder competentieclusters % Met competentieclusters % 

Competentiecluster 1 27.2 40 

Competentiecluster 2 18.2 20 

Competentiecluster 3 9 30 

Competentiecluster 4 0 0 

Competentiecluster 5 0 10 

 

Uit de resultaten van tabel 9 blijkt dat de gemiddelde hit rate voor beide groepen niet 

verschillend is. De groepen hadden een gemiddelde hit rate van M = 3 (groep zonder 

competentieclusters) en M = 3.1 (groep met competentieclusters). Met andere woorden beide 

groepen hadden drie van de acht cruciale competenties correct aangeduid. Hierbij valt op te 

merken dat geen enkele beoordelaar alle acht cruciale competenties (door de experts bepaald) 

‘juist’ kon bepalen.  

 

Tabel 9: Gemiddelde hit rate over alle competentieclusters per groep. 

 Hit rates 

 Zonder competentieclusters Met competentieclusters 

M 3 3.1 

Range 2-4 1-5 
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6.1.3 Gebruik competentieclusters nuttig? 

Nadat de participanten de online survey vervolledigden en voorafgaand aan de 5+1® 

Basis Training, werd even kort gepeild of de participanten het gebruik van competentieclusters 

nuttig vinden.  

Hieruit bleek dat bijna alle participanten op een ja/neen vraag aangaven dat het 

gebruik van competentieclusters in een competentiemodel nuttig is. Dit werd door bepaalde 

participanten op de volgende manier verduidelijkt: 

 

  ‘It helps organize the competencies, regarding the different levels/clusters, 

instead of first choosing from a list.’ 

 ‘To have a theoretical framework.’ 

 ‘A competency model with clusters makes it easier to ‘choose’ what 

competencies and what level are ‘useful’, are necessary for a person to have or 

to develop in a job.’ 

 ‘Makes it easier to find the perfect candidate, when you know what to look 

for.’ 

 

Op de vraag: ‘Verstrekten de competentieclusters u een raamwerk tijdens de 

competentiebepaling?’ kwam naar voren: 

 ‘They group competencies, so easier to make a choice.’ 

 ‘It was good having them near in order to refresh or distinguish one from 

another’. 

 ‘No, the explanation of the competencies was clear enough’. 

 No, I first separated the important from the unimportant competencies, then I 

marked the crucial ones.’ 

Hieruit blijkt dus dat competentieclusters tijdens deze competentiebepaling voor 

sommigen een raamwerk verstrekten, maar voor anderen niet, daar ze geen gebruik maakten 

van het voorziene ‘raamwerk’. 

 

Op de vraag : ‘Hielpen de competentieclusters om de cruciale competenties te 

onderscheiden van de onbelangrijke?’ kwam naar voren: 
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 ‘I found it more difficult to distinguish the crucial competencies from the 

important ones’. 

 ‘You still had to go through all of them, because in each cluster might have 

been a potential usefull competency.’ 

 ‘No, the crucial ones were more easier to determine. The unimportant ones 

were more difficult as I found many of them important.’ 

 

Uit deze vraag blijkt dat de competentieclusters voor sommigen geen hulp boden bij 

het onderscheiden van de cruciale van de onbelangrijke competenties. 

 

Bij de laatste twee vragen dient opgemerkt te worden dat deze enkel gelden voor de 

groep zonder competentieclusters. De andere groep kan hier niet over oordelen, daar ze geen 

gebruik maakten van competentieclusters tijdens de competentiebepaling. 
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7 DISCUSSIE 

 

7.1 Algemene resultaten 

In deze masterproef werd onderzocht of competentieclusters de psychometrische 

kenmerken bij beoordelaars verhoogden wanneer zij competenties bepaalden voor een 

welbepaalde functie. Vanuit theoretisch en praktisch oogpunt zou men verwachten dat het 

gebruik van clusters bij competentiebepaling de denkoefening die beoordelaars moeten 

maken misschien kan vergemakkelijken. Waardoor beoordelaars dus ‘beter’ zouden 

beoordelen.  

De bevindingen van dit onderzoek tonen echter aan dat het toevoegen van 

competentieclusters bij competentiebepaling weinig verschil maakt voor beoordelaars. Het 

verschil in betrouwbaarheid tussen de beoordelaars vanuit beide groepen (zonder en met 

competentieclusters) die de competentiebepalingen uitvoerden, is immers niet zo groot. Meer 

bepaald kunnen we besluiten dat de eerste onderzoeksvraag, met betrekking tot de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, niet bevestigd werd, daar er slechts een klein verschil was 

tussen de beide groepen. Bovendien was het de groep zonder competentieclusters waarbij de 

beoordelaars een betere betrouwbaarheid hadden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

betrouwbaarheidsintervallen van de intraklassecorrelatiecoëfficiënten overlappen tussen 

beide groepen.  

De tweede onderzoeksvraag wordt eveneens niet bevestigd. In de resultaten is terug 

te vinden dat de groep zonder competentieclusters de cruciale competenties beter weet te 

onderscheiden van de irrelevante competenties. Met andere woorden dat de discriminante 

validiteit hoger is voor deze groep.  

Tenslotte blijkt er tussen de verschillende competentieclusters een onderscheid te zijn 

zowel qua discriminante validiteit, als betrouwbaarheid. Functie- en taakgerelateerde 

competentieclusters geven blijkbaar een beter resultaat zowel wat betreft de discriminante 

validiteit, als de betrouwbaarheid bij de beoordelaars (zie infra).  

 

7.1.1 Competentieclusters 5+1® model 

Zoals reeds aangegeven werd, bestaat het 5+1® competentiemodel uit vijf clusters (zie 

supra). Deze competentieclusters bevatten competenties die men grofweg kan opsplitsen in 

taak- en mensgerelateerde competenties.  
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De beoordelaars hadden de hoogste betrouwbaarheid en discriminante validiteit voor 

competentiecluster 1 (managen van informatie), 2 (managen van taken) en 4 (managen van 

interpersoonlijke relaties). Deze competentieclusters bevatten meer taak- en 

functiegerelateerde competenties en die zouden bijgevolg makkelijker af te leiden zijn uit de 

functiebeschrijving, daar deze vrij letterlijk worden weergegeven. 

In de resultaten van dit onderzoek is terug te vinden dat de beoordelaars de meeste 

moeite hadden met competentieclusters 3 (managen van mensen) en 5 (managen van 

zichzelf). Dit is te merken aan de lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor 

competentiecluster 5, voor wat betreft de groep met competentieclusters en voor 

competentiecluster 3, voor de groep zonder competentieclusters.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de competenties vanuit competentiecluster 5 

waarschijnlijk minder observeerbaar zijn (Salgado, Moscoso, & Lado, 2003). Deze vijfde cluster 

omvat namelijk competenties die verband houden met het managen van de eigen prestaties 

en groei. Deze persoonlijke prestaties en groei evalueren in functie van het niveau in de 

organisatie en gaan van ‘respect tonen’ voor de organisatiestructuur en procedures, tot 

‘organisatiebetrokkenheid’, waarin men zichzelf persoonlijk acht voor de resultaten van de 

organisatie. De beoordelaar moet met andere woorden voldoende voeling hebben met de 

organisatie, om zo de te beoordelen functie te kunnen situeren in de organisatie. In dit geval 

zou het kunnen dat de functiebeschrijving van de methode ingenieur te weinig informatie gaf 

over de organisatie waardoor zowel de betrouwbaarheid, als de discriminante validiteit binnen 

deze competentiecluster opvallend lager is.  

Voor de lage resultaten van competentiecluster 3 (managen van mensen), kan de 

verklaring misschien opnieuw gezocht worden in de functiebeschrijving. Er is namelijk weinig 

informatie beschikbaar over het ‘managen van mensen’. Bij de positionering van de functie (zie 

bijlage 4) kan er ook verwarring ontstaan zijn over het begrip ‘functioneel leidinggeven’. Het 

gaat hier immers eerder over het overdragen van expertise, dan over het hiërarchisch leiding 

geven. 

Voor wat betreft deze beide competentieclusters zou men dus kunnen stellen dat een 

goede (en gedetailleerde) functiebeschrijving noodzakelijk is om een ‘betere’ 

competentiebepaling te doen. Daarnaast kunnen voldoende kennis van de organisatie en de 

situering van de functie binnen de organisatie ook een grote hulp zijn. Dit zal dus waarschijnlijk 

eerder het geval zijn bij mensen die ervaring hebben met de functie of ervaring hebben met 

competentiemanagement.  
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7.1.2 Hit rates (accuraatheid overeenstemming) 

Wanneer we naar de resultaten van tabel 8 kijken, zien we dat de hit rates per 

competentiecluster algemeen genomen vrij laag zijn. Dit geldt ook voor tabel 9, die aantoont 

dat de globale gemiddelde hit rate over de competentieclusters heen, eveneens vrij laag is en 

dat geen enkele beoordelaars alle acht cruciale competenties ‘juist’ kon bepalen. 

Als we deze resultaten vergelijken met de studie van Lievens en Sanchez (2007) bleek 

dat de accuraatheid van de cruciale competenties (hit rates) beter was voor de trainings- en 

expertgroep (verschillen tussen deze groepen n.s.) dan voor de controle groep (geen ervaring 

met competentiebepaling). Men kan dus veronderstellen dat de accuraatheid van de 

beoordelaars zal stijgen wanneer deze beoordelaars ervaring hebben met 

competentiebepaling, of wanneer ze hiervoor een training volgen. 

In dit opzet was het juist noodzakelijk dat de beoordelaars geen ervaring hadden met 

competentiebepaling (en dus ook nog geen training gevolgd hadden), aangezien de 

homogenisering tussen de groepen zonder en met competentiebepaling vermeden werd. 

Misschien is dit echter wel een oorzaak voor de minder hoge disciminante validiteit en 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

 

7.2 Beperkingen 

7.2.1 Beperkte generaliseerbaarheid 

De generaliseerbaarheid van dit onderzoek is beperkt, daar deze studie slechts 

plaatsvond in één organisatie en er slechts gebruik gemaakt werd van één competentiemodel, 

namelijk het 5+1® model van Hudson. Dit competentiemodel blijkt wel overeen te komen met 

de basisprincipes van competentiebepaling, die omschreven werden door Schippmann et al. 

(2000) (zie supra). Maar of deze resultaten generaliseerbaar zijn voor andere instrumenten zal 

verder onderzoek moeten uitwijzen. Daarenboven werd de competentiebepaling voor één 

bepaalde functie (methode ingenieur) uitgevoerd. Dit betekent dus dat een veralgemening 

naar andere functies niet vanzelfsprekend is en dat de betrouwbaarheid van de beoordelaars 

voor deze specifieke competenties enkel gerelateerd kan zijn aan deze ene functie. 
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7.2.2 Steekproef 

Om het onderzoeksopzet zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken, moest de 

steekproef aan twee belangrijke condities beantwoorden. Enerzijds moest de steekproef 

bestaan uit beoordelaars die nog geen ervaring hadden met competentiebepaling (en 

bovendien geen ervaring met het 5+1® Competentiemodel van Hudson). Anderzijds moest de 

competentiebepaling plaatsvinden voordat de beoordelaars een training van 

competentiemanagement gevolgd hadden (wat dus impliceert dat dergelijke training 

voldoende trainees moest bevatten vooraleer ze georganiseerd kon worden).  

 

In dit onderzoek werd gewerkt met een vrij beperkte steekproef en binnen een kort 

tijdsbestek. Zoals reeds aangehaald (zie supra), beschikten alle voorgaande studies in dit 

domein eveneens over een vrij beperkte steekproef. Het is immers niet zo eenvoudig om te 

rekenen op de medewerking van SME’s, daar zij werken binnen een strak tijdsschema (zie 

Lievens & Sanchez, 2007; Lievens et al., 2004; Lievens et al., 2010; Schippmann et al., 2000). 

 

De generaliseerbaarheid wordt hierdoor enigszins beperkt. Dit neemt echter niet weg 

dat de bevindingen vanuit dit onderzoek een zekere wetenschappelijke waarde bevatten voor 

de psychometrische kenmerken van het nut voor beoordelaars tijdens 

competentiebepalingen. 

 

7.2.3 Standaardmaat voor accuraatheid  

In dit onderzoek werd voor de functie van de methode ingenieur een bepaald 

competentieprofiel als standaard gebruikt om de hit rates te berekenen. Dit 

competentieprofiel (bestaande uit acht competenties) geldt als de ‘ware score’ (gouden 

standaard) en kwam tot stand door een team van functiehouders, bijgestaan door een 

consultant van Hudson en twee HR-medewerkers (zie supra). Bij de samenstelling van deze 

groep werd rekening gehouden met het feit dat de functiehouder een zekere anciënniteit 

diende te hebben. De functiehouder moest de functie minstens zes maanden uitgevoerd 

hebben vooraleer hij aanzien kan worden als geloofwaardige informatiebron om het 

competentieprofiel te bepalen (Gatewood & Feild, 2001). 
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7.3 Suggesties voor verder onderzoek 

Toekomstig onderzoek met een groter tijdsbestek en een grotere steekproef, of een 

ander type steekproef (functiehouders, supervisors) zou de antwoorden op de 

onderzoeksvragen die in deze masterproef gesteld werden, misschien kunnen veralgemenen. 

In deze masterproef werd het nut van competentieclusters enkel op psychometrische 

kenmerken onderzocht (betrouwbaarheid, discriminante validiteit). Het kan misschien 

interessant zijn om ‘het nut’ van competentieclusters ook te onderzoeken in andere domeinen 

zoals de aanvaardbaarheid en de duidelijkheid van een competentiemodel. Bij de bespreking 

van een competentiemodel, in deze masterproef, kwam reeds naar voor dat een 

competentiemodel er verschillend kan uitzien (en dus ook anders opgebouwd is). Dit kan 

misschien ook opgenomen worden in toekomstig onderzoek. 

Het werd reeds kort aangehaald bij de onderzoeksresultaten (zie supra), maar hieruit 

bleek wel dat bijna alle participanten van het onderzoek (uit beide groepen) 

competentieclusters nuttig vonden. 

 

7.3.1 Training als hulp? 

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer beoordelaars aangesteld moeten worden om tot 

een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid te komen, hoe lager de kwaliteit van de 

beoordelingen is (Voskuijl & Van Sliedregt, 2002). Een training, zoals bijvoorbeeld de ‘Frame-

Of-Reference’-training (FOR-training) zou hierop een antwoord kunnen bieden (Bernardin & 

Buckley, 1981). 

Wanneer we de resultaten vanuit dit onderzoek vergelijken met die vanuit het 

onderzoek van Lievens en Sanchez (2007), vinden we terug dat algemeen gezien bij de expert 

groep (ervaring en training in competentiebepaling) zowel de discriminante validiteit (.45), als 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (.54) beter zijn. Bovendien zijn er slechts vier 

beoordelaars nodig om in de expert groep tot een generaliseerbaarheidscoëfficiënt van .77 te 

komen, terwijl er dit voor dit onderzoek zes tot tien beoordelaars (afhankelijk van de groep 

zonder of met competentieclusters) nodig zijn om tot dezelfde scores te komen. Dit toont aan 

dat zowel ervaring, als training van beoordelaars tot een betere competentiebepaling leiden, 

voor wat betreft de betrouwbaarheid en discriminante validiteit.  

In dit onderzoeksopzet was dit echter niet de bedoeling, daar er louter gekeken werd 

naar het verschil in competentiebepaling tussen de groepen zonder of met 
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competentieclusters. In de toekomst kan het evenwel interessant zijn om ook het aspect van 

ervaring en training van beoordelaars mee op te nemen in het onderzoeksopzet. 

 

7.4 Algemene conclusie 

Vandaag de dag is competentiemanagement een hot topic in het bedrijfsleven, doch er 

is nog steeds heel wat discussie over de definitie van het begrip, alsook over de 

betrouwbaarheid en validiteit van deze techniek. Daarnaast bestaan er slechts een aantal 

onderzoeken over de kwaliteit van beoordelaars tijdens competentiebepalingen. Onderzoek 

naar het nut van competentieclusters bij beoordelaars is dus bijzonder schaars en met deze 

masterproef werd getracht een tipje van de sluier te lichten.  

De algemene bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat het verschil in 

psychometrische kenmerken tussen de groep die geen gebruik maakte van 

competentieclusters en de groep die wel gebruik maakte van competentieclusters klein is. 

Men kan dus niet besluiten dat competentieclusters ervoor zorgen dat beoordelaars effectief 

‘beter’ zullen beoordelen, maar men kan evenmin concluderen dat competentieclusters ervoor 

zorgen dat men ‘slechter’ zal beoordelen tijdens competentiebepalingen. 

Daarenboven is het best mogelijk dat competentieclusters nuttig zijn voor 

beoordelaars op andere domeinen, zoals voor de duidelijkheid en aanvaardbaarheid van het 

competentiemodel.  

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen op welk(e) domein(en) 

competentieclusters ‘nuttig’ kunnen zijn voor beoordelaars. 

De empirische evidentie in verband met competentieclusters is schaars, hopelijk 

werden competentieclusters (en competentiemanagement) met deze masterproef toch terug 

wat meer in de kijker gezet, zodat onderzoek in dit domein in de toekomst nog wat kan 

uitbreiden. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: Quintessence Competency Wheel©  

 

 

 

(Quintessence Consulting, n.d.).  

http://www.quintessence.be/uploads/media/Quintessence_CompetencyWheel.pdf


   55 

 

BIJLAGE 2: 5+1 Competentiemodel® Hudson. 

 

 

 

 

(Hudson, n.d.)  



   56 

 

BIJLAGE 3: Universal Competency Framework™ (UCF) (Bartram, 2005). 

 

 

Appendix 

Great Eight, 20 Competency Dimension and 112 Competency Component titles from the SHL 

Universal Competency Framework 

 
1 Leading and Deciding 
1.1 Deciding & Initiating Action 

1.1.1 Making Decisions 

1.1.2 Taking Responsibility 
1.1.3 Acting with Confidence 

1.1.4 Acting on Own Initiative 

1.1.5 Taking Action 
1.1.6 Taking Calculated Risks 

1.2 Leading and Supervising 

1.2.1 Providing Direction and Coordinating Action 

1.2.2 Supervising and Monitoring Behavior 

1.2.3 Coaching 

1.2.4 Delegating 
1.2.5 Empowering Staff 

1.2.6 Motivating Others 

1.2.7 Developing Staff 
1.2.8 Identifying and Recruiting Talent 

 

2 Supporting and Cooperating 
2.1 Working with People 

2.1.1 Understanding Others 

2.1.2 Adapting to the Team 
2.1.3 Building Team Spirit 

2.1.4 Recognizing and Rewarding Contributions 

2.1.5 Listening 
2.1.6 Consulting Others 

2.1.7 Communicating Proactively 

2.1.8 Showing Tolerance and Consideration 
2.1.9 Showing Empathy 

2.1.10 Supporting Others 

2.1.11 Caring for Others 
2.1.12 Developing and Communicating Self-knowledge and 

Insight 

2.2 Adhering to Principles and Values 
2.2.1 Upholding Ethics and Values 

2.2.2 Acting with Integrity 

2.2.3 Utilizing Diversity 
2.2.4 Showing Social and Environmental Responsibility 

 

3 Interacting and Presenting 
3.1 Relating & Networking 

3.1.1 Building Rapport 

3.1.2 Networking 
3.1.3 Relating Across Levels 

3.1.4 Managing Conflict 

3.1.5 Using Humor 
3.2 Persuading and Influencing 

3.2.1 Making an Impact 
3.2.2 Shaping Conversations 

3.2.3 Appealing to Emotions 

3.2.4 Promoting Ideas 
3.2.5 Negotiating 

3.2.6 Gaining Agreement 

3.2.7 Dealing with Political Issues 
3.3 Presenting and Communicating Information 

3.3.1 Speaking Fluently 

3.3.2 Explaining Concepts and Opinions 
3.3.3 Articulating Key Points of an Argument 

3.3.4 Presenting and Public Speaking 

3.3.5 Projecting Credibility 
3.3.6 Responding to an Audience 

4 Analyzing and Interpreting 

4.1 Writing and Reporting 

4.1.1 Writing Correctly 
4.1.2 Writing Clearly and Fluently 

4.1.3 Writing in an Expressive and Engaging Style 

4.1.4 Targeting Communication 
4.2 Applying Expertise and Technology 

4.2.1 Applying Technical Expertise 

4.2.2 Building Technical Expertise 
4.2.3 Sharing Expertise 

4.2.4 Using Technology Resources 

4.2.5 Demonstrating Physical and Manual Skills 

4.2.6 Demonstrating Cross Functional Awareness 

4.2.7 Demonstrating Spatial Awareness 

4.3 Analyzing 
4.3.1 Analyzing and Evaluating Information 

4.3.2 Testing Assumptions and Investigating 

4.3.3 Producing Solutions 
4.3.4 Making Judgments 

4.3.5 Demonstrating Systems Thinking 

 
5 Creating and Conceptualizing 

5.1 Learning and Researching 

5.1.1 Learning Quickly 
5.1.2 Gathering Information 

5.1.3 Thinking Quickly 

5.1.4 Encouraging and Supporting Organizational Learning 
5.1.5 Managing Knowledge 

5.2 Creating and Innovating 

5.2.1 Innovating 
5.2.2 Seeking and Introducing Change 

5.3 Formulating Strategies and Concepts 

5.3.1 Thinking Broadly 
5.3.2 Approaching Work Strategically 

5.3.3 Setting and Developing Strategy 

5.3.4 Visioning 
 

6 Organizing and Executing 

6.1 Planning and Organizing 
6.1.1 Setting Objectives 

6.1.2 Planning 

6.1.3 Managing Time 
6.1.4 Managing Resources 

6.1.5 Monitoring Progress 

6.2 Delivering Results and Meeting Customer Expectations 
6.2.1 Focusing on Customer Needs and Satisfaction 

6.2.2 Setting High Standards for Quality 

6.2.3 Monitoring and Maintaining Quality 
6.2.4 Working Systematically 

6.2.5 Maintaining Quality Processes 
6.2.6 Maintaining Productivity Levels 

6.2.7 Driving Projects to Results 

6.3 Following Instructions and Procedures 
6.3.1 Following Directions 

6.3.2 Following Procedures 

6.3.3 Time Keeping and Attending 
6.3.4 Demonstrating Commitment 

6.3.5 Showing Awareness of Safety Issues 

6.3.6 Complying with Legal Obligations 
 

 

7 Adapting and Coping 
7.1 Adapting and Responding to Change 

7.1.1 Adapting 

7.1.2 Accepting New Ideas 
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7.1.3 Adapting Interpersonal Style 
7.1.4 Showing Cross-cultural Awareness 

7.1.5 Dealing with Ambiguity 

7.2 Coping with Pressure and Setbacks 
7.2.1 Coping with Pressure 

7.2.2 Showing Emotional Self-control 

7.2.3 Balancing Work and Personal Life 
7.2.4 Maintaining a Positive Outlook 

7.2.5 Handling Criticism 

 
8 Enterprising and Performing 

8.1 Achieving Personal Work Goals and Objectives 

8.1.1 Achieving Objectives 
8.1.2 Working Energetically and Enthusiastically 

8.1.3 Pursuing Self-development 

8.1.4 Demonstrating Ambition 
8.2 Entrepreneurial and Commercial Thinking 

8.2.1 Monitoring Markets and Competitors 

8.2.2 Identifying Business Opportunities 
8.2.3 Demonstrating Financial Awareness 

8.2.4 Controlling Costs 

8.2.5 Keeping Aware of Organizational Issues 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Note that each component is further defined within the 
framework in terms of negative and positive behavioral 

indicators. 

 
The competency titles in this Appendix are taken from the 

SHL Universal 

Competency Framework™ Profiler and Designer cards 
(copyright 

© 2004 by SHL Group plc, reproduced with permission of 

the copyright 
holder). These titles may be freely used for research 

purposes subject to 

due acknowledgement of the copyright holder. 
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BIJLAGE 4: Online survey 

 
 
1. COMMUNICATIEMAIL 

 
Dear #firstname#, 
 
you will take the 5+1® Basis Training (Competency management The Basics) soon.  
To prepare you for this 5+1® Basis Training and as part of a thesis research from the University 
of Ghent, we would like to ask you to read the job description of the function of Method 
Engineer carefully and to determine the competencies for this job afterwards. 
This will take only 20 minutes of your time. 
 
You should determine the competencies in the following manner: 

1. First you mark which competencies in your opinion are absolutely not important and 
which ones are important.  

2. Then you mark the 8 crucial competencies which, in your opinion, make up the 
competency profile of the function of method engineer.  

Eventually, you marked 1 choice for each competency (not important OR important OR 
crucial). 
 
Finally we will ask you to complete some background questions. 
 
Please make sure you complete this survey before 14th Januari. 
You can always contact us by mail or phone for further questions or remarks.  
 
Here is a link to the survey: 
#SurveyLink#  
 
Thanks in advance for your participation. 
Kind regards, 
Jeroen Bogaert & Isabelle Taeymans 
 
Jeroen Bogaert 
Associate Director R&D Centre Europe 
E-mail :  
Tel.  
Mobile:  
 
Isabelle Taeymans 
Stagiaire Organisational Talent Management 
E-mail:  
Tel. Hudson:  
Mobile:  
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2. INTRODUCTION 

 
Dear, 
we would like to ask you to read the following job description of the function of Method 
Engineer carefully and to determine the competency profile for this job afterwards . 
 
Eventually, you will be asked to complete some background questions. 
Thanks in advance for your participation. 
 
 
3. JOB DESCRIPTION METHOD ENGINEER 
 
A. The Company 
Company Umea, situated in Antwerp, is the world’s most specialized centre of knowledge in 
the field of compressed air technology. This international company appears to be an important 
part of the worldwide UM Group. 
Over 2200 employees create, design, build and market innovative compressors and 
generators. They do this as a team, because integration of the most sophisticated technology 
requires combined forces of varied disciplines. 

 
 

B. Goal of the function 
The method engineer is responsible for stipulating and continuously optimizing the production 
method and production process, the design of the production machinery and the 
implementation of new and/or altered products. He/she continuously supervises the quality of 
both the product and the production, the efficiency of the used resources and the safety and 
ergonomics of the production process. 
 
 
C. Main Responsibilities 

 
1. Designing, improving and adapting the production process so as to realise an efficient, 

safe and ergonomic process that complies with the ISO-guidelines. 
 
This encloses some of the following tasks: 
- Proposals for improvement of quality and production cost 
- Executing risk-analyses 
- Dealing with suggestions from workers 
- Optimizing safety and ergonomics in the production process 
- Processing the results of manufacturing process audits 
- Optimizing manufacturing times 
- Designing, improving and adapting tooling 
- Supporting inspections by external organizations 

 
2. Solving problems and troubles in the production process in cooperation with the 

production lines to guarantee optimal production.  
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This encloses some of the following tasks: 
- Supporting the production lines by solving problems and errors in the production 

machinery 
- Solving troubles in the production process 
- Following up problem reports 
 

3. Executing, guiding and coordinating improvement projects and introducing new 
products to realize these projects within the fixed term and budget. 
 
This encloses some of the following tasks: 
- Implementing changes proposed by the engineering department 
- Validating the instructions of the engineering department 
- Making and following up on project planning 
- Working out design adaptations 
- Taking actions to meet the engineering instructions and client expectations 
- Guiding and coordinating the introduction of new products  

 
4. Setting up and coordinating stock management to guarantee an optimal and efficient 

stock 
 
This encloses some of the following tasks: 
- Ensuring a minimal stock 
- Defining and maintaining an efficient, cost effective, quality guaranteed, safe and 

ergonomic flow of materials 
- Determining logistic procedures 
- Determining on packaging 
- Determining on rack division 

 
5. Participating in consultation meetings to accomplish optimal cooperation between the 

different departments. 
 
This encloses some of the following tasks: 
- Participating of the flow team meetings 
- Participating in and presiding of the project team meetings 
- Cooperating optimally with the engineering department 
- Supporting the production lines 

 
 

D. Positioning 
Reports to the team coach, flow team coach, production manager. 
Gives functional leadership to operators. 
 
E. Technical Expertise 
Industrial engineer or equal by experience 
Strong technical affinity, knowledge of mechanics and electricity. 
Knowledge of the tools, products and packing of company Umea 
Computer skills (Excel, Word, Access). 
Linguistic skills ( Dutch, French) 
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4. INSTRUCTION COMPETENCY MODELING 

You should determine the competencies in the following manner: 
 

1. First you mark which competencies in your opinion are absolutely not important and 
which ones are important in your opinion.  

2. Then you indicate from the important competencies which 8 competencies are 
crucial, which, in your opinion, make up the competency profile of the function of 
method engineer.  

Eventually you marked 1 choice for each competency (not important OR important OR 
crucial). 
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5. COMPETENCY MODELING METHOD ENGINEER  
 
5.1. MET COMPETENTIECLUSTER 

 

Cluster 1: 
INFORMATION MANAGEMENT 

Not 
important 

Important Crucial 

UNDERSTANDING INFORMATION: Understanding and 
correctly interpreting instructions, procedures and 
information. Understanding why things are the way they 
are and correctly interpreting ambiguous information. 
Realising one's own limitations and recognising that one 
cannot know everything oneself. 

   

 

Cluster 2:  
TASK MANAGEMENT 

Not 
important 

Important Crucial 

PERFORMING TASKS: Completing manual and repetitious 
tasks independently, correctly and systematically in 
accordance with the rules and standards in force and 
applying the correct technical means while doing so. 

   

 

Cluster 3: 
PEOPLE MANAGEMENT 

Not 
important 

Important Crucial 

TRANSFERRING EXPERTISE: Conveying knowledge, insights 
and expertise to others in a formal and informal way 
through sessions set up for that purpose, by sharing 
knowledge with others, and by giving demonstrations. 

   

 

CLuster 4: 
INTERPERSONAL MANAGEMENT 

Not 
important 

Important Crucial 

COMMUNICATING: Conveying information and opinions 
correctly, in a structured manner - verbally as well as in 
writing -, in accordance with strict rules and procedures. 
Reporting data and incidents correctly. 

   

 

CLuster 5: 
PERSONAL MANAGEMENT 

Not 
important 

Important Crucial 

SHOWING RESPECT: Respecting other ideas, opinions and 
people. Respecting policies, procedures and the 
organisational structure. Strictly following up written or 
verbal instructions. 

   

Onvolledig model wegens patent.
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5.2. ZONDER COMPETENTIECLUSTER (alfabetisch) 
 

COMPETENCIES Not 
important 

Important Crucial 

COMMUNICATING: Conveying information and opinions 
correctly, in a structured manner - verbally as well as in 
writing -, in accordance with strict rules and procedures. 
Reporting data and incidents correctly. 

   

PERFORMING TASKS: Completing manual and repetitious 
tasks independently, correctly and systematically in 
accordance with the rules and standards in force and 
applying the correct technical means while doing so. 

   

SHOWING RESPECT: Respecting other ideas, opinions and 
people. Respecting policies, procedures and the 
organisational structure. Strictly following up written or 
verbal instructions. 

   

UNDERSTANDING INFORMATION:Understanding and 
correctly interpreting instructions, procedures and 
information. Understanding why things are the way they 
are and correctly interpreting ambiguous information. 
Realising one's own limitations and recognising that one 
cannot know everything oneself. 

   

Onvolledig model wegens patent. 
 
 
6. CHECK 
 

Please make sure: 
 

1. You made your choice for each competency.  
2. The final colom (crucial) contains only 8 choices! 

 
 
7. BACKGROUND QUESTIONS 

 

1) What is your gender? 

 

2) What is your date of birth ? 

3) As what did you graduate (main subject)? 

4) How many years have you been working (in general)?  

Number of years: …………….. 

5) Have you ever followed a training in competency 

management? 

 

If so, when did you take this training course? 
 Date: ………………….. 

  Man   Woman 

 Yes   No 
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6) Did you ever determine competency profiles for an 

organisation? 

 

If so,  how many competency profiles did you ever determine for an organisation? 

 
 1-5 

 
 6-10 

 
 11-20 

 
 21-25 

 
 26 and more 

 

7) Do you have any experience with competency profiling (not necessarily 5+1 model)? 

  Yes   No 

If so, to what extent? 

 
 < 1 year 

 
 1-3 years 

 
 3-5 years 

 
 5-8 years 

 
 > 8 years 

 

Thank you for your participation! 

  Yes   No 
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BIJLAGE 5: Competentieprofiel Methode Ingenieur 

 
 
MANAGEN VAN INFORMATIE 
 

1. INTEGREREN 
Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier 
integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en 
alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. 
 

 Gegevens integreren: Relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden 
en deze op een synthetische manier integreren in een coherent geheel. 

 Alternatieven genereren: Een reeks alternatieven bedenken. Meerdere alternatieven 
opsommen en kunnen bedenken. 

 Conclusies trekken: Interpreteren van syntheses en alternatieven en deze verder 
uitwerken tot een waardevolle samenvatting. 
 
Gedragsindicatoren: 
- Genereert alternatieven voor technische problemen en/of vraagstukken die zich 

aanbieden op basis van het geheel aan voorhanden zijnde informatie. 
- Legt linken tussen informatie afkomstig van engineering, leveranciers van 

onderdelen, de uitgevoerde testen, productieflow en andere bronnen, vat deze 
gegevens samen, komt tot volledige en correcte syntheses en schrijft de conclusies 
neer in rapporten. 

- Selecteert het best passende alternatief, komt tot een conclusie/oplossing, duidt 
de te volgen richting aan. 

- Bekijkt de informatie en data kritisch, stelt testresultaten in vraag, gaat op zoek 
naar additionele gegevens indien dit nodig blijkt. 

- Onderzoekt gegevens in de diepte, gaat op zoek naar patronen in informatie, 
verkrijgt op die manier inzicht in oorzaak en gevolg. 

 
 

2. VERNIEUWEN 
Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande 
processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties. 
 

 Creatief denken: Ongekende, originele ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit 
bestaande processen, maar die vernieuwend zijn. 

 Vernieuwend denken: Niet voor de hand liggende patronen, perspectieven of 
originele combinaties ontdekken. 
 
Gedragsindicatoren: 
- Zoekt naar betere productiemanieren en –methoden, zoekt originele oplossingen 

voor minder evidente problemen. 
- Past bestaande zaken aan opdat deze beter zouden voldoen aan de noden en 

verwachtingen van de klant, van de productieflow. 
- Weet voor bestaande situaties nieuwe, creatieve benaderingen te bedenken. 
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- Komt tot concreet werkbare oplossingen vanuit een nieuw denkkader. 
- Brengt nieuwe ideeën aan die voortkomen uit ervaringen of problemen die men is 

tegengekomen. 
 
 
MANAGEN VAN TAKEN 
 

3. OPLOSSINGSGERICHT WERKEN  
Onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, 
mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om 
de best passende oplossing te implementeren. 
 

 Omgaan met het onverwachte: Onverwachte situaties opvangen en beheersen, door 
de situatie te onderkennen, te begrijpen en te kanaliseren of te verwerken. 

 Op eigen initiatief handelen: De eigen zaken afhandelen, zonder onnodig te refereren 
naar anderen. De taken uitvoeren met een minimum aan begeleiding, op basis van 
eigen initiatief. 

 Oplossingen implementeren: Binnen afgelijnde activiteitendomeinen en op basis van  
ervaring en kennis, alternatieven op een objectieve wijze afwegen. In functie van de 
knelpunten de best passende oplossing implementeren. 
 
 
Gedragsindicatoren 
- Vangt onverwachte situaties, kwaliteits-, netwerk-, en machineproblemen op door 

het hoofd koel te houden, de knelpunten te analyseren en de beste oplossing te 
implementeren. 

- Weet efficiënt om te gaan met onverwachte problemen of veranderingen in de 
planning, begrijpt snel op welke wijze een onbekende situatie kan worden 
aangepakt. 

- Reageert accuraat op operationele problemen, schat deze goed in en lost deze zo 
snel mogelijk op, speelt kort op de bal en komt snel tot resultaten. 

- Lost technische problemen op binnen het eigen kennis- en expertisedomein door 
uit een aantal alternatieven het best passende te selecteren, rekening houden met 
de urgenties en de eigenheden van de situatie. 

- Gaat op zoek naar alternatieve oplossingen voor meer structurele problemen met 
lagere urgentie hierbij steunend op bestaande kennis en ervaring. 

 
 

4. ORGANISEREN 
Beleidslijnen vertalen in concreet meetbare objectieven, uitwerken van overzichtelijke 
plannen, de juiste resources inzetten en de nodige acties ondernemen om mogelijke 
toekomstige hindernissen te nemen.  
 

 Objectieven stellen: Vertalen van een strategie, tactische of operationele beleidslijn in 
concreet meetbare objectieven. 

 Proactief handelen: Correct inschatten van mogelijke toekomstige obstakels en in 
functie daarvan de juiste acties ondernemen. 

 Plannen: Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke plannen in logische stappen en in 
functie van de prioriteiten. De vereiste resources juist inzetten. 
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Gedragsindicatoren 
- Ontwikkelt realistische projectdoelstellingen die in lijn liggen met de strategie van 

de afdeling en de verwachte resultaten, geeft vorm aan de processen voor de 
productieactiviteiten van de afdeling. 

- Vertaalt de projectdoelstellingen in concrete en meetbare activiteiten, stelt 
tussentijdse deadlines om het doel volgens planning (m.b.t. tijd en kosten) te 
bereiken. 

- Voorziet onverwachte omstandigheden bij het inplannen van taken en schat de 
impact van veranderingen of obstakels op de projectplanning correct in. 

- Maakt realistische tijdsplanningen voor de activiteiten op, controleert de 
voortgang en resultaten van het project. 

- Maakt een realistische raming van de kosten, zet de beschikbare middelen 
optimaal in. 

 
 
MANAGEN VAN MENSEN 
 

5. EXPERTISE OVERDRAGEN 
Kennis, inzichten en expertise op een formele en informele wijze overbrengen op anderen, 
via specifiek georganiseerde sessies, via het delen van kennis met anderen en door de 
dingen voor te doen.  

 Demonstreren: Anderen tonen hoe de dingen best kunnen aangepakt worden. 
Vaardigheden en technieken demonstreren. 

 Onderrichten: Anderen op een formele manier kennis en inzichten overbrengen 
tijdens specifiek georganiseerde sessies.  

 Kennis delen: De eigen kennis en inzichten overdragen op een informele manier of via 
begeleiding in het veld.  
 
Gedragsindicatoren 
- Brengt productkennis en procesinformatie over aan de operators en arbeiders op 

basis van formele en informele begeleiding in het veld, neemt hiertoe zelf 
initiatieven. 

- Maakt formele instructies op een educatieve en duidelijke manier op zodat deze 
zeer snel begrepen kunnen worden door de operators en arbeiders, gebruikt 
hierbij de juiste terminologie. 

- Geeft uitleg en toelichting omtrent instructies en procedures aan medewerkers en 
collega’s tijdens werkvergaderingen en opleidingssessies. 

- Toont de arbeiders, operators en monitors hoe de nieuwe werkprocedures en 
instructies moeten worden geïmplementeerd. 

- Zorgt ervoor de eigen kennis en nieuw verworven inzichten verspreid raken bij 
collega’s, zet hiertoe systemen op of onderneemt acties. 

 
 
MANAGEN VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES 
 

6. SAMENWERKEN 
Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te 
identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij 
te leggen. 
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 Overleggen: Ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen 
ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. 

 Groepsgevoel stimuleren: Groepsgevoel creëren door het aanmoedigen van 
communicatie en samenwerking en door het bundelen van krachten. Door eigen acties 
een klimaat van teamwerk aanmoedigen. 

 Conflicten vermijden en bijleggen: Actief zoeken naar een consensus. Het bijleggen 
van conflicten met anderen. Inspanningen leveren om de spanningen met collega's te 
verminderen. 
 
 
Gedragsindicatoren 
- Heeft voeling met wat er leeft bij de operators en arbeiders, vraagt en luistert naar 

suggesties van medewerkers, vraagt aan de teamleden om zijn/haar mening te 
geven. 

- Denkt mee met zijn/haar collega’s, werkt actief mee tijdens discussies en 
brainstormsessies van flow teams en spoort anderen aan om opvattingen uit te 
wisselen. 

- Biedt spontaan hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen 
opdracht. 

- Deelt informatie, kennis en eigen expertise met anderen om hen in staat te stellen 
de groepsdoelen te bereiken. 

- Zoekt naar mogelijkheden om verschillende standpunten te verzoenen. 
- Tracht conflicten te voorkomen door goede afspraken te maken tussen afdelingen 

en deze na te komen. 
 

7. ADVISEREN 
Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een 
vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en 
expertise. 
 

 Advies geven: Het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie op 
basis van de eigen expertise. 

 Credibiliteit verwerven: Een relatie opbouwen met anderen, binnen en buiten de 
organisatie, door hun vertrouwen te winnen op basis van persoonlijke 
geloofwaardigheid en expertise. 
 
 
Gedragsindicatoren 
- Analyseert ten gronde de productieproblemen alvorens een gefundeerd en 

structureel advies te verlenen. 
- Geeft advies op basis van zijn/haar doorgedreven kennis van het productieproces. 
- Brengt een advies zowel mondeling als schriftelijk begrijpelijk en gestructureerd 

over. 
- Wint het vertrouwen van collega's door zijn/haar technische expertise. 
- Behoudt het vertrouwen van de collega omdat hij/zij goed weet waarover hij/zij 

praat. 
- Behoudt het vertrouwen van de klant door zijn/haar advies te motiveren met 

argumenten, uitleg te verschaffen en toelichting te geven. 
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MANAGEN VAN ZICHZELF 
 

8. COPING/ZICHZELF IN DE HAND HOUDEN 
Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, 
de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek. 

 

 Omgaan met stress: Doelgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking. 
Kalm blijven in stresserende werksituaties en ook onder druk een goed resultaat 
behalen. 

 Zichzelf controleren: Een degelijk zelfvertrouwen hebben. De eigen emoties goed 
controleren en erover waken dat negatieve emoties het functioneren niet aantasten. 

 Omgaan met kritiek: Kritiek aanvaarden zonder defensief of zelf vijandig te worden. 
Na kritiek constructief verdergaan en er lessen uit trekken, zelfs als de kritiek niet 
terecht was. 
 
Gedragsindicatoren 
- Gaat op gepaste wijze om met kritiek, laat zich hierdoor niet uit het lood slaan, 

durft fouten toegeven aan de mensen van de lijn, collega’s en leidinggevenden en 
weet de kritiek te relativeren. 

- Luistert naar kritiek op een open manier, zonder te onderbreken, verdedigt zich op 
gepaste wijze indien de kritiek niet terecht is en tracht te leren uit de kritiek. 

- Reageert doelgericht en gepast op frustraties en werkdruk, blijft kalm ook wanneer 
de druk stijgt en weet de stress te kanaliseren. 

- Neemt de juiste beslissingen, stelt correcte prioriteiten ook in crisissituaties en 
blijft op een degelijk niveau presteren in stresserende situaties. 

- Structureert het eigen werk op zo’n manier dat het hoofd kan geboden worden 
aan de heersende stress en veelheid aan taken. 


