
Sinds de jaren negentig van de
vorige eeuw krijgt competen-
tiemanagement veel aandacht.

In eerste instantie werd vooral naar
de competenties van bedrijven geke-
ken. Als bedrijven zich richtten op
hun kerncompetenties, zo bleek, dan
kwam dit ten goede aan de continuï-
teit, de winst en het marktaandeel.
Later is het competentiedenken met
succes toegepast op personeel. Des-
kundige op het gebied van compe-
tentiemanagement is prof. dr. Martin
Mulder, hoogleraar Onderwijskunde
aan Wageningen Universiteit. Mulder
heeft veel onderzoek gedaan naar
competentiemanagement bij
bedrijfsleven en overheid, kleine en
grote organisaties en bij laagopgeleid
en hooggeschoold personeel.

Goed
“Kijken waar mensen goed in zijn, of
goed in zouden moeten zijn, daar
gaat het om”, legt Mulder uit. “Als je
werkt met competentiemanagement,
kijk je naar de bekwaamheden van
mensen in relatie tot hun werk.
Bekwaamheden om te kunnen func-
tioneren, om te presteren, om te wer-
ken in een team en om problemen op
te lossen.” Als belangrijke voorwaar-
de voor competentiemanagement

noemt hij de bereidheid van bedrij-
ven om mensen te gaan ontwikkelen
vanuit hun kwaliteiten.

“Voorop staat dat werknemers
moeten doen wat er moet gebeuren.
Binnen dat kader gaat het er om de
vaardigheden van mensen zo goed
mogelijk te benutten. Als je weet
waar de talenten van mensen zitten,
kun je ze optimaal inzetten en

gebruiken. Dat is goed voor de orga-
nisatie en voor de persoon. De cen-
trale vraag is dus: ‘Waar zit de kracht
van mensen?’”

Verschil
Op de vraag wat nu het verschil is
met gewoon personeelsmanagement
antwoordt Mulder: “Wat is gewoon
personeelsbeleid? Laten we voorop
stellen dat het belangrijk is dat er
personeelsbeleid dient te zijn. Dat
betekent zorgvuldig omgaan met
werving, selectie, beoordeling, belo-
ning, het ontwerpen van functieom-
schrijvingen, functiewaardering,
opleiding en ontwikkeling. Bij com-
petentiemanagement is er extra een
afstemming tussen het organisatie-
beleid, het personeelsbeleid en de
plannen voor organisatieontwikke-
ling. Voorwaarde is dat een bedrijf
bereid is om te veranderen, om zich
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te ontwikkelen vanuit kwaliteiten.”
Mulder noemt als eerste stap het

vaststellen van de doelen van de
organisatie.” Als je weet waar je heen
wilt en hoe je dat wilt bereiken, dan
weet je wat daar voor nodig is. Je
weet dan welke kwaliteiten je perso-
neel nodig heeft om je organisatie-
doelen te bereiken.”

Voorbeeld
Competentiemanagement kan wor-
den toegepast in alle bedrijven met
een professioneel personeelsbeleid
en interesse in de ontwikkeling van
medewerkers. Daarbij wordt van de
directie het goede voorbeeld ver-
wacht. Ze moeten bereid zijn om
zichzelf te ontwikkelen. “Als directie-
leden niets in competentiemanage-
ment zien, kun je er beter niet aan
beginnen”, licht Mulder toe. “Zij
moeten bereid zijn om kritisch naar

Als je de bekwaamheden (competenties) van mensen

in de organisatie erkent, kun je die kwaliteiten verder

ontwikkelen. Die ontwikkeling komt ten goede aan

mens en organisatie. Dit is kort samengevat de kern

van competentiemanagement.

Annemarie Barbier-
Schenk

Competentiemanagement ontwikkelt mens en organisatie

Kijk naar de bekwaamheden va
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Prof. dr . Martin Mulder van Wageningen Universiteit heeft veel onderzoek gedaan

naar competentiemanagement. Hij kiest voor een praktische aanpak met een grote

inbreng van medewerkers. “Als je samen bepaalt hoe je wilt werken met

competenties, sta je daar ook samen achter.”

‘De weg naar competentiemanagement

is net zo belangrijk als de uiteindelijke

beoordeling van competenties’
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ken in hun eigen taal, om ze te laten
leren op hun eigen werkplek. Alleen
dan is de houding van ‘dat kan ik
niet’ om te vormen naar ontwikke-
ling”, betoogt Mulder.

Naast het vakjargon kan ook
bureaucratie een valkuil zijn. “Je
maakt een profiel, je beoordeelt je
personeel. Dan is het niet de bedoe-
ling om hier pas een jaar later weer
naar te kijken. Dan is het wegge-
gooid geld. Het gaat erom om in
gesprek te blijven, om te blijven ont-
wikkelen. Doel van de competentie-
beoordeling is om de goede compe-
tenties verder te ontwikkelen.

Focus
Mulder besluit: “Competentie-
management is een instrument om
veel aspecten die belangrijk zijn in
een organisatie een impuls te geven.

Je moet het vooral praktisch maken
en medewerkers er meteen bij
betrekken. Focus op kwaliteitsverbe-
tering, focus op ‘de juiste mens op
juiste plek’, focus op ontwikkeling.
Competentiemanagement betekent
belonen van het goede.” ■

zichzelf te kijken.”
Competentiemanagement biedt veel

voordelen voor de organisatie, de
mensen in de organisatie en hun ont-
wikkeling (zie kader). Wat zijn de
knelpunten? “Het kost geld en het
kost tijd”, aldus Mulder, “maar er is
nooit een kosten-batenanalyse
gedaan. Dat is natuurlijk ook heel
moeilijk. Want hoe meet je nu exact
de kosten en de baten? Je weet niet
hoe het anders gegaan zou zijn. Ik
zou zeggen: kijk naar de voordelen
en bepaal wat je daar voor over hebt.”

Stap voor stap
Bij de invoering van competentie-
management zijn een aantal fasen te
onderscheiden, die stap voor stap
moeten worden doorlopen. Het
begint met het maken van competen-
tieprofielen. Dit zijn lijsten met vaar-
digheden afgestemd op bedrijf en
functie, die per werknemer worden
ingevuld. Om bekwaamheden van
mensen te stimuleren, is het immers
noodzakelijk om die bekwaamheden
in beeld te brengen. Daarvoor zijn
naast de competentieprofielen ook
beoordelingsschema’s nodig. Op
grond van de beoordeling worden
voor elke werknemer persoonlijke
ontwikkelingsplannen (POP’s)
gemaakt. Tot slot volgt de uitvoering
van deze ontwikkelingsplannen. Dat
kan via instructies op de werkplek,
scholing door derden of coaching.

Mulder pleit er voor om in een
vroeg stadium het personeel erbij te
betrekken. “Zij zijn deskundig op het
gebied van de uitvoerende taken en
weten welke competenties daarvoor
nodig zijn.” Hij stimuleert een pro-
cesbenadering: “Het gaat om het
samen zoeken met de medewerkers.
De weg naar competentiemanage-
ment is net zo belangrijk als de uit-
eindelijke beoordeling van compe-
tenties.”

Aanpassen
Competentiemanagement kun je zelf
invoeren of met behulp van een
gespecialiseerd bureau. Mulder geeft
aan dat hulp bij de start vaak gewenst
is. “Er bestaan diverse competentie-
profielen voor verschillende functies.
Die zijn te vinden in boeken of op
internet. Toch is het altijd nodig om
ze aan te passen aan het eigen
bedrijf. Als je dat in overleg met col-
lega’s doet, krijg je ook meteen hel-
derheid over de betekenis van begrip-

pen. Zorg in elk geval dat de compe-
tentieprofielen betrouwbaar en valide
zijn, ze vormen de basis van het com-
petentiedenken.

Bij de beoordelingschema’s kun je
kiezen voor verschillende opties.
Neem je een driepunts-, een vier-
punts- of een vijfpuntsschaal? Zet je
alleen een kruisje of geef je ook uit-
leg? En wie beoordeelt? De medewer-
ker zelf ? De chef ? Beiden onafhan-
kelijk? Of samen in overleg? Colle-
ga’s ook? Hoe breed wordt het en
hoe open? Hierover moet je van te
voren nadenken.

Zijn de competentieprofielen en
beoordelingsschema’s klaar, dan
begint de ontwikkeling. Vooraf moet
je daar al wel een idee over hebben.
Daarbij wil ik opmerken, dat scho-
ling op de werkplek nog veel te wei-
nig wordt benut. In bedrijven is zo
veel leerpotentieel aanwezig. Slimme
organisaties richten teams in op de
werkplek die onderling hun kennis
en vaardigheden uitwisselen.”

Stuklopen
Bij lager opgeleiden kan praten over
opleiding en ontwikkeling lastig zijn
door een eventueel traumatisch
onderwijsverleden. “Mensen kunnen
gefrustreerd zijn en denken: ‘School,
nooit weer!’ Dat projecteren ze dan
op alles wat met ontwikkeling te
maken heeft. Dit weten we wel, maar
we staan er vaak te weinig bij stil.
Belangrijk is om mensen aan te spre-

n je personeel!

‘Slimme organisaties richten teams in op

de werkplek die onderling hun kennis en

vaardigheden uitwisselen’

Organisatiebeleid

– Verbeteren van de prestaties van de organisatie

– Verbeteren van de communicatie

– Verbeteren van de besturing van de organisatie

– Vergroten van de efficiëntie

– Vergroten van de klantgerichtheid

– Verhogen van de klanttevredenheid

– Verbeteren van het kwaliteitsmanagement

– Vergroten van de flexibiliteit

Personeelsbeleid

– Verbeteren beoordelingspraktijk

– Verbeteren functioneren van medewerkers

– Verduidelijken verwachtingen t.a.v. medewerkers

– Bieden van betere ontwikkelingsmogelijkheden

– Verbeteren loopbaanmanagement

– Integratie organisatie- en personeelsbeleid

– Vergroten van de medewerkerstevredenheid

– Afstemming personeelsinstrumenten

– Verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers

– Vergroten van de motivatie van medewerkers

– Verbeteren beoordelingsstructuur

– Verbeteren selectiepraktijk

Opleidingsbeleid

– Betere afstemming op personeelsbeleid

– Betere afstemming van O&O op organisatiebeleid

– Verbeteren van de toegevoegde waarde van O&O

– Verbeteren van het advies over opleidingsdeelname

– Betere basis voor opleidings- en leerprogramma’s

– Optimaliseren van leerpotentieel op de werkplek

– Opstellen beoordelingscriteria bij resultaatmetingen

– Bevorderen van leerbereidheid van medewerkers

– Betere basis voor de selectie van opleidingen

– Bevorderen van de leercultuur in de organisatie

– Stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers
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