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Management

De vraag naar scholing op maat en op de
werkplek neemt toe. Twee oorzaken zijn
daarvoor aan te wijzen. Een eerste is dat
bedrijven er regelmatig niet in slagen
bepaalde vacatures in te vullen. Er wordt
dan onder de eigen medewerkers ge-
zocht naar kandidaten die, hoewel ze
nog niet over alle benodigde competen-
ties beschikken, wel de capaciteiten heb-
ben om door te groeien. 
Een tweede oorzaak is de toenemende
aandacht voor competentiemanagement

binnen de sector (zie kader). Bedrijven
krijgen meer oog voor de individuele
ontwikkeling van medewerkers (figuur
1). Dat vraagt ook om meer individueel
gericht opleiden.

Heinz
Ook bij Heinz wordt gekeken naar de
individuele ontwikkeling van medewer-
kers. “De ontwikkeling van de individuele
medewerker is voor ons belangrijk”, zegt
Daniëlle Bornebroek, human resources
officer bij Heinz. “We kijken waar de ont-
wikkelmogelijkheden liggen binnen de
bedrijfscontext. Medewerkers stromen
niet vanzelf door naar middenkaderfunc-
ties. We zoeken daarom intern naar men-
sen met de ambitie en de capaciteiten

om door te groeien naar deze functies.
Dat past volledig binnen ons beleid van
competentiegerichte, individuele ontwik-
keling.
Vervolgens zoeken we naar geschikte
opleidingen op HBO-niveau. We hebben

heel duidelijk voor ogen aan welke eisen
een opleiding moet voldoen. Kennis-
ontwikkeling op het gebied van voe-
dingsmiddelentechnologie is een eis,
maar zeker ook het ontwikkelen van
managementvaardigheden en organisa-
tiekennis. En dan het liefst flexibel en
vanuit onze eigen praktijk ingevuld. Van-
uit deze achtergrond participeren wij in
het pilot-project ‘Opscholingstraject van
MBO- naar HBO-niveau in Food & Busin-
ess’ (zie kader).”

HAS Kennistransfer
Bedrijven zoeken voor het opleiden van
hoger personeel regelmatig samenwer-
king met opleidingsinstituten. Een voor-

De aandacht voor
competentiemanagement neemt toe

Opleidingsinstituten werken

steeds vaker intensief samen

met bedrijven. Opleidingstra-
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Competentiegericht en functiegericht

Het nieuwe leren

Het doel van het project ‘Food & Business’ is medewerkers te ontwikkelen, zodat zij midden-
en hoger kaderposities kunnen gaan bezetten.

Competenties
Competenties zijn persoonlijke kenmerken, kennis, vaardigheden en attitudes
die in een voor de beroepswerkzaamheden relevante situatie worden toege-
past.
Competentiemanagement is het geheel van activiteiten dat er op is gericht
competenties van individuen en groepen optimaal in te zetten en te ontwikke-
len. Doel is het realiseren van de missie van het bedrijf en het optimaliseren van
de prestatie, presentatie en motivatie van medewerkers.
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beeld is ‘The Ahold Retail Academy’, een
programma dat werd ontwikkeld in
samenwerking met Cornell University in
de VS en Universiteit Nyenrode.
Andersom kiezen opleidingsinstituten
ook voor samenwerking met voedings-
middelenbedrijven. Jeroen Naaijkens,
voorzitter van het College van Bestuur
van HAS Den Bosch: “Onze strategie
‘School Without Walls’ hebben we zes
jaar geleden ingezet. Studenten en
medewerkers verkeren veel buiten de
school en bedrijven zijn meer dan wel-
kom binnen de instelling.”
Naaijkens licht met voorbeelden toe hoe
dat in de praktijk werkt. “Bij HAS Ken-
nistransfer houden we voortdurend con-
tact met de markt. Naast open of in-com-
pany-trainingen betekent dit ook per jaar
zo’n tweehonderd projecten voor advies
en toegepast onderzoek tegen een
marktconforme prijs. Zo doen niet alleen
onze adviseurs, maar ook docenten en
studenten relevante praktijkervaring op.”
Een ander voorbeeld: “Om op de nieuwe
ontwikkelingen op het snijvlak tussen
voeding en gezondheid te kunnen reage-
ren is het Anton Jurgens Institute opge-
richt. Partners binnen dit instituut zijn
Unilever, Cargill, Sovion, Biox Bioscien-
ces en WUR. Het is een open netwerk,
met veel samenwerking. Het instituut
richt zich op het ontwikkelen van interna-
tionaal ondernemerschap, op ‘business
development’ op het gebied van voeding
en gezondheid.”

Functies en competenties
Een ander gevolg van de vraag
naar maatwerk is dat opleidin-
gen competentiegericht wor-
den ontwikkeld, vanuit een
functiegericht competentie-
profiel, bijvoorbeeld van een
proceskundige, een kwaliteits-
manager, een productontwik-

kelaar of een commercieel
voedingsmiddelentechno-
loog. De profielen worden
geformuleerd in samen-
werking met het bedrijfsle-
ven (figuur 2).
Vervolgens wordt dit profiel
vertaald naar een concrete
opleiding. Guus van Helle-
mond, programmacoördi-
nator HAS Den Bosch: “Bij
het vormgeven van een
competentiegerichte oplei-
ding voedingsmiddelen-
technologie zoeken we
naar een herkenbare, prak-
tijkgerichte benadering.
We ontwikkelen bijvoor-
beeld ‘real live’-projecten.
Studenten doorlopen vanuit verschillen-
de specialisaties (een productontwikke-
laar, een procestechnoloog en een ont-
werper) een gezamenlijk productontwik-
kelingtraject.”
De studenten worden hierbij gecoacht op
competenties als creativiteit en project-
matig werken. In de eindrapportage moe-
ten zij hun inhoudelijke kennis aantonen.
Van Hellemond: “Studenten moeten ook
‘kleur bekennen’ wat betreft de aanslui-
ting van hun persoonlijk profiel op het
beroepsprofiel dat zij willen volgen.”
Frans van Leijden, beheersmedewerker
Food & Business HAS Den Bosch: “Stu-
denten volgen trainingen en een indivi-

dueel, doorlopend coachingtraject. Zij
krijgen hierdoor beter inzicht in hun per-
soonlijke kwaliteiten. Daarnaast ontwik-
kelen zij beroepsgerichte vaardigheden
en attitudes.“

Inpassen
Een andere gevolg van de vraag naar toe-
gesneden opleidingen is dat opleidingen
steeds vaker worden ingepast in de dage-
lijkse werkpraktijk. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van EVC (Erkenning Verworven
Competenties). Margo van den Oord,
cursusmanager HAS KennisTransfer:
“Veel van onze opleidingen worden in
nauwe samenwerking met vertegenwoor-

digers uit de sector uitgewerkt. Dat resul-
teert in opleidingen die goed aansluiten
bij de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast
kiezen we ook vaker voor een meer flexi-
bele vorm van opleiden door bijvoor-
beeld gebruik te maken van een  elektro-
nische leeromgeving.”

Pilot
Het project ‘Opscholingstraject van MBO- naar
HBO-niveau in Food & Business’ is een initiatief
in het kader van de Subsidieregeling Scholings-
impuls 2004, een samenwerking tussen de FNLI,
HAS Den Bosch en HAS KennisTransfer, en Sen-
ter. Een doel van dit project is medewerkers te
ontwikkelen zodat zij midden- en hoger kader-
posities kunnen gaan bezetten.

Madeleine Mouwen
Ir. M.W. Mouwen, HAS KennisTransfer, Den Bosch, 

m.mouwen@haskennistransfer.hasdb.nl.

Fig. 1   Competentiemanagement: de relatie
tussen bedrijfsvisie en persoonlijke ontwik-
keling.
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Fig. 2   Het profiel ‘voedingsmiddelentechnoloog’ wor-
den geformuleerd in samenwerking met het bedrijfsle-
ven en vertaald naar een concrete opleiding.

Daniëlle Bornebroek van Heinz in gesprek met twee cursisten van de
opleiding Food & Business. 

Opleidingen worden
competentiegericht ontwikkeld,
vanuit een functiegericht profiel
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