Functionele Competenties Beleid
Innovatie- / Vernieuwingsgerichtheid
Definitie
Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie,
producten, diensten, markten.
Gedragsvoorbeelden
• Zoekt constant naar vernieuwing en is alert op mogelijkheden.
• Signaleert nieuwe benaderingen in zijn omgeving en brengt die in in zijn eigen organisatie.
• Brengt mogelijkheden in de toekomst ter sprake en vernieuwingen die doorgevoerd moeten worden om de
organisatiedoelen te blijven bereiken.
• Is bereid te experimenteren met andere dan de gebruikelijke methoden om bestaande problemen op te
lossen of bestaande taken uit te voeren.
• Stelt prikkelende vragen over de toekomst op lange termijn en stimuleert daarmee het denken buiten
bestaande denkkaders, normen, waarden, of praktische beperkingen.
Omgevingsbewustzijn
Definitie
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke
ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren.
Gedragsvoorbeelden
• Kent de recente ontwikkelingen die voor het eigen werk / vak van direct belang zijn.
• Signaleert in intern overleg actuele veranderingen op eigen terrein.
• Kent de belangrijkste concurrenten en de ontwikkelingen bij hen.
• Houdt bij zijn voorstellen en aanpak rekening met de huidige en toekomstige behoeften in de markt.
• Kent de vakinhoudelijke ontwikkelingen in de omgeving in (zakelijke) mogelijkheden voor zichzelf of zijn
organisatie.
Organisatiesensitiviteit
Definitie
Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een
organisatie.
Gedragsvoorbeelden
• Houdt bij voorstellen rekening met acceptatie in de organisatie.
• Kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van.
• Communiceert belangrijke beslissingen aan alle relevante belanghebbenden.
• Houdt rekening met de mogelijke gevolgen van beslissingen en handelen op anderen in de organisatie.
Bijvoorbeeld het passeren van medewerkers of het scheppen van verwachtingen bij medewerkers.
• Toetst bij belangrijke kwesties bij de juiste partijen of er voldoende draagvlak is voor een bepaald voorstel.
Probleemanalyse
Definitie
Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke
gegevens. Verbanden leggen tussen gegevens om de oorzaak van problemen te vinden.
Gedragsvoorbeelden
• Stelt bij het bespreken van problemen gerichte vragen om helderheid te krijgen. Is niet tevreden met
onvolledige informatie en vraagt of zoekt dóór voordat hij besluiten neemt.
• Weet feitelijkheden, veronderstellingen en gevoelens die een rol spelen in een probleem te analyseren en op
een rij te zetten.
• Zoekt bij probleemanalyse eerst naar de grote lijnen, duikt niet direct in de details, en bekijkt het probleem
vanuit meerdere brede invalshoeken.
• Legt bij probleemanalyse verbanden tussen gegevens, ziet samenhangen tussen gegevens, meningen en
problemen en trekt logische conclusies.
• Analyseert en combineert bij onoverzichtelijke problemen de gegevens en weet tot de wezenlijke kern door te
dringen.

Kerncompetenties
Initiatief (Ondernemend)
Definitie
Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op kansen, nieuwe situaties
of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen.
Gedragsvoorbeelden
• Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt daarnaar.
• Wacht bij problemen niet af, stelt zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af, verzamelt informatie en
onderneemt actie om het probleem op te lossen.
• Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie, team, producten, diensten.
• Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie, stelt onderwerpen aan de orde en vraagt naar het
“waarom”.
• Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen en onderwerpen aan en
neemt hierin het voortouw.
Integriteit
Definitie
Is transparant en eerlijk. Handhaaft professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van
buitenaf om hiervan af te wijken.
Gedragsvoorbeelden
• Is transparant over zijn belangen (heeft geen verborgen agenda).
• Blijft consistent vasthouden aan zijn waarden en gedragsnormen, ook onder druk.
• Geeft de door hemzelf gemaakte fouten toe en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
• Gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie over de organisatie en over
medewerkers.
• Voorkomt belangenverstrengelingen en heft deze door open communicatie tijdig op.
• Stelt ongewenst gedrag aan de orde.
Samenwerken (Communicatie)
Definitie
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en
belangen én die van de groep / de ander.
Gedragsvoorbeelden
• Speelt informatie en ervaringen die voor anderen van belang zijn tijdig door.
• Bespreekt meningsverschillen met collega’s op tactvolle en constructieve wijze, zonder het conflict uit de weg
te gaan.
• Laat blijken het gezamenlijk resultaat boven het eigen resultaat te stellen.
• Betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op
voorstellen en ideeën van anderen.
• Biedt hulp aan, denkt mee, wanneer collega’s daaraan behoefte hebben of bij problemen of conflicten.
• Draagt bij het feedback geven andere gedragsmogelijkheden aan die effectiever zouden kunnen zijn.
• Nodigt de ander uit om op de feedback te reageren en luistert naar de reactie van de ander.
Klantgerichtheid
Definitie
Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar
handelen. Bij interne klantgerichtheid: vervang klanten door collega’s.
Gedragsvoorbeelden
• Reageert adequaat en zo snel mogelijk op vragen en verzoeken van klanten (of van collega’s).
• Toont begrip voor de wensen, problemen en klachten van klanten ( of van collega’s).
• Maakt duidelijke afspraken met klanten (of collega’s) en zorgt voor follow-up en naleving van afspraken.
• Bedenkt vanuit de belangen en situatie van de klanten (of collega’s) mogelijkheden om hen van dienst te
kunnen zijn.
• Investeert in een lange-termijnrelatie met klanten (of collega’s).

