Interviewtechnieken
bij werving en selectie

NCOI Learning heet u welkom
Welkom. En gefeliciteerd met uw keuze voor NCOI Learning.
Met deze opleiding brengt u straks uw vakkennis en persoonlijke vaardigheden weer helemaal op punt.
Ongetwijfeld leert u niet alleen van de docent(en) en trainer(s), maar ook van de ervaringen van uw medecursisten
uit andere organisaties.
NCOI Learning wenst u een leerrijke dag toe en hoopt dat u straks naar huis gaat met vele nieuwe inzichten die u
en uw organisatie echt vooruit helpen.
Meer leren

Op ncoi.be vindt u onze opleidingskalender met meer dan 1500 opleidingen,
trainingen en studiedagen.
Wenst u meer informatie over een bepaalde opleiding? Neem dan contact op met
onze klantendienst op het nummer+32 15 79 16 30 of contact@ncoi.be.

Training op
maat

Zijn er meerdere medewerkers in uw organisatie die dezelfde opleiding willen
volgen? Wenst u een opleiding toegespitst op de specifieke noden van uw
organisatie? Wilt u advies over hoe u een leertraject in uw bedrijf voorbereidt en met
succes uitwerkt? Neem dan contact op met Caroline Savoye: +32 15 79 16 57

Dagindeling

Hier geven we de standaard dagindeling mee. Eventuele afwijkingen hiervan worden
door de trainer meegedeeld bij aanvang van de opleiding.
08.30
09.00
10.30
11.00
12.30
14.00
15.30
16.00

– 09.00
– 10.30
– 11.00
– 12.30
– 14.00
– 15.30
– 16.00
– 17.30

Onthaal
Deel 1
Koffiepauze
Deel 2
Lunch
Deel 3
Koffiepauze
Deel 4

Bewaking

We raden u aan om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in uw voertuig
of in het lokaal.

Evaluatie

De dag na het beëindigen van uw opleiding krijgt u per e-mail een digitaal
evaluatieformulier.
Alvast hartelijk dank om een tweetal minuutjes de tijd te nemen voor uw
beoordeling. Uw mening geeft ons waardevolle feedback om te blijven werken aan
de verbetering en actualisering van onze opleidingen.

Copyright

Er mag niets uit het documentatiemateriaal herdrukt of verspreid worden zonder
voorafgaande toestemming. Hiervoor kunt u bij onze klantendienst terecht.
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1

Overzicht competenties
Cluster

Competentie

Informatieverwerking

Analyseren
Conceptueel denken
Informatie verzamelen
Zakelijk denken
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
Continue ontwikkeling
Kennis delen
Zelfvertrouwen

Doelgerichtheid

Ontwikkeling

Leiderschap

Soft skills

Stakeholder management

Transformationeel leiderschap
Directief leiderschap
Team leiderschap
Change management
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn
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Cluster
Informatieverwerking

Competentie
Analyseren
Conceptueel denken
Informatie verzamelen
Zakelijk denken

Informatieverwerking

Analyseren
Definitie: De capaciteit om gegevens op te splisten in elementen, deze te benaderen vanuit verschillende disciplines/ invalshoeken, hier
verbanden tussen te zien en tot werkbare conclusies te komen.
1. Aanvaardt de voorgestelde gegevens.
Aanvaardt de gegevens/data zoals deze aangeboden worden, zonder dit verder te analyseren of in vraag te stellen.
2. Splitst een gegeven op en ziet basisverbanden.
Ontleedt een gegeven/probleem in verschillende elementen. Ziet en analyseert basisverbanden tussen een aantal (maar niet alle) van deze
elementen. Ziet eenvoudige causale verbanden (A veroorzaakt B). Slaagt erin hoofd- van bijzaken te scheiden en te prioritiseren. Overweegt
de pro’s en contra’s van een standpunt.
3. Overziet complexe verbanden.
Analyseert verbanden tussen verschillende onderdelen van een gegeven. Slaagt erin orde te creëren in een complex probleem en dit in te
delen in makkelijk te behandelen onderdelen. Overziet verschillende mogelijke oorzaken en gevolgen van een gegeven en ziet mogelijke
obstakels en gevaren. Kan op basis van de eigen analyses tot conclusies komen.
4. Maakt complexe analyses.
Deelt op systematische wijze een complex proces/probleem op in verschillende onderdelen en benadert deze vanuit verschillende
disciplines/invalshoeken die hij/zij integreert over departementen heen. Gebruikt verschillende analystische technieken om problemen te
ontleden en tot oplossingen te komen. Ziet relaties tussen ingewikkelde verbanden en komt tot een omvattende synthese waarin duidelijk de
kernpunten/doelen vervat zitten.

3

Informatieverwerking

Conceptueel denken
Definitie: De capaciteit om gegevens, situaties, problemen te benoemen, er patronen in te herkennen en deze te verduidelijken of de
kernelementen in een situatie te identificeren.
1. Benadert gegevens/problemen ad hoc.
Benadert elk gegeven/probleem op zich. Detecteert geen relevante informatie. Merkt geen gelijkenissen op tussen huidige situaties en
situaties uit het verleden.
2. Gebruikt gezond verstand en herkent trends.
Maakt gebruik van vuistregels, gezond verstand en eerdere ervaringen om problemen te identificeren. Ziet wanneer een situatie gelijkaardig
is aan een situatie uit het verleden en hanteert deze inzichten. Kan een situatie benoemen a.d.h.v. enkele kenmerken en herkent snel de
factoren die een situatie determineren. Herkent trends, thema's en patronen in informatie binnen het eigen werkdomein.
3. Kan complexe concepten toepassen en verduidelijken.
Gebruikt theoretische of ervaringskennis om een situatie te begrijpen. Kan complexe gegevens verduidelijken en begrijpbaar maken, ook op
organisationeel niveau. Is in staat om op een innoverende/creatieve manier verschillende oplossingen te bedenken. Maakt gebruik van
beeldspraak en vergelijkingen afgestemd op het doelpubliek om een visie te formuleren.
4. Creëert nieuwe concepten.
Creëert nieuwe hedendaagse concepten, die niet verworven zijn door ervaring en die niet bij anderen opkwamen, om situaties te verhelderen
of problemen op te lossen. Past complexe concepten/methodes/modellen aan zodat ze passen bij de situatie en up to date zijn. Kijkt naar
consequenties op lange termijn in plaats enkel het hier-en-nu. Begrijpt de impact van beslissingen op de verschillende partners.

Cluster
Informatieverwerking

Competentie
Analyseren
Conceptueel denken
Informatie verzamelen
Zakelijk denken
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Informatieverwerking

Informatie verzamelen
Definitie: De capaciteit om informatie te verzamelen via verschillende bronnen en up to date te blijven met betrekking tot het
werkdomein.
1. Aanvaardt de voorgestelde informatie.
Aanvaardt informatie zoals deze aangeboden wordt, zonder dit verder te analyseren of in vraag te stellen. Heeft geen kritische kijk en gaat
nauwelijks in op het bevragen van andermans standpunt.
2. Verzamelt informatie.
Maakt gebruik van makkelijk beschikbare bronnen. Stelt directe vragen aan onmiddellijk beschikbare mensen (of directe betrokkenen). Luistert
aandachtig, vraagt door en gaat na of alles goed begrepen werd.
3. Onderzoekt en wilt inzichten verwerven.
Onderzoekt een probleem, de situatie en achtergrondinformatie. Stelt (zichzelf) kritische vragen en plaatst een gegeven in een bredere
context. Betrekt anderen en minder evidente elementen in zijn onderzoek. Stelt diepgaande vragen om andermans visie of mening te kennen.
Maakt gebruik van interne en externe bronnen om informatie te verzamelen. Bevraagt mensen die niet direct betrokken zijn bij de situatie
maar mogelijk een toegevoegde waarde hebben.
4. Verzamelt permanent informatie.
Verzamelt permanent informatie over een bepaald topic of het eigen werkdomein in het algemeen. Maakt gebruik van verschillende bronnen,
inclusief het ontwikkelen van eigen systemen (bv. managing by walking around, scannen van publicaties,…) en het geven van instructies aan
anderen om continu informatie te verzamelen rond bepaalde topics. Integreert alle informatie tot een samenhangend geheel.

Cluster
Informatieverwerking

Competentie
Analyseren
Conceptueel denken
Informatie verzamelen
Zakelijk denken
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Informatieverwerking

Zakelijk denken
Definitie: De capaciteit om inzicht te hebben in de markt, zijn werking en de manier van zaken doen en dit inzicht te gebruiken in het
eigen werk.
1. Heeft een onvolledig beeld van de markt.
Kent slechts een deel van de actoren in de eigen markt. Ziet sterktes en zwaktes louter op oppervlakkige wijze.
2. Kent de markt.
Heeft een volledig beeld van de actoren in de eigen markt (concurrenten, klanten, hun vragen, gebruiken, ev. beleidsmaatregelen,…). Weet
welke trends, evoluties en uitdagingen er zijn en hun effect op de markt. Weet welke thema's momenteel mee de markt bepalen (financieel,
technisch,...).
3. Begrijpt de markt en manier van zaken doen.
Begrijpt hoe de verschillende actoren in de eigen markt functioneren. Begrijpt de verschillende invloeden op de markt en hoe de markt
functioneert. Kan de impact van bedrijfsbeslissingen inschatten. Kan (onderliggende) signalen en culturele identiteit van de klant interpreteren
en ernaar handelen. Beseft wat het belang is van goede sociale contacten met de klant.
4. Voorziet en integreert toekomstige en maatschappelijke trends.
Slaagt erin toekomstige trends in te schatten en deze te integreren in de eigen visie en inzichten. Analyseert deze trends samen met de klant.
Is op de hoogte van sociale en politieke evoluties die mogelijks een impact hebben op de markt. Gebruikt deze informatie in het eigen werk
zowel op strategisch als operationeel niveau.

Cluster
Informatieverwerking

Competentie
Analyseren
Conceptueel denken
Informatie verzamelen
Zakelijk denken
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Cluster
Doelgerichtheid

Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid

Proactief handelen

Doelgerichtheid

Definitie: De capaciteit om problemen en opportuniteiten te identificeren en op proactieve wijze acties te ondernemen.
1. Neemt weinig tot geen initiatief.
Onderneemt weinig vanuit zichzelf om situaties te veranderen of in te spelen op problemen en opportuniteiten. Stelt zich geen vragen bij de
status quo.
2. Pakt problemen aan wanneer ze zich voordoen.
Ziet problemen en pikt hier op in. Handelt op doeltreffende wijze. Zet door wanneer geconfronteerd met moeilijkheden/obstakels. Doet dit
door ofwel heel productief te zijn en veel werk op te nemen ofwel door het juiste te doen maar onvoldoende om tot een volledige oplossing
te komen.
3. Pakt crisis efficiënt aan.
Is in staat snel en kordaat te handelen in een crisissituatie. Gaat eerder over tot actie dan alle opties systematisch af te wegen en maakt hierbij
gebruik van oplossingen die bij hem opkomen of die eerder al hun doeltreffendheid bewezen hebben. Kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke
problemen/gebeurtenissen binnen het eigen domein of project.
4. Pakt problemen proactief aan.
Identificeert de nodige middelen of doet voorstellen ter verbetering vooraleer de situatie problematisch wordt. Ziet potentiële toekomstige
problemen, alsook opportuniteiten, en onderneemt acties nog voor ze merkbaar worden. Anticipeert op toekomstige evoluties in de
organisatie op lange termijn (6-18 maanden). Geeft mee vorm aan de organisatie van morgen.
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Doelgerichtheid

Besluitvorming

Cluster
Doelgerichtheid

Definitie: De capaciteit en het vertrouwen om bepaalde acties te ondernemen, besluiten te formuleren en deze te communiceren
ondanks een onvolledige kennis van het gegeven en/of van de risico's.
1. Laat zich dwingen tot beslissingen.
Stelt het nemen van beslissingen uit tot hij/zij gedwongen wordt door de omstandigheden (personen of situatie) of er problemen ontstaan.
Vertoont uitstelgedrag. Is in het algemeen onzeker en niet snel geneigd zich aan een beslissing vast te leggen.
2. Neemt niet-controversiële beslissingen.
Neemt de dagdagelijkste beslissingen die aspecten betreffen die binnen het eigen bevoegdheidsdomein vallen en die op geen afkeuring of
weerstand zullen stoten. Hoeft niet over alle elementen te beschikken alvorens een beslissing te nemen, maar steunt eerder op
ervaringskennis.
3. Neemt brede beslissingen met impact buiten de eigen afdeling.
Neemt beslissingen binnen de eigen bevoegdheden vanuit een visie waar hij naartoe wil met de eigen activiteit en hoe andere afdelingen
hiertoe dienen bij te dragen. Is bereid tot het nemen van beslissingen die mogelijk bij teamleden op tegenkanting zullen stoten en waarmee
ontevredenheid gepaard zal gaan.
4. Neemt beslissingen met verstrekkende gevolgen in ambiguë context.
Neemt beslissingen op basis van een grondige analyse van de situatie en houdt rekening met mogelijke risico's en gevolgen. Neemt beslissingen
op lange termijn (6-18 maanden) met betrekking tot andere delen van de organisatie, die een impact hebben en waarvoor hij zich mogelijks
moet verantwoorden. Neemt beslissingen o.b.v. de huidige kennis en de waarden waarvoor hij/zij staat zonder volledige kennis van alle
consequenties.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Resultaatgerichtheid

Doelgerichtheid

Definitie: De gerichtheid om de opgelegde of zelf gedefinieerde doelen te bereiken, goed werk af te leveren en prestaties te verbeteren.

Cluster
Doelgerichtheid

1. Voert uit wat gevraagd wordt.
Voert de eigen functie uit zoals verwacht wordt. Houdt zich strict aan werkuren en opdrachten. Neemt weinig initiatief om extra taken op te
nemen of verbeteringen door te voeren zelfs wannaar hier tijd en noodzaak voor is, 'ziet geen werk'.
2. Is een doorzetter die goed werk wil leveren.
Richt zich op de doelstellingen vastgelegd door het management en toont doorzettingsvermogen bij het nastreven van deze doelen, ook bij
confrontatie met obstakels/tegenkanting. Wil goed werk leveren en investeert extra tijd/energie wanneer dit nodig is. Wil fouten voorkomen
en geeft niet makkelijk op.
3. Definieert uitdagende doelen voor zichzelf en volgt de eigen prestatie op.
Wijzigt werkprocessen om de prestaties en de processen zelf te verbeteren. Beslist o.b.v. kosten/baten analyse en richt zich op nieuwe of
meer precieze manieren om doelstellingen te bereiken.
4. Neemt berekende risico's.
Stelt doelen voor zichzelf die een aanzienlijk risico inhouden doordat het niet bereiken ervan nadelen met zich meebrengt (persoonlijk of
organisationeel). Maakt gebruik van zeldzame of waardevolle middelen en/of tijd om deze doelen te bereiken, ook al is de uitkomst onzeker.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Doelgerichtheid

Flexibiliteit

Cluster
Doelgerichtheid

Definitie: De capaciteit om met het oog op het bereiken van een bepaald doel het eigen gedrag en aanpak op een efficiënte wijze aan te
passen in functie van de situatie waarin men zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt.
1. Houdt vast aan bestaande gewoontes.
Houdt strak vast aan bestaand gedrag en aan de opgelegde taak. Wijkt zelden af van het klassieke werkpatroon en past zich heel moeilijk aan
onvoorziene situaties aan. Is vooral bekommerd om de negatieve aspecten van verandering.
2. Bereidheid en uitvoering van aanpassingen.
Is bereid om eigen opinies of inzichten bij te stellen in functie van nieuwe informatie en mee te werken aan alternatieve wegen om een taak
te volbrengen. Begrijpt dat andere personen andere meningen kunnen hebben en dat veranderingen onvermijdelijk zijn. Is bereid om
uitzonderlijk andere taken op zich te nemen om een doel te bereiken.
3. Toont zich flexibel.
Blijft doelmatig handelen, ook bij veranderende omstandigheden. Zoekt bewust en gericht naar nieuwe manieren/alternatieven om het
uiteindelijke doel te bereiken. Accepteert de positieve en negatieve aspecten van verandering.
4. Wisselt tussen strategieën en past deze aan.
Schakelt gemakkelijk tussen diverse rollen, situaties en werkwijzen. Is bereid de aanpak, de strategie of het globaal plan aan te passen. Handelt
in functie van nieuwe gegevens, een nieuwe situatie of om de grootste kans op succes te genereren. Houdt de doelstelling in het oog, maar
stelt de strategie bij indien nodig. Kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen zonder aan efficiëntie te verliezen.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Doelgerichtheid

Plannen en organiseren

Cluster
Doelgerichtheid

Definitie: De capaciteit om een systematische opeenvolging van acties uit te tekenen, prioriteiten te stellen en de nodige tijd en middelen
correct toe te wijzen, om een specifiek objectief te bereiken.
1. Neemt een passieve rol in.
Plant het eigen werk nauwelijks. Vertoont een afwachtende houding en wacht tot een bepaalde opdracht gegeven wordt. Legt geen
prioriteiten en hecht weinig waarde aan deadlines. Maakt geen afweging tussen het bekomen resultaat en de vooropgestelde doelen.
2. Stelt prioriteiten en een actieplan op.
Zorgt voor een doelmatige opdeling van eigen werk en maakt een plan, werkschema, strategie of stappenplan om tot een oplossing te komen.
Maakt een onderscheid tussen belangrijke en dringende zaken. Stelt prioriteiten voor zichzelf. Is goed voorbereid voor meetings, projecten,...
3. Gebruikt een methodiek, met oog op het einddoel.
Maakt gebruik van een gekende methodiek en past deze nauwgezet en volledig toe. Definieert een eindresultaat en stippelt in functie hiervan
een plan uit om er te geraken. Definieert mijlpalen en bewaakt de voortgang van het proces. Geeft duidelijk aan welke materiële, immateriële
en financiële middelen nodig zijn.
4. Handelt proactief.
Concentreert zich op de gehele opdracht, maar heeft ook nog steeds aandacht voor detail. Bepaalt de kritische succesfactoren. Ziet bij het
inschatten van tijd en middelen de impact op taken die buiten de opdracht liggen. Kan goed inspelen op obstakels door tijdens het
planningsproces een noodplan te voorzien. Onderneemt acties om latere problemen te minimaliseren of voorkomen.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Doelgerichtheid

Opvolging en controle

Cluster
Doelgerichtheid

Definitie: De capaciteit om verantwoordelijkheid op te nemen om nauwgezet en tijdig taken op te volgen en bij te sturen.
1. Is weinig georganiseerd.
Geeft weinig teken van zelforganisatie, volgt eigen activiteiten en afspraken onvoldoende op en controleert de werkzaamheden te weinig.
2. Houdt de eigen agenda op orde.
Houdt de eigen agenda op orde, plant en volgt taken en plannen op. Controleert het eigen werk op fouten en volledigheid. Gaat nauwgezet
te werk, houdt de (tussen)deadlines in de gaten.
3. Hanteert een eigen systeem om het werk op te volgen.
Werkt nauwkeurig en volledig. Controleert of taken tijdig uitgevoerd worden. Maakt databases aan om overzicht te houden of om zaken
gemakkelijker terug te vinden.
4. Ontwikkelt en gebruikt procedures en systemen.
Is gericht op een goede organisatie van het eigen werk. Zoekt en implementeert procedures en systemen om het eigen werk op een efficiënte
manier te kunnen organiseren, op te volgen en fouten te voorkomen. Bepaalt duidelijke tussendoelen en volgt op of deze bereikt worden.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Opvolging en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Doelgerichtheid

Organisatiebetrokkenheid

Cluster
Doelgerichtheid

Definitie: De gerichtheid op de doelen en objectieven van de organisatie en het afstemmen van het eigen gedrag op de vereisten en de
structuur van de organisatie.
1. Is onvoldoende betrokken bij de organisatie.
Is gericht op de eigen activiteiten en eigen doelen. Schrijft zich onvoldoende in, in de structuur en cultuur van het bedrijf. Heeft geen interesse
in op 'dezelfde lijn' te komen met de organisatie.
2. Is loyaal.
Respecteert afspraken, doet wat verwacht wordt, begrijpt en respecteert de formele rollen en verantwoordelijkheden van bepaalde personen.
Heeft een zekere band met het bedrijf en is bijgevolg bezorgd om het imago van de organisatie. Houdt interne medewerkers tijdig en op een
gestructureerde manier op de hoogte van zaken die voor hun werk relevant zijn.
3. Respecteert de cultuur en de missie van het bedrijf.
Is er trots op tot de organisatie te behoren en accepteert de eigen actuele positie met bijhorende impact. Handelt vanuit de lange termijn
doelen van de organisatie, ook wanneer dit geen korte termijn voordelen oplevert. Creëert met collega's een klimaat waarin het uitwisselen
van informatie gemakkelijk kan gebeuren en is bereid de eigen expertise en ervaring met anderen te delen.
4. Brengt opofferingen voor de organisatie.
Plaatst de noden van de organisatie boven de eigen noden en/of professionele voorkeuren. Voert beslissingen door die de organisatie ten
goede komen, maar die de eigen positie en de belangen van de afdeling kunnen ondermijnen.
Competentie
Proactief handelen
Besluitvorming
Resultaatgerichtheid
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Follow up en controle
Organisatiebetrokkenheid
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Cluster
Ontwikkeling

Competentie
Continue ontwikkeling
Kennis delen
Zelfvertrouwen

Ontwikkeling

Continue ontwikkeling
Definitie: De capaciteit om zichzelf te ontwikkelen, te leren en te streven naar hogere niveau's van kennis, vaardigheden en
competenties.
1. Is tevreden met de huidige prestaties.
Heeft geen interesse in initiatieven om de eigen kennis en/of vaardigheden te vergroten. Leert enkel op impliciete wijze, door ervaring.
2. Wilt leren en ontwikkelt de eigen kennis.
Wilt leren, kennis opdoen om de eigen vaardigheden en vakkennis te vergroten en zoekt naar mogelijkheden teneinde dit te bereiken. Gaat
op zoek naar de aard en oorzaak van problemen om hieruit te leren. Zoekt informatie en verklaringen bij personen met meer ervaring en
vraagt naar opleiding wanneer hij/zij tekortkomingen ervaart in de eigen kennis/vaardigheden.
3. Monitort de eigen prestaties en ontwikkeling.
Slaagt erin de eigen sterktes en zwaktes te zien. Evalueert continu de eigen prestaties, projecten en identificeert verbeteringsdomeinen. Vraagt
actief om feedback en zoekt naar ontwikkelingsmogelijkheden, zoals benchmarks, modellen, lectuur, coaching, training, studie,...
4. Tracht continu te leren en zichzelf te verbeteren.
Probeert nieuwe ideeën en aanpakken uit met het doel te leren. Zoekt continu naar manieren om het beter te doen. Is zich bewust van de
eigen ontwikkelingsdomeinen en zoekt naar uitdagingen om deze te ontwikkelen. Is hierbij bereid zekere risico's te nemen (bv. nieuwe,
moeilijke uitdagingen). Evalueert systematisch eigen projecten/prestaties en vergelijkt ze met de besten.
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Kennis delen

Ontwikkeling

Definitie: De bereidheid en capaciteit om vaktechnische kennis en werkgerelateerde ervaringskennis met anderen te delen.

Cluster
Ontwikkeling

1. Houdt eigen expertise voor zich.
Stelt zich territoriaal op en behoudt de eigen kennis en ervaring voor zichzelf. Handelt vanuit het principe 'kennis is macht'.
2. Helpt anderen.
Staat open voor vragen van collega's. Neemt het werk over en voert het uit of beantwoordt als expert in een bepaalde materie op vragen van
anderen. Neemt tijd om dingen uit te leggen en anderen te helpen.
3. Geeft toelichting.
Is bereid collega’s te helpen wanneer zij geconfronteerd worden met problemen binnen het eigen expertisedomein. Beantwoordt vragen, legt
de "waarom" uit van bepaalde opties, geeft achtergrondinformatie, tips en aanbevelingen. Is er op gericht te ontwikkelen in het domein, of
de andere een dieper begrip van het domein te brengen. Stemt de informatie af op de behoefte van de persoon.
4. Verspreidt en leert eigen expertise aan.
Investeert de nodige tijd om mensen effectief in het eigen expertisedomein in te werken en hanteert hierbij verschillende methoden (bv. uitleg
geven, voordoen, zelf laten doen onder begeleiding of het afnemen van tests, trainingen, workshops, coaching,...). Is er op gericht de eigen
expertise ook buiten de organisatie te verspreiden door bv. het publiceren van artikels, het organiseren van opleidingen, webinars, lezingen,...
Competentie
Continue ontwikkeling
Kennis delen
Zelfvertrouwen
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Doelgerichtheid

Zelfvertrouwen

Cluster
Ontwikkeling

Definitie: De capaciteit om te geloven in de eigen vaardigheden en kennis om taken tot een goed einde te brengen, ook in geval van
groeiende complexiteit.
1. Heeft een tekort aan zelfvertrouwen.
Neemt een afwachtende houding aan, aarzelt en slaagt er nauwelijks in autonoom te werken.
2. Heeft vertrouwen in zichzelf.
Handelt op gepaste wijze en is in staat te werken zonder supervisie. Weet wat hij/zij te doen heeft en doet dit op adequate wijze en volgens
verwachtingen.
3. Heeft vertrouwen in de eigen capaciteiten.
Durft te handelen en beslissingen nemen waarmee niet iedereen akkoord zou kunnen zijn. Slaagt erin initiatieven te nemen die niet verwacht
worden. Ziet zichzelf als een expert in het eigen werkdomein. Durft het eigen oordeel te uiten met overtuiging en vertrouwen.
4. Gaat met vertrouwen uitdagingen aan.
Is enthousiast bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zoekt naar bijkomende verantwoordelijkheden. Durft uiten dat hij/zij het oneens is
met klanten of met de directie.
Competentie
Continue ontwikkeling
Kennis delen
Zelfvertrouwen
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Cluster
Leiderschap

Competentie
Transformationeel leiderschap
Directief leiderschap
Team leiderschap
Change Management

Leiderschap

Transformationeel leiderschap
Definitie: De capaciteit om accuraat de competenties van anderen in te schatten, deze uit te dagen met oog op verdere ontwikkeling en
het verbeteren van prestaties, teneinde tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vereiste vaardigheden.
1. Wil dat mensen ontwikkelen.
Is gefrustreerd wanneer een persoon geen vooruitgang toont en begrijpt het belang van coaching teneinde de resultaten te behalen. Heeft
kennis van het coachingsproces (aanpak, technieken, de rol en attitude van de coach), maar mist basisvaardigheden om efficiënt te coachen.
Neemt nauwelijks actie om het competentieniveau binnen de afdeling te verhogen.
2. Coacht en geeft actief feedback.
Identificeert ontwikkelnoden die niet technisch van aard zijn (vaardigheden, competenties, persoonlijkheid). Geeft zowel positieve als
negatieve feedback aan medewerkers. Erkent talent en speelt actief in op de ontwikkelingsbehoeften van anderen. Voorziet in de gepaste
ontwikkelingsnoden.
3. Focus op zelfontwikkeling en (zelf)reflecties.
Biedt ondersteuning bij het verhogen van de capaciteit tot zelfontwikkeling. Zet medewerkers aan tot zelfreflecties. Past indien nodig de
functie-inhoud aan en delegeert bewust specifieke (en uitdagende) taken om het leerproces te bevorderen.
4. Mentorship met actieve coaching.
Richt zich op de ontwikkeling op langere termijn (functie overstijgend). Voorziet in opportuniteiten (opdrachten, jobrotatie,...) om het
potentieel van de werknemer maximaal tot ontplooiing te laten komen en die faciliterend zijn voor de persoonlijke groei. Gebruikt het eigen
netwerk en de persoonlijke impact in de organisatie om die opportuniteiten te creëren en te exploiteren. Bevordert een omgeving waar
medewerkers elkaar coachen, coacht hierbij ook andere coaches.
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Leiderschap

Directief leiderschap

Cluster
Leiderschap

Definitie: De capaciteit om medewerkers door middel van richtlijnen en instructies te sturen naar het behalen van de vooropgestelde
doelstellingen.
1. Geeft geen richting.
Geeft weinig of geen richting, zorgt voor weinig sturing/duidelijkheid en is bijgevolg onduidelijk in wat hij/zij precies van de medewerkers
verwacht. Gaat er van uit dat de teamleden zelf weten wat ze moeten doen. Neemt werk over wanneer het anders wordt uitgevoerd dan
verwacht.
2. Geeft instructies en delegeert.
Geeft duidelijke en adequate instructies over hoe het werk dient uitgevoerd te worden en wat er verwacht wordt op vlak van output en
functioneren. Geeft deadlines, volgt op, en doet geen toegevingen op de kwaliteit van het eindresultaat. Laat zo nodig de medewerker de taak
opnieuw uitvoeren.
3. Stelt limieten vast.
Zorgt voor afbakening van de functie door duidelijk aan te geven wat kan en niet kan, welke gedragingen al dan niet acceptabel zijn, en welke
vragen of eisen onredelijk zijn. Manipuleert zo nodig situaties om te keuzemogelijkheden van anderen in te perken.
4. Eist goede prestaties.
Stelt eenzijdig doelstellingen vast. Legt de lat hoog en geeft expliciet aan dat van de medewerkers zelf hogere doelen en standaarden verwacht
worden of wat de gevolgen zullen zijn van het niet halen van de normen of het niet volgen van de standaarden. Volgt de individuele resultaten
op en grijpt in wanneer de prestaties van de standaard afwijken. Gebruikt voorbeelden om de gedrevenheid te beïnvloeden of vergelijkt
expliciet met elkaar, andere afdelingen of organisaties.

Competentie
Transformationeel leiderschap
Directief leiderschap
Team leiderschap
Change Management
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Leiderschap

Team leiderschap

Cluster
Leiderschap

Definitie: De capaciteit richting en sturing te geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tussen groepsleden te stimuleren om
doelstellingen te bereiken.
1. Profileert zich als teammanager.
Voert de evidente managementtaken correct en consciëntieus uit. Plant en verdeelt het werk, volgt het op, stuurt en begeleidt de
medewerkers en beoordeelt hen. Houdt teamleden op de hoogte van beslissingen en verklaart de visie erachter.
2. Creëert teameffectiviteit.
Geeft richting en rolduidelijkheid naar teamleden toe. Creëert een sfeer van samenhorigheid en verantwoordelijkheid binnen het team.
Herschikt de taken en verantwoordelijkheden van de individuele teamleden om de effectiviteit te bevorderen. Zorgt ervoor dat het team over
voldoende middelen en informatie beschikt om de opdracht efficiënt te kunnen uitvoeren.
3. Positioneert zichzelf als leider.
Verdedigt de belangen van het team of individuele teamleden door specifieke acties te ondernemen met betrekking tot andere onderdelen
van de organisatie. Overlegt met andere managers over de wijze waarop hun afdeling het werk dient aan te leveren. Zorgt ervoor dat de
teamleden achter de missie en doelen van het team staan en zich schikken binnen de heersende gewoonten en het heersende klimaat binnen
het team. Is een geloofwaardige leider, geeft zelf het goede voorbeeld.
4. Stuurt cross-functionele teams.
Brengt een geest van cross-functionele samenwerking doorheen de gehele organisatie tot stand. Functioneert als rolmodel, zowel als lid en
als leider van een team. Beheert creativiteit, verandering, conflicten en competitie binnen en tussen teams, en over diverse afdelingen heen.
Creëert een ‘wij-gevoel’.
Competentie
Transformationeel leiderschap
Directief leiderschap
Team leiderschap
Change Management
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Leiderschap

Change management

Cluster
Leiderschap

Definitie: De capaciteit om nood aan verandering te identificeren, organisatieverandering te initiëren, alsook te communiceren en
aanvaarding en betrokkenheid te genereren bij alle betrokkenen.
1. Vertoont weerstand tegenover verandering.
Is gericht op het behouden van de status quo. Vertoont afkeer en is negatief tegenover verandering. Zoekt naar redenen om de verandering
tegen te houden en waarom deze fout zal aflopen. Doet geen suggesties over hoe het dan wel beter kan. Toont geen motivatie om deel te
nemen aan de verandering.
2. Werkt mee aan de verandering.
Begrijpt waarom de verandering nodig is en wat hij/zij zelf zal moeten veranderen. Is gemotiveerd om mee te werken aan de verandering.
Staat open voor nieuwe technologieën, werkmethodes, concepten, enz. Is bereid nieuwe uitdagingen te aanvaarden.
3. Voert verandering door en krijgt mensen mee.
Stelt zich vragen bij de status quo en benadrukt de nood aan verandering. Voert op doordachte en gestructureerde manier verandering door
en ontwikkelt hiervoor actieplannen. Communiceert het doel van de verandering, de kenmerken van de gewenste situatie en de voordelen
voor de verschillende betrokkenen.
4. Vormt de kracht achter verandering.
Neemt een actieve rol op in het doorvoeren van verandering binnen de organisatie en acteert als drijvende kracht (middelen, aanpak,
werkwijze, mogelijke obstakels,...). Geeft op constructieve wijze aan in welke gebieden van de organisatie belangrijke veranderingen dienen
plaats te vinden. Heeft een visie en zorgt ervoor dat anderen deze nood tot verandering begrijpen en bouwt commitment op t.a.v. de nodige
veranderingen.

Competentie
Transformationeel leiderschap
Directief leiderschap
Team leiderschap
Change Management
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Cluster
Soft skills

Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht

Soft skills

Empathie
Definitie: De capaciteit te luisteren, zich in te leven in de ander en te begrijpen. In staat zijn signalen te interpreteren en oog te hebben
voor andermans noden en zorgen.
1. Is eerder gericht op zichzelf.
Heeft moeite zich te verplaatsen in een andere persoon. Is erg bezig met de eigen opinies, zonder de intentie deze duidelijk te willen maken
aan anderen. Luistert nauwelijks en laat de ander geen ruimte om zich te uiten. Heeft weinig begrip voor de situatie en visie van anderen.
Slaagt er nauwelijks in non-verbale boodschappen correct in te schatten.
2. Heeft aandacht voor anderen en begrijpt boodschappen.
Laat anderen uitspreken en luistert naar wat de ander te zeggen heeft. Stelt vragen om de boodschap van de andere beter te begrijpen en na
te gaan of deze juist geïnterpreteerd werd. Begrijpt andermans situatie o.b.v. observeerbare kenmerken en slaagt erin gevoelens van begrip
te uiten.
3. Begrijpt achterliggende boodschappen en kan zich inleven.
Kan zowel verbale als non-verbale signalen interpreteren. Slaagt erin tussen de lijnen te lezen. Kan gedachten en gevoelens juist inschatten.
Kan zich inleven in de situatie van de andere en de dingen vanuit hun perspectief bekijken. Kan bijgevolg de onderliggende noden en zorgen
bij de ander inschatten. Kan de situatie van een groep personen inschatten, alsook hun zorgen en noden.
4. Begrijpt dieperliggende persoonlijke issues.
Begrijpt dieperliggende noden en zorgen, alsook de redenen achter iemands gedrag, gevoelens en attitudes. Bezit mensenkennis, kan
persoonlijkheid en beweegredenen inschatten. Begrijpt eveneens het verhaal/de historiek en de informele positie van een groep, kan van
hieruit reacties begrijpen en inschatten.
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Soft skills

Integriteit

Cluster
Soft skills

Definitie: De capaciteit om op een eerlijke en doeltreffende wijze ideeën, informatie en gevoelens te delen en te handelen volgens de
eigen waarden.
1. Is weinig integer.
Handelt nauwelijks conform met wat hij/zij zegt te doen. Erkent geen fouten, verschuilt zich achter excuses. Maakt mogelijks gebruik van
informatie als machtsinstrument. Verwijst frequent naar de hiërarchie om zich te verantwoorden.
2. Is open en eerlijk in werksituaties.
Collega’s en klanten weten dat ze op hem/haar kunnen rekenen. Komt professionele afspraken na. Erkent eigen vergissingen, fouten en
gevoelens van angst en onzekerheid. Deelt ideeën en informatie met anderen. Waarborgt confidentialiteit.
3. Handelt consistent met de eigen waarden en overtuigingen.
Is eerlijk en betrouwbaar. Durft de eigen mening weergeven, ook in conflictsituaties of wanneer geconfronteerd met oppositie/weerstand,
maar doet dit steeds op respectvolle wijze. Treedt informeel op als vertrouwenspersoon. Is bereid consequenties van beslissingen te dragen.
4. Handelt consistent met de eigen waarden, ook in moeilijke situaties.
Geeft de eigen mening weer ook wanneer dit negatieve gevolgen kan hebben (werk, zakenrelatie,…). Stelt de algemeen aanvaarde
mening/"senior opinion" in vraag en daagt gezagsfiguren uit om te handelen volgens hun waarden. Aanvaardt onethische kwesties niet en
confronteert anderen ermee.
Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
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Soft skills

Veerkracht
Definitie: De capaciteit om flexibel om te kunnen met verandering, tegenslagen, stress en moeilijkheden zodanig dat men gemotiveerd
blijft om door te gaan.
1. Bezit weinig veerkracht.
Slaagt er nauwelijks in emoties onder controle te houden en kan moeilijk om met veranderingen, onverwachte gebeurtenissen, weerstand en
tegenslagen. Verliest hierbij aan motivatie of ziet de werkelijke situatie nauwelijks onder ogen. Reageert mogelijks impulsief in situaties om
de spanning weg te nemen.
2. Zoekt veerkracht bij anderen.
Heeft een realistisch beeld van de situatie, alsook van mogelijke problemen, en aanvaardt deze zoals ze zijn. Steunt op anderen om oplossingen
te vinden en om te gaan met onverwachte situaties. Kan hierbij eerste (re)acties en emoties onder controle houden. Slaagt er na enige tijd in
de bladzijde om te draaien en de draad op te pikken.
3. Gaat flexibel om met veranderingen en leert eruit.
Kan flexibel omgaan met veranderende omstandigheden, tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen. Leert eruit en ziet dit als
groeimogelijkheden. Gelooft in het eigen kunnen om nieuwe uitdagingen aan te gaan en te blijven doorzetten, ook wanneer zaken tegenvallen
en druk ervaren wordt. Herstelt snel na een persoonlijke tegenslag.
4. Managet actief de eigen veerkracht.
Is in staat te improviseren wanneer geconfronteerd met onverwachte omstandigheden. Maakt hierbij gebruik van creativiteit, flexibiliteit en
de middelen die nog voorhanden zijn. Detecteert tijdig oplopende spanningen, ziet grote (tijds)druk of problemen aankomen en onderneemt
acties om deze terug te brengen. Is in staat te signaleren wanneer de eigen limieten bereikt worden.

Cluster
Soft skills

Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
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Soft skills

Assertiviteit

Cluster
Soft skills

Definitie: De capaciteit om de persoonlijke mening, belangen, rechten, ideeën,... naar voor te brengen en laten gelden met respect voor
de opvattingen van anderen.
1. Brengt de eigen mening onvoldoende naar voor.
Komt onvoldoende uit voor de eigen mening. Communiceert gedachten/belangen op een defensieve of zelfs agressieve manier.
2. Geeft een persoonlijk standpunt te kennen.
Is voorzichtig maar durft de eigen mening naar voor brengen. Heeft hierbij een ruggensteun nodig om op open manier eigen gedachten en
belangen duidelijk te maken. Is respectvol tegenover gesprekspartners.
3. Brengt standpunt op een directe wijze.
Is voldoende assertief om op directe wijze het eigen standpunt naar voor te brengen. Durft ook in groep een standpunt verkondigen. Doet dit
op duidelijke manier zodat anderen de argumentatie kunnen volgen. Bovendien voelen anderen zich gerespecteerd.
4. Vertegenwoordigt de belangen.
Durft in elke situatie het eigen standpunt verkondigen. Toont hierbij respect voor de opvatting van anderen. Doet dit op een manier dat
anderen ook rekening houden met de eigen inbreng of boodschap. Is in staat het eigen standpunt te herzien, van gedacht te veranderen of te
komen tot een gemeenschappelijke visie.
Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
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Soft skills

Communicatie
Definitie: De capaciteit om op een gestructureerde wijze en in heldere, krachtige en correcte taal doelgericht te communiceren op een
manier aangepast aan het doelpubliek.
1. Communiceert onduidelijk.
Praat aarzelend, monotoon en hanteert, in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie, een gebrekkige of te complexe zinsbouw. Past
taalgebruik en stijl nauwelijks aan het doelpubliek aan. Gebruikt (vak)jargon, luistert amper naar wat anderen te vertellen hebben.
2. Houdt het publiek in het achterhoofd.
Hanteert krachtig woordgebruik in schriftelijke communicatie. Spreekt duidelijk, voldoende vloeiend en gestructureerd en weet een
boodschap op een heldere, soepele en doordachte wijze over te brengen. Houdt rekening met het doelpubliek, kan zich inleven in hun situatie
(bv. mindere voorkennis, specieke interesses,...) en past de communicatie hieraan aan.
3. Interactie met publiek met non-verbale en audiovisuele ondersteuning.
Streeft ernaar onmiddelijke terugkoppeling te krijgen vanuit het publiek, d.m.v. vragen stellen tijdens presentaties, samenvatten,... Is in staat
non-verbale signalen van onbegrip, verveling, afhaken,... op te pikken. Gebruikt bewust non-verbaal gedrag en/of audiovisuele ondersteuning
om de boodschap extra kracht bij te zetten. Stelt een effectief communicatieplan op bij een project (wie is betrokken, hoe hou ik hen op de
hoogte,...).
4. Hanteert gevarieerde en doelmatige communicatietechnieken.
Gebruikt technieken zoals metaforen, sprookjes, storytelling,... om de aandacht van het publiek te trekken en te behouden om de boodschap
makkelijker overdraagbaar en aanvaardbaar te maken. Is zich bewust van de vorm waarin communicatie gebeurt en komt met vernieuwende
aanpakken, gebruikt verschillende kanalen, vindt de juiste timing, toon en intonatie om de boodschap over te brengen.
Cluster
Soft skills

Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
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Overtuigingskracht

Soft skills

Definitie: De capaciteit om anderen te overtuigen, hun steun of instemming te verkrijgen voor het eigen standpunt of eigen agenda.
1. Uit eigen mening zonder de intentie te overtuigen.
Wil invloed uitoefenen of impact hebben op anderen. Is ontevreden met bestaande situatie of bekommerd om de eigen reputatie, maar neemt
geen specifiek initiatief om de visie, mening of houding van anderen te veranderen. Brengt een standpunt zonder de intentie anderen te
overtuigen. Beargumenteert deze standpunten nauwelijks.
2. Beinvloedt aan de hand van objectieve argumenten.
Maakt gebruik van directe argumentatie en objectieve argumenten (cijfergegevens, voorbeelden, demonstraties,...) om anderen van het eigen
standpunt te overtuigen. Heeft een aantrekkelijke presentatie klaar of verschillende sets van argumenten voorbereid. Is in staat van een set
op een andere over te schakelen, maar past de argumenten nauwelijks aan in functie van het doelpubliek.
3. Speelt in op anderen.
Formuleert argumenten of hanteert een aanpak die inspeelt op het niveau en interesseveld van het publiek. Anticipeert op mogelijke reacties
uit het publiek met duidelijke argumenten of 'bewijzen'. Legt bij de presentatie van eigen ideeën en voorstellen de nadruk op het voordeel of
belang van het doelpubliek.
4. Hanteert complexe beïnvloedingsstrategieën.
Maakt gebruik van complexe beïnvloedingsstrategieën zoals bv. 'beïnvloedingsketens' (A overtuigen opdat die B zou overtuigen), coalities van
specifieke groepen, doet beroep op of refereert naar derde personen die een zekere autoriteit hebben. Hanteert een aanpak die bestaat uit
verschillende stappen, waarbij elke stap is aangepast aan een specifiek doelpubliek.
Cluster
Soft skills

Competentie
Empathie
Integriteit
Veerkracht
Assertiviteit
Communicatie
Overtuigingskracht
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Cluster
Stakeholder management

Competentie
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn

Netwerken

Stakeholder
management

Definitie: De capaciteit om netwerken uit te bouwen en te onderhouden, met de bedoeling een professioneel voordeel te verkrijgen.
1. Zeer beperkte interesse in de buitenwereld.
Is weinig gericht op de buitenwereld. Beperkt zich in het werk tot contacten die functioneel zijn voor het uitoefenen van de eigen functie en
houdt deze professioneel. Neemt geen initiatief om nieuwe professionele contacten uit te bouwen. Neemt nauwelijks deel aan sociale
activiteiten, zelfs met de eigen afdeling.
2. Gebruikt netwerken.
Neemt deel aan toegankelijke netwerken (bv. professionele organisaties). Weet deze netwerken zo nodig effectief te gebruiken of in te
schakelen met als doel hieruit een professioneel voordeel te halen. Streeft ernaar binnen de eigen organisatie belangrijke personen te leren
kennen. Is zich bewust van potentiële 'resources' in het bedrijf en maakt er gebruik van.
3. Neemt selectief deel in netwerken.
Streeft ernaar en slaagt er in deel uit te maken van netwerken binnen en buiten de organisatie, zelf wanneer deze moeilijk toegankelijk zijn.
Informeert zich over de netwerken die de meeste toegevoegde waarde bieden. Weet deze netwerken effectief te gebruiken of in te schakelen
in het kader van professionele doelen.
4. Ontwikkelt eigen complexe netwerken.
Investeert in de diversiteit van het persoonlijk netwerk. Creëert nieuwe complexe netwerken met het oog op het bereiken van zakelijke
resultaten die zich op lange termijn kunnen situeren. Onderhoudt een veelheid aan contacten zowel binnen als buiten de organisatie. Maakt
een nieuwe organisatiedynamiek mogelijk door mensen in contact te brengen met elkaar.
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Stakeholder
management

Synergieën creëren
Definitie: De capaciteit om korte- of lange termijn relaties op te bouwen met individuen en groepen (intern of extern), of andere
organisaties met als doel een synergie te creëren die bijdraagt tot de objectieven van de betrokken partijen.
1. Geeft de voorkeur aan alleen werken.
Ziet geen meerwaarde in een samenwerking met andere partijen. Investeert nauwelijks in potentiële zakelijke contacten.
2. Begrijpt en draagt bij tot transversale samenwerkingsverbanden.
Begrijpt de structuur in termen van rollen en processen en investeert in het uitbouwen van contacten over teams heen. Zoekt doelbewust
de win-win relatie op om toegevoegde waarde te genereren. Betrekt reeds vroeg in het proces een veelheid van partijen om draagvlak te
creëren. Gebruikt en verdedigt deze interne partnerships.
3. Bouwt duurzame partnerships.
Zet crossfunctionele samenwerking en informatie-uitwisseling op met een klemtoon op waardecreatie voor de klant. Overkomt schijnbare
tegenstellingen in doelen van afdelingen en formuleert gezamelijke opdrachten en targets. Stimuleert veelvuldige uitwisselingen formeel en
informeel om de banden te verstevigen. Bemiddelt bij spanningen en conflicten. Functioneert als bruggenbouwer door successen te
bekrachtigen en gezamelijk te leren uit tegenslagen.
4. Onderhoudt en optimaliseert complexe relaties.
Stelt bestaande synergieën in vraag en speelt flexibel in op nieuwe uitdagingen door het opzetten van orginele samenwerkingsverbanden.
Onderhoudt contacten met alle relevante partijen intern en extern die een kritische rol spelen in de waardeketting. Is op de hoogte van
evoluties binnen de sector en zet met het oog op 'business change' originele samenwerkingsverbanden op met leveranciers, dealers, jointventures,...

Cluster
Stakeholder management

Competentie
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn
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Stakeholder
management

Klantgerichtheid
Definitie: De capaciteit om diensten en producten te leveren die een toegevoegde waarde bieden voor de klant. Houdt de noden van de
klant op de voorgrond en handelt hier naar.
1. Handelt reactief ten aanzien van de klant.
Kent de klanten en heeft begrip voor de essentiële kenmerken van een klant/leverancier. Reageert reactief en ad hoc op vragen/problemen
van klanten. Beperkt zich in de samenwerking tot wat strikt overeengekomen is.
2. Bouwt een vertrouwensband op.
Onderhoudt een hartelijke relatie met de klant en informeert zich over diens prioriteiten en initiatieven. Bevraagt de klantentevredenheid op
een regelmatige basis en pakt problemen direct op. Levert punctueel producten en diensten op volgens afspraak. Analyseert dagelijkse
problemen met als doel trends te achterhalen en neemt de nodige stappen om herhaling te voorkomen.
3. Biedt een service relatie met focus op onderliggende noden.
Bespreekt, op al dan niet formele wijze, de behoeften, wederzijdse verwachtingen, en issues in de actuele diensverlening met de klant. Stuurt
en coacht het team naar het respecteren van de standaarden en afspraken van de klant. Zoekt naar onderliggende noden van de klant, zelfs
indien de klant deze zelf niet kent, en speelt hier proactief op in met gerichte producten of diensten.
4. Beheert lange termijn win-win relaties.
Ontwikkelt een lange termijn relatie met de klant, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, en een excellente dienstverlening.
Formuleert adviezen met betrekking tot de optimalisatie van processen bij de klant. Fungeert als vertrouwelijk klankbord voor klanten. Denkt
mee op persoonlijk en professioneel vlak om het gezamelijk succes te bestendigen.

Cluster
Stakeholder management

Competentie
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn
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Stakeholder
management

Teamplayer
Definitie: De capaciteit om in team bij te dragen aan het leveren van een gezamelijk resultaat of aan het oplossen van problemen of
conflicten, waarvoor de leden van het team verantwoordelijk zijn.
1. Werkt voornamelijk alleen.
Bewandelt hoofdzakelijk het eigen pad. Zoekt eerst zelf naar oplossingen. Werkt enkel samen met collega's als dit bijdraagt tot de eigen
interesses of als er sprake is van moeilijkheden. Begrijpt en ondersteunt de teamdoelstellingen nauwelijks.
2. Is een constructief teamlid.
Stelt zich constructief op, maar neemt weinig initiatief. Ondersteunt teamdoelstellingen en -beslissingen. Werkt mee in vergaderingen en
teamopdrachten op uitnodiging. Doet loyaal het eigen deel van het werk. Door de eigen collegialiteit en vriendelijkheid worden goede en
effectieve werkrelaties met andere teamleden ontwikkelt.
3. Waardeert en steunt andere teamleden.
Spreekt in positieve bewoordingen over andere teamleden. Vraagt naar hun mening en ideeën om hieruit te leren. Deelt informatie, kennis
en expertise met anderen en vertoont hierbij geen territoriaal gedrag. Is bereid de eigen agenda opzij te zetten om het groepsdoel te dienen.
Lost geschillen tussen teamleden op en respecteert hierbij gevoelens, waarden en standpunten van anderen.
4. Bevordert het teamgevoel.
Creëert en promoot een sfeer van samenwerking, teamcohesie, teamcommitment en consensus in beslissingen. Verzoent de belangen van de
organisatie met de belangen van de individuele teamleden. (H)erkent verschillen tussen individuele teamleden en bouwt hierop voort.
Cluster
Stakeholder management

Competentie
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn
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Stakeholder
management

Organisatiebewustzijn
Definitie: De capaciteit om organisationele structuren, waarden en politieke krachten te begrijpen en er gebruik van te maken om de
doelen te bereiken.
1. Begrijpt de formele structuur van de organisatie.
Begrijpt de regels, procedures en formele communicatiekanalen en houdt zich eraan. Weet wie aan te spreken bij vragen en/of problemen.
2. Begrijpt de informele structuur en waarden van de organisatie.
Kan relaties tussen personen en in netwerken inschatten en maakt er gebruik van. Weet hoe bepaalde personen of afdelingen te benaderen
en maakt gebruik van informele communicatiekanalen. Begrijpt de waarden, cultuur en taal binnen de organisatie en maakt er gepast gebruik
van.
3. Begrijpt politieke krachten en is zich bewust van het eigen handelen.
Kent de politieke krachten en hun werking die een invloed hebben op de organisatie en maakt er gebruik van. Weet welke personen of
departementen hij/zij dient te benaderen om doelen te bereiken. Is zich bewust van de invloed van het eigen handelen op andere delen van
de organisatie.
4. Begrijpt achterliggende organisationele thema's.
Begrijpt de geschiedenis van de organisatie en hoe deze actuele thema’s beïnvloedt. Begrijpt de achtergronden en redenen voor het huidige
functioneren van mensen in de organisatie. Tracht te begrijpen waarom zaken in het verleden verkeerd liepen en probeert de achterliggende
dynamiek hiervan te kennen.

Cluster
Stakeholder management

Competentie
Netwerken
Synergieën creëren
Klantgerichtheid
Teamplayer
Organisatiebewustzijn
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Het Selectie-Interview
NL
Stoffel Bollu
24 & 25 augustus 2021

Voorstellingsronde
• Functie
• Ervaring met interviewen
• Verwachtingen van opleiding
• Interviewherinnering

Het Selectie-Interview

24 & 25 augustus 2021
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Doelstellingen van de opleiding
• Kenmerken constructief selectie-interview
• Vaardigheden gedragsgericht interview
Deze cursus is:
Een interactieve vaardigheidstraining met voldoende ruimte voor individuele
en groepsoefeningen.
Deze cursus is niet:
Een theoretische cursus over de psychologische aspecten van het selectie interview.
Het Selectie-Interview
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Agenda
Dag 1
• Doelstellingen selectie-interview
• Competentiedenken
• Vaardigheden interviewer
• Structuur selectie-interview
• Gedragsgerichte vraagstelling
• Evaluatie kandidaat
Dag 2
• Feedback geven
• Rollenspellen
• Case oefening
Het Selectie-Interview
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Persoonlijk Actieplan
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Doelstellingen selectie-interview

BESCHRIJF HET REKRUTERING- EN
SELECTIEPROCES BINNEN JOUW ORGANISATIE?

Het Selectie-Interview
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Overzicht algemeen rekrutering- en selectieproces
Voorbereiding van de
rekruteringscampagne :
• Bedrijfsprofiel
• Behoefte objectiveren
• Functieanalyse
• Kandidaten profiel
• Actieplan

Voorselectie
• (Telefonisch screenen)

• Analyse arbeidsmarkt
• Kanalen en partners selecteren
• De organisatie positioneren als
aantrekkelijke werkgever

• Het gesprek gericht op
competenties
• Bevragen motivatie en
ambities

• (Referenties)

Sourcing :

Het Selectie-Interview

Selectie – interview:

•CV’s screenen

Selectie:
• Een hulpmiddel: het
Assessment Center

Selectie: voorbereiding

Selectie

• CV doorlopen

• Evaluatiemiddelen:
testen

• Structuur bepalen
• Vragen definiëren

24 & 25 augustus 2021
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Adviseren en
begeleiden van
de beslissing en
integratie

WAAROM VOEREN WE SELECTIE-INTERVIEWS
UIT?

Het Selectie-Interview
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Objectieven van het Selectie-interview
• Informatie verzamelen over de kandidaat in functie van de vereisten van de
vacature (MATCHING)
• Inzicht krijgen in verwachtingen en motivatie (MATCHING)
• Informatie geven, twijfel wegnemen rond de functie, de onderneming
(SELLING)
PROFIEL
(persoonlijkheid, capaciteiten, verwachtingen)
VEREISTEN
(vereisten, beperkingen, evolutie)
Het Selectie-Interview
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Reflectie-oefening selectie-interview
Waarom was je er tevreden over?
Wat heeft je erbij geholpen?

Het Selectie-Interview
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Waarom was je er niet tevreden over?
Met welke problemen kreeg je te maken?
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Competentie denken

Het belang van competenties in HR
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Nuttige definities
• Kennis:
- Wat iemand geleerd heeft en beheerst

• Competentie:
- Een competentie is een synergetisch geheel van vaardigheden, attitudes en
kennis dat zich manifesteert via observeerbaar gedrag, en een
voorspellende waarde heeft voor toekomstige effectiviteit in de functie.

• Gedrag:
- Wat een persoon zegt en doet. Hierin zitten niet; interpretaties, meningen
en gevoelens, veralgemeningen, vooroordelen, evenmin als
toekomstprojecties.

Het Selectie-Interview
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Het ijsbergmodel: alleen gedrag is te zien
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Voorbeelden van competenties
Samenwerkingsgerichtheid
De capaciteit om in team bij te dragen aan het leveren van een gezamenlijk
resultaat (organisatiedoel) of aan het oplossen van problemen of conflicten,
waarvoor de leden van het team verantwoordelijk zijn.
Assertiviteit
In een gesprek zijn mening, belangen, rechten, ideeën, enz. naar voor
brengen en laten gelden met respect voor de opvattingen van anderen en op
een manier die bij de anderen niet agressief overkomt

Het Selectie-Interview
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Emotionele controle

Definitie: Het vermogen om de eigen emoties onder controle te houden in
stresscondities, alsook negatieve acties kunnen onderdrukken bij
provocatie, weerstand of vijandigheid van anderen.
1
2

Bedwingt zijn emoties onvoldoende.
Bedwingt zijn emoties.
Bedwingt, met enige moeite, zijn eerste (re)actie en houdt zijn emoties onder
controle. Maar kan moeilijk de werkzaamheden afronden.

3

Blijft beheerst.
Blijft beheerst reageren bij spanningen en emoties. Laat zich er niet te erg door
afleiden. Is goed in staat af te maken waar hij mee bezig was.

4

Gaat effectief met stress om.
Blijft bij grote problemen/tijdsdruk en/of hevige emoties naar een mogelijke oplossing
zoeken om deze te reguleren en het werk te blijven uitvoeren. Blijft onder druk
constante prestaties leveren.
Gaat proactief met stress om.
Onderkent tijdig oplopende spanningen, ziet grote tijdsdruk of problemen aankomen
en onderneemt acties om deze terug te brengen. Heeft speciale manieren of plannen
op voorhand om met heftige emoties of stress om te gaan.

5
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Belang van competenties
• Kerncompetenties :
- Zijn verschillend voor elke organisatie, en bepalen de specificiteit ervan

• Functionele competenties :
- Zijn specifiek voor een afdeling of functie

• Technische competenties :
- Zijn gelinkt aan technische kennis

Het Selectie-Interview
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Competenties in de praktijk
• Het kunnen handelen
- Veronderstelt de juiste middelen kunnen inzetten en samenbrengen (
kennis, vaardigheden, netwerk, …)

• Het willen handelen
- Heeft betrekking op de motivatie van het individu en van de context
binnen de welke hij opereert

• Het mogen handelen
- Verwijst naar een context, een arbeidsorganisatie, een managementkeuze,
sociale voorwaarden, … die het mogelijk maken om verantwoordelijkheid
en risico’s te nemen
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Persoonlijk Actieplan
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Vaardigheden interviewer

Perceptie
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Perceptie
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Perceptie
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Perceptie
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Perceptie
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GEEF EEN AANTAL KARAKTERISTIEKEN VAN EEN
TYPISCHE ENGELSMAN.
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Valkuilen (1)
• Perceptie tegenover feiten
- Wij zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn (Stephen Covey)

• Halo / Horn effect
- Eén positief of negatief kenmerk bepaalt de eindbeoordeling van de
kandidaat

• Tendens naar het midden
- Het geven van een gemiddelde score bij gebrek aan voldoende
gedragsvoorbeelden
Het Selectie-Interview
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Valkuilen (2)
• Similar to Me
- We hebben allemaal de neiging om kandidaten
te selecteren die op ons lijken …

• Redder spelen
• Vooroordelen en verwachtingen
• Stereotypen
• Suggestieve vragen
Het Selectie-Interview
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Te vermijden als interviewer...
1.

Vermijd humor:
“My boss-to-be pulled out my resume with an angry look and asked “WHAT is this?!” It was a page full of random characters, from
copyright symbols to Pounds Sterling, with my name in 72-pt font across the top. I was horrified; he started laughing. He made it up!”

2.

Voer geen monoloog:
Aan het begin van een interview is het aanlokkelijk om een monoloog te starten. Je geeft teveel info over het type kandidaat en/of over
de positie en vereisten van de job.

3.

Vermijd gesloten vragen.

4.

Herformuleer algemene vragen:
Wanneer je een generalistische vraag stelt, zal je een generalistisch antwoord krijgen. Probeer je vragen te herformuleren in
overeenstemming met de specifieke positie.
“Why do you want this job?“ of ”I've been looking for a job where I can use my creative skills and work with people.”

Het Selectie-Interview
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Te vermijden als interviewer...
5.

Vermijd suggestieve vragen:
“A good manager is a strong leader. What could you bring to this team?“
”The last team I managed had many of different personalities, so I really developed my relationship skills. I expect the team I would lead
here would be similar, so I feel I'd make a good leader.”

6.

Wees voorzichtig met leeftijd.

7.

Vermijd discriminerende vragen

8.

Doe geen jobaanbod onmiddellijk na het interview.

Het Selectie-Interview
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Interview tips
• Zorg dat de kandidaat op zijn gemak is
- Neem de tijd voor ‘small talk’.
- Neutrale onderwerpen: weer, route,...
- Onderwerpen die je op CV gezien hebt: “ik zag op je CV...”

• Lichaamstaal
- Denk niet alleen na over wat je zegt, maar ook over hoe je het zegt.

Het Selectie-Interview
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Actief luisteren
Luisteren

Het Selectie-Interview

Actief luisteren
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Non-verbale communicatie
De eerste 5 minuten
Houding en gebruik van de ruimte
Handdruk
Kleding en accessoires
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Opmerkzaam en oogcontact
Wees aandachtig voor de luistervaardigheden en interactieve
gedragingen van de kandidaat.
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Gezichtsuitdrukking en oogcontact
De sleutel om te luisteren naar non-verbale
communicatie is nagaan of de
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal
matchen met de gesproken woorden.
Lichaamstaal spreekt ook erg luid. Luister
ook de kandidaats antwoorden op je vragen.
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Actief luisteren
• Aandacht geven
- Aankijken
- Open houding
- Naar voor leunend

• Verbale feedback
- “Interessant”, “Begrijp ik”, “Daarin volg ik jou”
- “… (herhalen), vertel?”, “Oh, … (herhalen)”

• Non-verbale feedback
- Knikken, ‘hummen’ - “Ik volg je gedachtegang”
- Let op! : Je gezicht en lichaam spreken boekdelen
- Veranderen van houding geeft je mening weer
- Glimlachen – akkoord gaan
- Fronsen – twijfels of niet akkoord
- Handen aan gezicht – kritische luisterhouding

Het Selectie-Interview
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Luisteren is ook goede vragen stellen
• Goed luisteren is geen passieve bezigheid. De kunst van het luisteren is
goede vragen stellen.
• Begin met vragen ter verduidelijking. Pas nadat de spreker zijn verhaal heeft
gedaan en jij begrijpt wat hij bedoelt, zijn eventuele kritische, beïnvloedende
of reflecterende vragen op zijn plaats.
• Stel relevante vragen ("wat bedoel je met..."). Vraag door ("dus je bedoelt
dat...").
• Als je de indruk hebt dat je gesprekspartner nog niet alles gezegd heeft, stel
hem dan een open vraag.

Het Selectie-Interview
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Houding van de interviewer (1)
• Ook als je zelf aan het woord bent, is het zaak open te staan voor de inbreng
van anderen.
- Let op lichaamstaal, reacties en signalen.
- Pauzeer even als iemand wil interrumperen.

• Stilte toelaten
• Herformuleren
• Respect
- Beleefdheid
- Uren respecteren
Het Selectie-Interview

24 & 25 augustus 2021

42

Houding van de interviewer (2)
• Zelfverzekerdheid / Assertiviteit
- De interviewer leidt het interview. Vragen durven (her)stellen
- Aanvaarden dat de kandidaat een verschillende mening kan hebben; geen gelijk willen halen
- Vermijd cynisme, arrogantie, ironie

• Integriteit
- Jezelf zijn (en blijven) in contact met de andere => vertrouwen en authenticiteit

• Passie voor mensen en interviewen
• Vermijden :
- iemands zinnen afmaken
- iemand in de rede vallen, bijvoorbeeld met "ja, maar“
- een gesprek snel van onderwerp veranderen ("dat doet me denken aan...")
Het Selectie-Interview
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Ethiek
• Respect voor zichzelf en de ander
• Opletten voor:
- (Verbale) Agressie
- Passiviteit
- Manipulatie

Het Selectie-Interview
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Etiquette voor de recruiter
TIP 1: kom niet te laat

Het Selectie-Interview
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TIP 2: zet GSM uit
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Etiquette voor de recruiter
TIP 3

TIP 4: vermijd woordenstorm
en laat stiltes

TIP 5: denk aan je houding
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Etiquette voor de recruiter
TIP 6: je kandidaat
is niet je beste vriend

TIP 7: blijf lachen

TIP 8: controleer
lichaamshouding
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Persoonlijk Actieplan

Het Selectie-Interview
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Structuur selectie-interview

Structuur van het selectie-interview
• Voorbereiding van het gesprek
• Het gesprek zelf
-

Verwelkoming
Doelstellingen van het gesprek
Informatie verzamelen
Vragen van de kandidaat beantwoorden
Uitleg rond het vervolg van de procedure
Afsluiting van het gesprek

• Beoordeling van de kandidaat

Het Selectie-Interview
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Voorbereiding van het gesprek
• Analyse van de functie
• Consensus tussen betrokken partijen
• Bepalen van de kennis, competenties, noodzakelijk, nuttige en bijkomstige
ervaringen en een weging van deze verschillende factoren (checklijst)
• Analyse van het CV
• Keuze van de vragen
• Logistiek: alle nodige maatregelen nemen opdat het interview in optimale
omstandigheden kan verlopen: uitnodigingsbrief, plaats, duurtijd, plannetje,
wachtruimte,

Het Selectie-Interview
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De setting
Bij het interviewen van kandidaten, is het creëren van een juiste omgeving
cruciaal.
Wil je de mensen op hun gemak stellen of wil je hen uitdagen? Sowieso moet
je de juiste omgeving creëren en interviews op voorhand plannen om een
goed resultaat te bekomen.
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Productieve omgeving voor de kandidaat

Tijdens het interviewen van mensen, verkiest men meestal een open,
collaboratief interviewproces.
De keuze van interview omgeving wordt beïnvloed door de organisatie en de
ethiek die de recruiter aangenomen heeft. Beiden hebben een invloed op het
soort profielen dat je wenst aan te trekken.
Het Selectie-Interview
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Smart Seating
Hoe moeten de interviewer en kandidaat
plaatsnemen?
Zorg ervoor dat de sfeer en omgeving de kandidaat
toelaat open te communiceren
Alles wat dit verhindert, zou aangepast moeten
worden.
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Het interview zelf (1)
• Verwelkoming en Inleiding:
- Kennismaking: uzelf voorstellen, uw functie toelichten, eigen achtergrond,
controleer de naam van de kandidaat, …
- Kandidaat op het gemak stellen: informele opening, drankje aanbieden, …
- Selectieprocedure toelichten
- Structuur, duurtijd, ruimte voor vragen, …

Het Selectie-Interview
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Het interview zelf (2)
• Informatie verzamelen:
- De kandidaat is meer aan het woord dan uzelf. Geef ruimte om een
antwoord op een vraag te geven (stiltes zijn oké)
- Van gemakkelijke naar moeilijke vragen
- Stel open vragen die toelaten over sterktes, successen, zaken waar
kandidaat trots over is, … te spreken
- Ga dan pas over naar de meer delicate delen: leegte in CV, mislukkingen, …
- Verdiep de antwoorden door duidelijke, heldere en gerichte vragen te
stellen
- Let op voor vooroordelen
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Het interview zelf (3)
• Vragen over verleden en heden:
- Chronologische volgorde, ‘gaten’ opvullen, logica van het CV, …
- Studies overlopen: keuze, motivatie, resultaten, tevredenheid, ..
- Professionele verleden: verschillende stappen, hoe passen zij in het
‘professioneel project’ van de kandidaat
- Huidige situatie
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Het interview zelf (4)
• Vragen over de toekomst
- Ambities op korte, lange termijn: professionele visie
- Motivatie om zich kandidaat te stellen

• Vragen over competenties
- Gedragsgerichte vraagstelling
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Het interview zelf (5)
• Vragen van de kandidaat beantwoorden en informatie geven:
- Functie, onderneming beschrijven
- Wees eerlijk en positief : u vertegenwoordigt uw onderneming
- Maak een onderscheid tussen mening en feiten

• Afsluiten van het gesprek:
- Vraag naar bijkomende info die de kandidaat nog kwijt wil
- Licht de volgende stappen toe
- Begeleid de kandidaat
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Structuur van het interview
Fase 1:
Introductie

Intro & toelichten verloop interview

Fase 3:
Afronding

Afronden &
bedanken
Cv overlopen

Vragen beantwoorden

Motivatie bevragen

Competenties bevragen

Fase 2:
Informatie
verzamelen
Het Selectie-Interview
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Gedragsgerichte vraagstelling

De gedragsgerichte vraagstelling

Denk aan een situatie waarin
u (vaardigheid x) hebt
gebruikt
Hoe hebt u dat aangepakt?
Hoe ging u toen te werk?

Hoe zou u deze situatie aanpakken?
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DE BESTE VOORSPELLER VAN TOEKOMSTIGE
PRESTATIES IS DE VOORAFGAANDE PRESTATIE
IN SOORTGELIJKE OMSTANDIGHEDEN.
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Voorbeeld: ‘Samenwerkingsgerichtheid’
De capaciteit om in team bij te dragen aan het leveren van een
gezamenlijk resultaat (organisatiedoel) of aan het oplossen van problemen
of conflicten, waarvoor de leden van het team verantwoordelijk zijn.
•

Gedragsindicatoren:
- Luistert naar de ideeën en mening van collega’s
- Helpt collega’s wanneer zij te veel werk hebben of moeilijkheden hebben
- Werkt mee aan gemeenschappelijke doelen
- Springt voor collega’s bij afwezigheid
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Voorbeeld: ‘Samenwerkingsgerichtheid’
• Voorbeeld hoofdvragen:
- Omschrijf je huidig team.
- Geef een voorbeeld van een situatie waarin je onlangs een teamlid moest helpen.
- Geef een voorbeeld van een situatie waarin een collega een andere mening had dan de
jouwe.
- Geef een voorbeeld van een situatie waarin je als team naar een gemeenschappelijk doel
moest toe werken.
- Hoe organiseer je het werk als collega’s afwezig zijn.
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Voorbeeld: ‘Samenwerkingsgerichtheid’
• Voorbeelden van observaties:
- Praat over successen in de “wij” vorm
- Is bereidwillig, wil bijdragen aan het goede verloop van het interview
- Laat uitspreken, onderbreekt niet
- Helpt anderen
- Houdt rekening met andermans meningen en eigenheid
- Negatief: Houdt anderen verantwoordelijk voor mislukkingen, eigent zichzelf de successen
toe
- Negatief: Praat alleen maar in de “ik” vorm
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Voorbeeld: Assertiviteit
In een interview ideeën, rechten, belangen en meningen uiten en deze
laten gelden op een manier die de opvattingen van anderen respecteert en
niet agressief is ten opzichte van anderen.
•

Gedragsindicatoren:
- Zeg "ik" en neem aan wat hij zegt.
- Onderhandelen bij gebrek aan overeenstemming
- Herkent zijn fouten
- Zeg "ja" als je het er mee eens bent en "nee" als je het er niet mee eens bent.
- Het zoeken naar oplossingen, wil niet juist zijn om gelijk te hebben...
- Luister zonder te onderbreken
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Voorbeeld: ‘Assertiviteit’
• Voorbeeld hoofdvragen:
- Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u zich ergerde? Wat heb je gedaan?
- Beschrijf een situatie waarin u in conflict bent gegaan met een persoon/groep? Hoe is dit
conflict ontstaan? Hoe heb je gereageerd? Wat was de uitkomst?
- Ben je ooit slachtoffer geweest van onrechtvaardigheid? Zo ja, kunt u de situatie beschrijven?
Wat heb je gedaan om de situatie te verhelpen?
- Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u het niet eens was met uw collega's?
Met je supervisor? Wat is er gebeurd? Hoe is het afgelopen? Vertaald met
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
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Voorbeeld: ‘Assertiviteit’
• Voorbeelden van observaties:
- Spreek over hem als "wij".
- Is verlegen, vermijd oogcontact
- Is agressief: is defensief als hemer een vraag wordt gesteld...
- Verontschuldigt zich de hele tijd, rechtvaardigt zich voortdurend tijdens het interview
- Beschuldigt anderen van mislukkingen, neemt de eer voor de successen.
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Oefening
• De mate waarin iemand (COMPETENTIE INVULLEN) is, merk je aan de manier
waarop de persoon:
-…
-…
• Dus: wanneer we willen weten of onze kandidaat (GEDRAGSINDICATOR) is, kunnen
we hem de volgende vragen stellen:
-…
-…
• en kunnen we observeren of :
-…
-…
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Oefening
• In 3 groepjes
• Kies 3 competenties
• Noteer de gedragsindicatoren
• Zoek vragen die peilen naar de gekozen gedragsindicatoren. Formuleer
eventueel ook bijvragen
• Bedenk indicatoren die je tijdens het gesprek kan observeren
• Doe een eventuele dry run rond één competentie
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STARR – model
Geef een voorbeeld van …

S
R²

T
A
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• S ituatie
• Wanneer? Hoe?
• Omgeving?
• T aak en doel
• Wat was de vraag?
• A ctie
• Wat hebt u gedaan?
• R esultaat
• Wat is er gebeurd? Wat was het
effect?
• Reflectie (toekomst)
• Wat zou u anders doen?
72

Doorvragen: frietzakmodel (1)
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Voorbeeld
• Verkennende vragen (E-ex)
-

Kan u mij over een situatie vertellen waarin u …
Kan u een voorbeeld geven van …
Vertel me over een keer dat...
Beschrijf een situatie waarin...

• Herformuleren (H)
- Als ik het goed begrijp …
- Samenvattend zeg je dus dat …
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Voorbeeld
• Verdiepende vragen (E-in)
-

Hoe hebt u dat aangepakt?
Wat was jouw specifieke rol …
Meer specifiek, op welke weerstand bent u gebotst?
Wat hebt u vervolgens gedaan?
Wat was het resultaat?
Hoe...
Waarom...
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DO’S
• Begin met een positieve gebeurtenis
• Stel een vraag die de persoon aanmoedigt om over een
reële situatie te vertellen
• Geef een duidelijke tijdskader aan het verhaal
• Peil naar de gedachten, gevoelens achter de handeling
• Het gesprek kan een emotionele ervaring zijn voor de
kandidaat,
het zou kunnen dat u op persoonlijke onderwerpen stuit
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DONT’S
• Vermijd abstracte vragen
• Vermijd om sturende vragen te stellen of overhaaste beslissingen te trekken
• Vermijd het beoordelen van een situatie
• Ga niet te ver door op de waarden, het gedrag is belangrijk
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Goede vragen, slechte vragen
• Een goede vraag:
- Is gesteld in de verleden tijd (Wat deed je … )
- Nodigt de kandidaat uit om met “ik” te antwoorden
- Nodigt de kandidaat uit om concrete, feitelijke voorbeelden te geven (kan je het antwoord
visualiseren?)

• Geen theoretische of hypothetische vragen
- Wat zou je doen …

• Geen suggestieve vragen
• Voorbeelden in het heden, toekomst of hypothetisch hebben geen voorspellende
waarde naar gedrag toe :
- Gewoonlijk doe ik, ik zou, wij doen meestal …
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Interviewtechnieken
Een interview is geen dialoog.
Creëer openheid.
Start met eenvoudige, niet controversiële vragen.
Stel één vraag per keer.
Stel korte vragen.
Laat stiltes toe.
Maak je geen zorgen over de bewoording van je vragen.

Het Selectie-Interview

24 & 25 augustus 2021

79

Interviewtechnieken
Onderbreek een goed verhaal niet omdat je aan een nieuwe vraag denkt of omdat
de kandidaat van de geplande route afwijkt.
Durf over de negatieve aspecten van een situatie praten.
Wanneer de kandidaat te veel doorgaat in onderwerpen die niet pertinent zijn,
probeer hem/haar zo snel mogelijk terug bij de les te krijgen.
Probeer zoveel mogelijk na te gaan wat de kandidaat’s rol en/of aandeel in het
verhaal is om zo te achterhalen wat informatie van eerste hand of tweede hand is.
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Interviewtechnieken
Maak geen gebruik van het interview om kennis, vocabularium, charmes of andere
capaciteiten aan te tonen.
 Sluit het interview tijdig af.
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Persoonlijk Actieplan
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Evaluatie kandidaat

Peilen naar competenties
In 3 stappen…

• Informatie verzamelen
- Wat de kandidaat doet of zegt
- Tijdens het interview

• Coderen
- De aanwezige competenties identificeren
- Na het interview

• Evalueren
- Het niveau van de competentie toekennen
- Na het interview- rapporteren
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Een woordje over noteren
• Welke rapportering is er nodig?

• Tijdens het interview?

• Na het interview?
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Beoordeling van de kandidaat
•

Van veel informatie => relevante informatie

•

Observeren vs. interpreteren

•

Kandidaat vs.

functievereisten
competenties
potentieel

•

Ontcijferen van nota’s (+ intuïtie) vs. eerste indruk

•

Voorbereiding en nota’s (vb. in 2 kolommen)
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Oefening

Het Selectie-Interview

24 & 25 augustus 2021

87

Meerdere interviewers (1)
Pro
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Meerdere interviewers (2)
• Het belang van voorbereiding …
-

de functiebeschrijving samen doorlopen
afspraken maken over wie op welke vaardigheid zal interviewen
de gedragsgerichte methode in trainen
afspraken maken over hoe er zal gescoord worden (bv. samen weging vaardigheden vast te
leggen)
- afspraken rond timing…

• … en van een gezamenlijk evaluatiegesprek
- evaluatie in functie van de afgesproken criteria
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Persoonlijk Actieplan
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ROLLENSPEL
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Interview flow (loops van 60 minuten)
• Deel met je peers de competenties die je zal bevragen, bedrijf en functie
• Stem met je kandidaat bedrijf en functie af : 5 minuten
• Neem een interview af gedurende 35 minuten
• Kandidaat gaat naar de breakoutroom en wacht
• Nabespreking interview met peers : 10 minuten
• Feedback aan kandidaat in breakoutroom: 10 minuten
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Feedback geven

HOE GEEF JIJ FEEDBACK?
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Sandwich model
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Feedback
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Tips bij het geven van feedback
• Vraag of de persoon feedback wil ontvangen
• Feedback heeft steeds als doel te HELPEN
• Specifiek en zonder oordeel
• Manifesteer respect, toon begrip voor de gevoelens van de andere
• Schep geen (valse) hoop: minimaliseer het probleem niet
• Spreek met de IK-boodschap
• Draai niet rond de pot, wees direct
• Geen gespot of moppen.
• Coherente non-verbale taal!
• Stel vragen, geen monoloog
• Laat de ander reageren, verschaf de nodige tijd (stiltes)
• Stel uw hulp voor
• Bepaal een 26 & 27 januari 2021 voor een opvolggesprek
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SOGRA
Situatie

geef kort aan waarover het gaat.“Ik wil je spreken over…..”

Observaties

formuleer de feiten (zowel de positieve als de te verbeteren punten). “Ik
stel vast dat….” Vraag wat de medewerker hier zelf van denkt

Gevoel

zeg wat je bij deze feiten voelt (de 4 B’s van emoties: Bang, Boos, Blij,
bedroefd …) /welk effect dat op jou heeft

Reflectie

verduidelijk waarom jij zo denkt of voelt, verduidelijk wat je wil (principe,
normen, waarden, voorschriften, reglementering, gevolgen en effect voor
de medewerker/collega’s/klanten,concrete voorbeelden,voordelen …) “Ik
denk dat….”ga samen zoeken naar suggesties voor verbetering

Actie

maak afspraken (vraag wat de medewerker gaat doen,
wanneer,hoe,waar…..of zeg eventueel wat jij/hij kan ondernemen
(wie/wat/waar/wanneer/waarom/hoe) “Ik stel voor dat….”
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ROLLENSPEL
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Interview flow (loops van 60 minuten)
• Deel met je peers de competenties die je zal bevragen, bedrijf en functie
• Stem met je kandidaat bedrijf en functie af : 5 minuten
• Neem een interview af gedurende 35 minuten
• Kandidaat verlaat de ruimte en wacht
• Nabespreking interview met peers : 10 minuten
• Feedback aan kandidaat : 10 minuten
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INTERESSANTE CASES
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STARR-methode: alternatief
Eén van de zwaktes van de STARR methode is dat vragen gebaseerd zijn
op situaties uit het verleden in een ander bedrijf.
MAAR voor jou is het belangrijk te weten hoe een kandidaat zal
presteren in jouw bedrijf. Daarom moeten zij demonstreren hoe ze
problemen in deze toekomstige job zullen aanpakken
Een andere zwakte situeert zich in de vragen zelf. Kandidaat heeft al
geoefend en anticipeert op interview vragen diet niet-authentieke
antwoorden met zich meebrengen.
Deze 12 vragen kunnen u helpen in het vinden van de beste kandidaat:
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Identificeren en oplossen
1.

Hoe zal je problemen en opportuniteiten in de job identificeren?

2.

Kan je de problemen die je waarschijnlijk zal tegenkomen in dit
proces identificeren?

Gekwalificeerde nieuwkomers identificeren problemen die snel moeten worden aangepakt in hun nieuwe
job. Neem ons mee door de stappen van het proces dat je zal gebruiken gedurende je eerste weken om
zowel de belangrijkste issues/ problemen, alsook mogelijk positieve opportuniteiten in je nieuwe job te
identificeren.

Onze medewerkers moeten in staat zijn om op een snelle manier problemen te identificeren in de
bestaande processen, systemen, en producten. Kijk eens naar deze schets van één van onze processen en
identificeer de top drie gebieden/ punten waarvan je voorspelt dat zich mogelijk ernstige problemen
kunnen voordoen? (Toon een enkele pagina met een bestaand proces of systeem gerelateerd aan de
vacature, waarvan je weet dat er fouten inzitten).

3.

Los een reëel probleem op dat je zal tegenkomen.

We willen weten hoe je een reëel probleem dedecteert en oplost om zo je probleemoplossend
vermogen te identificeren. Neem ons mee doorheen de stappen die je zal ondernemen bij het oplossen
van dit probleem dat zich op je bureau zal bevinden op je eerste werkdag (Geef een halve pagina met een
overzicht van het bestaande probleem).
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Toekomstgericht
4.

Voorspel de evolutie van deze job.

5.

Voorspel de evolutie van deze industrie.

Jobs evolueren continu waardoor vooruit kijken cruciaal is om succesvol te zijn. Voorspel op minstens vijf verschillende
manieren hoe deze job zal evolueren gedurende de volgende drie jaren als gevolg van business-, technologische veranderingen
en een snellere en meer innovatieve omgeving.
Aangezien we in een snel veranderende industrie actief zijn; moeten onze medewerkers toekomstgericht zijn, vooruit plannen
en anticiperen op deze industriële veranderingen. Vertel eens hoe vaak jij focust op de toekomst van onze industrie? Voorspel
vervolgens vijf trends in onze industrie en hoe topbedrijven zullen moeten veranderen gedurende de volgende 3 tot 5 jaren als
resultaat van deze businessveranderingen, nieuwe technologieën en de behoefte aan meer snelheid en innovatie.
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Vermogen tot innoveren, aanpassen en leren
6.

Toon hoe jij een continu lerende expert zou zijn.

7.

Toon ons je aanpassingsvermogen wanneer dramatische verandering vereist is.

8.

Toon ons hoe je zal innoveren.

Snel leren is essentieel in een snel bewegende organisatie en industrie. Selecteer een belangrijk onderwerp m.b.t. de job waar je
continu zal moeten bijleren. Toon vervolgens in detail aan hoe je in eerste instantie zal leren en hoe je vervolgens je experten
status zal behouden. (Je kan als alternatief vragen hoe ze hun experten status in de huidige job behielden).
In de snel veranderende, chaotische en volatiele omgeving waarin we actief zijn, moet iedereen en elk proces aanpasbaar zijn.
Toon ons hoe jij je zou aanpassen aan deze situatie die zou kunnen voorkomen in je job (voorzie een mogelijke grote
verandering dat aanpassing vereist in deze job) door ons mee te nemen doorheen de stappen die je zou ondernemen.
Ons bedrijf focust zich op innovatie, dus moeten we weten of elke nieuwe medewerker in staat is tot innovatie. Selecteer
daarom een belangrijk gebied in deze job en neem ons mee doorheen de stappen die je zal ondernemen om te innoveren in dat
gebied gedurende je eerste jaar. (Je kan als alternatief een gebied uit de vorige job bevragen en hoe de innovatie gecreëerd en
geïmplemteerd werd, en wat de eigen rol was in elke stap.)
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Beter begrijpen
9.

Rangschik in functie van belang de factoren op basis van dewelke je een job
accepteert.

We weten dat je verschillende keuzes hebt, dus indien we je een job aanbieden, willen we dat het je behoeftes tegemoetkomt.
Daarom willen we graag weten welke factoren je zal gebruiken (loon, werktaken, fit met manager, niveaus van
verantwoordelijkheid, …) om te bepalen of onze job de juiste is voor je. Daarom vragen we je in dalende volgorde van belang je
top 5 factoren op te lijsten die je gebruikt om te evalueren en te bepalen welke job je kiest.

10. Rangschik in functie van belang je job motivators.

We willen elke medewerker de juiste set van motivators bieden. Daarom vragen we je in dalende volgorde van belang je top 5
job motivators op te lijsten.
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Beter begrijpen
11. Vertel ons wat de meest effectieve manier is om met jou om te
gaan.

We willen elke nieuwe medewerker de beste kans van slagen bieden. Je kan ons helpen dit te
bereiken door te wijzen op de meest effectieve manieren om met jou om te gaan. Hoe we om
moeten gaan met bepaalde factoren om je prestaties te optimaliseren (feedback, beloningen,
nabijheid van supervisie, aanpak van communicatie, voorkeur voor een bepaalde leiderschapsstijl,
…)

12. Rangschik de bekwaamheden die je in deze job brengt.

Het is belangrijk de sterktes van elke nieuwe medewerker te kennen en hoe deze matchen met de
vereisten van de job. Kan je in de vier belangrijke categorieën kennis – ervaring - opleiding en
vaardigheden, oplijsten in dalende volgorde van belang wat de vijf sterkste bekwaamheden zijn die
van jou een top performer maken? (Indien je je zorgen maakt m.b.t. zwaktes kan je deze vraag
toevoegen: Op basis van eerdere assessments door managers en (360°) appraisals, wat is het
gebied waarin de meeste verbetering nodig is en welke acties onderneem je om jezelf te verbeteren
op dat gebied?)
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Zijn we er klaar voor…
• “Diving in”: ik ben klaar om te springen…
• “In the deep end”: zwemmen of verdrinken…
• “In the shallow end”: voorzichtig aftasten…
• “On the Lifeguard station”: ik ken het, ben er geweest, kan
anderen coachen…
• “In the changing room”: ik aarzel, nog niet zeker of ik (nu)
mee kan…
• “In the bar”: geen paniek, dit gaat vanzelf…
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Bedankt!
Stoffel Bollu

Vragen?
0496/460874

stoffel.bollu@beopledd.com

