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Competentiekaart 
 
Een competentiekaart is een tool om inzichtelijk te maken waar je naar op zoek bent in een 

kandidaat bij een selectiegesprek. Het doel hierin is om een objectieve en eerlijke situatie neer 

te zetten voor elke kandidaat. De competentiekaart is een tool die de  beoordeling van 

competenties in de praktijk registreert. Ook worden deze door een competentiekaart 

overzichtelijk gemaakt. De competenties worden naast definitie beschreven door praktische, 

zichtbare gedragsindicatoren zodat het beoordelen hiervan makkelijker is.  

 

De theorie 
Het opstellen van een competentiekaart doe je in drie stappen. 

 

Stap 1 
De eerste en belangrijkste stap is het selecteren van de competenties die je zoekt. Het is hierin soms 

verleidelijk om alle goede eigenschappen op te noemen die je kan bedenken, maar het is hierin vooral 

belangrijk om te bepalen wat je echt nodig hebt om te slagen binnen de organisatie en beoogde 

functie. Doorgaans worden twee verschillende competenties opgenomen, namelijk kerncompetenties 

en baan-specifieke competenties. Kerncompetenties zijn eigenschappen die iedereen binnen de 

organisatie moet hebben en zijn vaak gebaseerd op de missie en visie van het bedrijf. baan-specifieke 

competenties bestaan uit vaktechnische of kennis gerelateerde competenties waarbij kennis en inzicht 

de basis vormen voor succes. Hierbij horen ook nog gedragscompetenties, deze zijn meer 

persoonsgebonden en vaak overdraagbaar naar andere vakgebieden. 

 

Stap 2 
De tweede stap is om de competentie onder te verdelen in gedragsindicatoren. Dit houd in dat je 

verwoord hoe deze competenties zich zullen uiten in de praktijk binnen je eigen sector/bedrijf. Het 

gaat hier om gedrag, dit betekend dat je op zoek bent naar dingen die je kunt zien. Hoe zou je in de 

praktijk zien dat iemand goed interdisciplinair kan samenwerken? Als je deze gedragsindicatoren goed 

en praktisch opstelt, zijn deze makkelijk te testen/bevragen in een selectiegesprek. Voorbeelden van 

uitgewerkte gedragsindicatoren vind je in bijlage 1.  

Voorbeeld wat gedragsindicatoren zijn (competentie interdisciplinair samenwerken): 

• In staat zijn om technische aspecten van het werk op een manier te communiceren dat 

collega’s deze kunnen begrijpen; 

• Is goed op de hoogte van kwaliteiten en valkuilen, en handelt hiernaar door hulp te vragen en 

aan te bieden; 

• Betrekt anderen in het eigen denkproces en vraagt hierin om hulp. 

 

TIP: het is belangrijk om gedragsindicatoren te bepalen die fysiek uitgevoerd kunnen worden. Vind je 

dit lastig? Google kan je niet vertellen wat er nodig is binnen uw specifieke bedrijf, maar kan je wel in 

de goede richting helpen.  
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Stap 3 (optioneel)  
De derde stap  is het visualiseren. Dit is in principe optioneel, maar kan wel bijdragen aan het 

overzicht en begrijpelijkheid van de tool. Zo zal een visueel aantrekkelijke cirkel of figuur makkelijker 

te begrijpen zijn dan een lijst met bulletpoints. in bijlage 2 staan enkele visueel aantrekkelijke 

competentiekaarten. Zoals hier te zien is zijn er in het uiteindelijke resultaat genoeg ruimte voor eigen 

invulling. Sommige bedrijven geven de voorkeur om in de kaart alleen de competenties te noteren. 

Andere organisaties geven de voorkeur voor meer informatie of een logische categorisering. Dit is 

puur eigen voorkeur en we willen dan ook het advies geven om te kijken wat bij jullie past en wat 

werkt voor uw organisatie.  

Het kan hierbij zeer nuttig zijn om dit indien mogelijk samen met de werknemers op te stellen. Op 

deze manier wordt het de werknemers eigen, weet u zeker dat het gedragen wordt door de 

organisatie en krijgt u een compleet product wat u verder kan gebruiken voor de werving en selectie. 

 

TIP: het is vaak lastig om gedragsindicatoren te verwerken in een visueel aantrekkelijke 

competentiekaart. Het is hierin vaak aan te raden om een competentiekaart te maken met daarnaast 

een lijst met gedragsindicatoren of andere informatie die niet in de kaart past. Onderschat deze stap 

echter niet, om een gedegen selectie te maken zijn gedragsindicatoren absoluut essentieel. 

 

Uitvoering  
De primaire functie van de competentiekaart is om het sollicitatieproces te reguleren. Het is een tool 

om erachter te komen waar je naar op zoek bent en waar dat uit blijkt. Competenties zijn lastig te 

bevragen, het is dan ook belangrijk om specifiek te vragen naar de bepaalde gedragsindicatoren. 

Vraag hierbij naar concrete voorbeelden, het liefst uit de afgelopen weken waaruit op te maken is of 

ze het beoogde gedrag vertoonde. Vraag kritisch en gebruik hiervoor bij voorkeur de STARR-

methode. 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


 

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0     

  

Bijlage 1:  

Uitgewerkte gedragsindicatoren 
 

 

Aanpassingsvermogen Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende 

omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, 

verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. 

Blijft goed functioneren wanneer 

situatie onverwachts wijzigt 
O     O     O    O     O     O     O 

Functioneert niet optimaal bij 

onverwachte wijzigingen.  

Gaat problemen niet aan uit de weg 

maar zoekt naar oplossingen 
O     O     O    O     O     O     O 

Is star in werk- en denkwijze.  

Andere werkomgeving: past zich aan 

op veranderingen in de werkomgeving 

door bijvoorbeeld reorganisaties. 

O     O     O    O     O     O     O 
Heeft moeite met een snel 

bewegende bedrijfscultuur. 

Andere taken: past zich aan 

veranderingen in de inhoud van taken 

of werkmethoden aan. 

O     O     O    O     O     O     O 
Houdt graag vast aan 

zijn/haar eigen werkmanier 

en takenpakket.  

Interpersoonlijke veranderingen: past 

zich aan andere mensen, zoals 

cliënten, collega’s, superieuren aan. 

O     O     O    O     O     O     O 
Ligt niet snel op een lijn met 

anderen (zoals cliënten, 

collega’s, etc.).  

Andere leefomgeving: past zich aan 

veranderingen in de leefomgeving, 

bijvoorbeeld door een verhuizing aan. 

O     O     O    O     O     O     O 
Heeft veel tijd nodig om te 

aarden in een nieuwe 

omgeving.  

Andere verantwoordelijkheden: past 

zich aan veranderingen in 

verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en regels aan. 

O     O     O    O     O     O     O 
Kan zich lastig aanpassen 

aan Nederlandse manieren 

van werken en de 

bijbehorende 

bedrijfshiërarchie.  
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Pro-activiteit Het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van 

voorstellen. 

Kan zelfstandig keuzes maken 

wanneer de situatie hier naar vraagt 
O     O     O    O     O     O     O 

Heeft veel behoefte aan 

bevestiging en goedkeuring 

van anderen 

Ziet kansen en speelt hier graag op in  
O     O     O    O     O     O     O 

Heeft een hoge focus op de 

opdrachten zoals deze 

opgesteld zijn 

Kan goed knopen doorhakken 
O     O     O    O     O     O     O 

Kan veel tijd bezig zijn met 

twijfelen 

Constateert problemen en maakt deze 

bespreekbaar 
O     O     O    O     O     O     O 

Kijkt graag liever de kat uit de 

boom 

Is zelfstandig effectief door in te spelen 

op mogelijkheden en taken die nog 

open liggen 

O     O     O    O     O     O     O 
Zal bij gebrek aan directe 

leiding moeite hebben om 

zichzelf bezig te houden en zal 

zich mogelijk snel vervelen 

Weet wat hij/zij wil bereiken en gaat 

hiervoor 
O     O     O    O     O     O     O 

Reageert op de situatie zoals 

die zich voor doet 

 

 

Eigen effectiviteit Verwachten in staat te zijn om uit te kunnen voeren wat iemand 

voor heeft genomen. Het geloof in het eigen kunnen 

Is zelfverzekerd over de competenties 

waar hij of zij goed in is 
 O     O     O    O     O     O     O 

 

Is erg zelfkritisch over eigen 

competenties waar dat soms 

niet nodig is 

Gelooft over de competenties te 

beschikken die nodig zijn om dit werk 

goed uit te voeren 

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Is onzeker over de 

competenties die nodig zijn in 

deze functie 

Ziet, en maakt gebruik van 

mogelijkheden om eigen valkuilen op 

korte termijn te verbeteren  

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Lijkt geen intentie te tonen om 

zich te verbeteren in eigen 

valkuilen 

Heeft het gevoel een waardevolle 

medewerker te zijn die goed werk 

levert 

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Is onzeker over in het verleden 

geleverd werk 

Heeft over het algemeen het gevoel 

genoeg tijd en middelen te krijgen om 

goed werk te leveren 

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Ziet beren op de weg in de 

mogelijkheid het werk goed te 

verrichten 

Kan zelfstandig werken met minimale 

tussenkomst van manager 
 O     O     O    O     O     O     O 

 

Heeft veel behoefte aan 

bemoedigende woorden en 

positieve feedback 
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Communicatieve vaardigheden Het op een juiste manier overdragen van communicatie in alle 

mogelijke vormen 

Heeft een goed beeld van de eigen 

communicatiestijl en houd hier 

rekening mee 

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Is zich onbewust van eigen 

communicatiestijl en houd zich 

hier niet mee bezig 

Is zich naast de eigen 

communicatiestijl ook bewust van de 

communicatiestijl van mensen om zich 

heen 

 O     O     O    O     O     O     O 

 

Is niet bezig met manieren van 

communiceren  

Kan constructieve feedback geven en 

constructief feedback ontvangen 
 O     O     O    O     O     O     O 

 

Heeft moeite feedback te 

geven en neemt feedback 

soms ook zeer persoonlijk op 

Is iemand die moeiteloos relaties 

bouwt en onderhoud 
 O     O     O    O     O     O     O 

 

Heeft moeite met het vormen 

van relaties en het 

onderhouden hiervan 

Heeft in het verleden conflicten tussen 

personen opgelost 
 O     O     O    O     O     O     O  

 

Is meer dan eens betrokken 

geweest in een interpersoonlijk 

conflict 

Komt over als een fijne prater 
 O     O     O    O     O     O     O  

Is lastig mee te communiceren 

 

 

Makkelijk contact leggen / 

Sociabiliteit 

Het vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan. 

Past gedrags- en gespreksstijl aan op 

het niveau/opleiding/achtergrond van 

gesprekspartner 

O     O     O    O     O     O     O 
Heeft moeite met levelen op 

gespreksniveau 

Is goed in smalltalk 
O     O     O    O     O     O     O 

Laat een gesprek snel 

stilvallen 

Haakt makkelijk in op een gesprek wat 

al gaande is 
O     O     O    O     O     O     O 

Vindt het lastig om zich te 

mengen in een al bestaand 

gesprek 

Stapt gemakkelijk op anderen af en 

neemt het woord 
O     O     O    O     O     O     O 

Is verlegen en spreekt niet 

graag vreemden aan 

Neemt initiatief in contact leggen 
O     O     O    O     O     O     O 

Neemt niet uit zichzelf 

contact op en is afwachtend 
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Emotionele stabiliteit en veerkracht  

 

Accepteert de omstandigheden als 

daar hij daar geen invloed op heeft 
O     O     O    O     O     O     O 

Klaagt veel ondanks dat er 

niks aan de situatie kan 

worden veranderd 

Bedenkt oplossingen voor hetgene 

wat wel veranderd of beïnvloedt kan 

worden 

O     O     O    O     O     O     O 
Is erg passief in de omgang 

met de situatie 

Haalt kracht uit zichzelf en de 

omgeving 
O     O     O    O     O     O     O 

Lijkt in zware 

omstandigheden de weg 

kwijt te zijn 

Herkent lessen in de gebeurtenis en 

probeert hier een oplossing uit te 

halen 

O     O     O    O     O     O     O 
Gaat bij de pakken neer 

zitten en “accepteert” het 

veranderbare lot 

Pakt feedback en kritiek goed op en 

erkent de werkpunten 
O     O     O    O     O     O     O 

Ziet feedback en kritiek als 

een aanval, en is hierdoor 

van slag 

Ziet het grote geheel in een moeilijke 

situatie en blijft niet hangen in kleine 

misstappen 

O     O     O    O     O     O     O 
Reageert heftig op kleine 

fouten en verliest de kijk op 

het geheel.  

 

 

Zelfdiscipline  

 

Stelt geen taken uit en behoudt het 

werkproces gedurende een project 
O     O     O    O     O     O     O 

Taken worden 

vooruitgeschoven, uitgesteld 

of maar half en slecht 

afgewerkt 

Laat zich niet afleiden bij een project 

en is gemotiveerd 
O     O     O    O     O     O     O 

Motivatie en focus neemt af 

gedurende de loop van het 

project  

Gaat doelgericht te werk 
O     O     O    O     O     O     O 

Heeft moeite focus te 

houden op de taken die er 

liggen. 
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Bijlage 2  

Voorbeeld competentiekaart 
  

Figuur 2: Competentiemodel Schouten & Nelissen  

 

Figuur 1 Competentieplan Kenniscentrum Steen 
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