
 

Scenario oefening met cases 

Scenario om cases te gebruiken in een vorming 

competentiemanagement 

 

In deze oefening worden gegevens uit 3 cases voorgelegd aan kleine groepjes die gevraagd 

worden een advies te formuleren op het competentiemanagement in de case verder uit te 

bouwen. 

 

00u00 Uitleg over de opdracht 

00u15 Voorstelling van de cases aan de hand van slides 

00u30 Werken in groepjes. Resultaat wordt op een flipover gezet. Elke groep duidt een 

rapporteur aan. 

01u00 Verslag vanuit de groepjes 

01u40 Adviezen worden vergeleken met wat er in de cases is gebeurd 

02u00 Afsluiten van de oefening 

 

 

REVALIDATIECENTRUM ACCENT 
Doelgroep: alle werknemers – 90% hooggeschoolden 
Competenties: kerncompetenties, functiegebonden en technische competenties 
Doelstellingen: 

 Richting geven aan de werknemers - duidelijke verwachtingen 
 Competenties helpen ontwikkelen 
 Beter waarderen van competenties en prestaties werknemers en organisatie als geheel  

Focus: evalueren en waarderen 

Opdracht 
Welke adviezen zouden jullie aan het revalidatiecentrum geven over de uitbouw van een competentiebeleid 
voor de werknemers binnen de organisatie? Formuleer deze adviezen vanuit het standpunt van de 
directeur. 
 
- Hoe kunnen de werknemers (hoofdzakelijk hooggeschoolden) bij het competentiebeleid worden betrokken? 
- Wat is de rol van de directeur bij de uitwerking van het competentiebeleid? 
- Hoe kan de interne communicatie over het competentiebeleid worden aangepakt? Wat zijn daarbij mogelijke 

valkuilen en succesfactoren? 

- Hoe kan het  beter waarderen en het ontwikkelen van competenties bij de werknemers worden aangepakt?  
- Wat is de rol van de directeur eens het competentiebeleid effectief is opgestart binnen de organisatie?  

 

GEMEENTE KNOKKE - HEIST 
Doelgroep: kaderleden en niet-kaderleden 
Competenties: beleidsgerelateerde, taakgerelateerde, interactie gerelateerde en persoonsgebonden competenties  
Doelstellingen: 

 Evalueren en begeleiden op maat van elke werknemer 
 Benutten, stimuleren en verder ontwikkelen van aanwezige competenties 

Focus: begeleidingscyclus 
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Opdracht 1 
Welke adviezen zouden jullie aan de gemeente Knokke-Heist geven over de uitbouw van een 
competentiebeleid voor de niet-kaderleden binnen de organisatie? Formuleer deze adviezen vanuit het 
standpunt van de direct leidinggevenden. 
 
- Hoe kunnen de niet-kaderleden bij het competentiebeleid worden betrokken? 
- Wat is de rol van de direct leidinggevenden bij de uitwerking van het competentiebeleid?  
- Hoe kan de communicatie over het competentiebeleid naar de niet-kaderleden worden aangepakt? Wat zijn 

daarbij mogelijke valkuilen en succesfactoren? 
- Hoe kan het ontwikkelen van de nodige competenties bij de niet -kaderleden worden begeleid vanuit de direct 

leidinggevenden? 

- Wat is de rol van de HR-afdeling eens het competentiebeleid effectief is opgestart binnen de organisatie? 

Opdracht 2 
Welke adviezen zouden jullie aan de gemeente Knokke-Heist geven over de uitbouw van een 
competentiebeleid voor de kaderleden binnen de organisatie? Formuleer deze adviezen vanuit het 
standpunt van de HR-afdeling. 
 
- Hoe kunnen de kaderleden bij het competentiebeleid worden betrokken? 

- Hoe kunnen de direct leidinggevenden bij het competentiebeleid worden betrokken? 
- Wat is de rol van de HR-afdeling bij de uitwerking van het competentiebeleid? 
- Hoe kan de communicatie over het competentiebeleid naar de kaderleden worden aangepakt? Wat zijn 

daarbij mogelijke valkuilen en succesfactoren? 
- Hoe kan het ontwikkelen van de nodige competenties bij de kaderleden aangepakt worden?  
- Wat is de rol van de HR-afdeling eens het competentiebeleid effectief is opgestart binnen de organisatie?  

 

BROUWERIJ MARTENS  
Doelgroep: productiearbeiders 
Competenties: technische competenties 
Doelstellingen: 

 Kennis over het productieproces in het bedrijf borgen 
 Arbeiders competenter en polyvalent maken 
 Motivatie bij arbeiders verhogen 

Focus: opleiding en ontwikkeling 

 

Opdracht 1 
Welke adviezen zouden jullie aan Brouwerij Martens geven over de uitbouw van een competentiebeleid 
voor de productiearbeiders binnen het bedrijf? Formuleer deze adviezen vanuit het standpunt van de 
direct leidinggevenden. 
 

- Hoe kan de doelgroep (productiearbeiders) bij het competentiebeleid worden betrokken?  
- Wat is de rol van de direct leidinggevenden bij de uitwerking van het competentiebe leid? 
- Hoe kan de communicatie over het competentiebeleid naar de productiearbeiders worden aangepakt? Wat 

zijn daarbij mogelijke valkuilen en succesfactoren? 
- Hoe kan het ontwikkelen van technische competenties bij de productiearbeiders aangepakt worden?  
- Wat is de rol van de direct leidinggevenden eens het competentiebeleid effectief is opgestart binnen het 

bedrijf? 

Opdracht 2 
Welke adviezen zouden jullie aan Brouwerij Martens geven over de uitbouw van een competentiebeleid 
voor de productiearbeiders binnen het bedrijf? Formuleer deze adviezen vanuit het standpunt van de HR-
afdeling. 
 
- Hoe kan de doelgroep (productiearbeiders) bij het competentiebeleid worden betrokken?  
- Hoe kunnen de direct leidinggevenden bij het competentiebeleid worden betrokken? 

- Wat is de rol van de HR-afdeling bij de uitwerking van het competentiebeleid? 
- Hoe kan de communicatie over het competentiebeleid naar de productiearbeiders worden aangepakt? Wat 

zijn daarbij mogelijke valkuilen en succesfactoren? 
- Hoe kan het ontwikkelen van technische competenties bij de productiearbeiders aangepakt worden? 
- Wat is de rol van de HR-afdeling eens het competentiebeleid effectief is opgestart binnen het bedrijf?  
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R e s u l t a t e n  W o r k s h o p  w a a r i n  2  c a s e s  w e r d e n  g e b r u i k t  ( d o e l g r o e p :  H R  

m e d e w e r k e r s )  

CASE: ACCENT 
Adviezen vanuit perspectief HRM-afdeling 

- Voorafgaand: samen en expliciet een missie, visie en strategie voor de organisatie opstellen – “Waar 
gaat de organisatie naar toe/Waar wil de organisatie naar toe gaan?”  

- Communicatie over het competentiebeleid: duidelijk maken dat het draait om verbetering, geen aanval 
op de jobs van de werknemers. 

- Een volgende stap is samen nagaan hoe en via welke waarden de organisatie deze missie/visie wil 
bereiken?  

- Op basis van de visie/missie en afgeleide waarden kunnen de verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie worden afgebakend. Vervolgens kunnen deze verantwoordelijkheden worden geclusterd in 
functies/rollen binnen de organisatie. 

- De functies met hun verantwoordelijkheden concretiseren in taken, doe lstellingen en benodigdheden om 
taken uit te voeren en doelstellingen te bereiken. 

- Pas dan een evaluatie/evolutiesysteem introduceren. 
 

CASE: BROUWERIJ MARTENS 
Adviezen vanuit perspectief HRM-afdeling 

- De top/management van het bedrijf, de ondernemingsraad,  de direct leidinggevenden en de arbeiders 
betrekken van bij de start van het project/idee om te werken rond competentieontwikkeling.  

- Overwegen of het, gegeven de bedrijfscultuur, nodig is om externe expertise in te zetten bij de 
uitwerking en invoering van een competentiebeleid. Dit kan het project in sommige situaties meer 
geloofwaardigheid geven. 

- Het betrekken van deze stakeholders en de communicatie naar hen moet gebeuren in hun “eigen taal”. 
Bijvoorbeeld: het management - aan de hand van cijfers de doelstellingen aangeven of resultaten tonen. 
Bijvoorbeeld: arbeiders - duidelijk wijzen op de concrete veranderingen/voordelen voor de arbeiders 
zoals verlofregelingen die vlotter kunnen lopen, mogelijkheden tot afwisseling in het werk, … .  
Bijvoorbeeld: arbeiders – niet spreken in termen van “het competentiebeleid” maar het vertalen in 
concrete zaken die herkenbaar zijn voor hen op de werkvloer, bv. “leren van elkaar”.  

- Succesverhalen, al gaat het om kleine zaken, snel en voldoende communiceren.  
- Goed overwegen waar te starten met het competentiebeleid: waar het goed draait binnen de 

organisatie? Of net daar waar problemen zich het meest situeren? 
- Duidelijk maken dat opleiding meer is dan formele, klassikale cursussen. Diverse leermogelijkheden 

aanbieden afhankelijk van de te ontwikkelen competenties en leerstijlen van de doelgroep.  
- Niet beperken tot soft-skills maar het competentiebeleid afstemmen op wat nodig is in de praktijk, in dit 

geval technische competenties.  
- De aanwezige competenties bij werknemers benutten: kennis bij ervaren werknemers, didactische 

kwaliteiten bij bepaalde werknemers, … . Leren van elkaar stimuleren en er de nodige context en 
ondersteuning voor creëren. 

- Als HR zowel ondersteunen als “politie-agent” spelen om het systeem draaiende te houden.  

 


