
 

SPEL SPELEN?  
PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR BEGELEIDING 

 

THEMA 

Competentiemanagement en competentieontwikkeling en hun effecten op het personeel, het 

team, de afdeling en de organisatie. 

 

DOELSTELLING 

De deelnemers worden vertrouwd met het jargon van competent iemanagement en 

competentieontwikkeling. 

De deelnemers krijgen inzicht in de verbanden tussen competentiemanagement en 

bedrijfsbeleid of gebeurtenissen in het bedrijf. 

De deelnemers ontwikkelen een visie op de kansen en valkuilen in het werken met 

competenties. 

De deelnemers kunnen de sociale dialoog over competenties en competentieontwikkeling 

versterken. 

De deelnemers krijgen inzicht in de rol die het opleidingsbeleid speelt in het versterken van 

competenties. 

De deelnemers ontwikkelen een gemeenschappeli jk taal rond het thema. 

De deelnemers krijgen inzicht in de verbanden tussen competentiemanagement en andere 

domeinen van personeelsbeleid. 

 

DOELGROEP 

Iedereen die betrokken is bij het competentiebeleid of ermee wil beginnen: werknemers, 

werkgevers, sociale partners, management, leidinggevenden die betrokken zijn bij de 

competentieontwikkeling van hun medewerkers, vakbondsvertegenwoordigers, 

personeelsverantwoordelijken, studenten, … 

 

AANTAL DEELNEMERS 

5 tot 30 deelnemers 

 

AANTAL BEGELEIDERS 

Het spel Ruimte voor Competenties kan enkel uitgeleend worden met begeleiding door 

Stichting Innovatie & Arbeid. Begeleiding betekent: inleiding op het spel, speluitleg, 

begeleiding nabespreking. Wij maken werk van een grondige voorbereiding van de spelsessie: 

afbakening van de doelstellingen, afspraken over welke elementen aan bod moeten komen 
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tijdens de nabespreking (die al dan niet verloopt in aanwezigheid van iemand van de 

aanvragende organisatie). 

 

DUUR 

Standaard duurt het spel een hele dag.  

Met kleinere groepen of voor groepen met een na-traject, kan het spel in een halve dag 

gespeeld worden. 

 

ACCOMMODATIE 

- Een groot lokaal met 1 materiaaltafel voor de begeleider  die ook dienst kan doen als tafel 

voor de bespreking van ontwikkelingsactiviteiten, met 2 stoelen 

- LCD projector 

- 6 tafels (voor een groep van 30 deelnemers) met aan elke tafel 5 stoelen 

- Voldoende ruimte op de grond voor het uitzetten van het lanceerplatform en startbanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSPRAAK MAKEN 

Voor de begeleiding van een spelsessie neemt u contact op met Brigitte Lauwers, 

vormingscoördinator, SERV- Stichting Innovatie & Arbeid, blauwers@serv.be , tel. 02 2090170 

mailto:blauwers@serv.be

