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Situering 
 
Op 20 juni kwamen 26 nieuwsgierige HR mensen samen in de SERV om kennis te maken met 
het competentiespel „Ruimte voor competenties‟. Onze gastvrouw Brigitte Lauwers schetst het 
ontstaan en doelstellingen van dit simulatiespel  
De space shuttle kan maar vertrekken op het ogenblik dat alle subteams hun spel hebben 
uitgespeeld en dus het bewijs hebben geleverd van een inzicht in competenties en hun soms 
complex aandoende indeling en terminologie. Dit is eigenlijk een mooie metafoor voor de 
“hoogtechnologische wetenschap” die competentiemanagement soms wel wordt in de praktijk. 
 

De eerste ronde   
 
Het spel wordt gespeeld in twee rondes. In de eerste ronde proberen de teams wegwijs te 
raken in het verschil tussen algemene, afdelingsgebonden en functiegebonden competenties. 
Wie aan de beurt is, én goede kaarten heeft, mag indicatoren zoeken, die passen bij een 
bepaalde competentie op een bepaald niveau en volgens de indeling attitude/ vaardigheid en 
kennis. Natuurlijk ook toegepast op de functie die hij toebedeeld kreeg binnen de space-shuttle 
industrie. Dat is dus wel even doordenken voor onze door hittegolf geteisterde hersenen.   
 
Het duurt een tijdje voor we de spelregels meester zijn om strategisch te spelen. Dit is 
vergelijkbaar met de valkuil bij het opstellen van een competentiewoordenboek, waar men 
dikwijls oeverloos discussieert over de theoretisch correcte definities. Het komt er tenslotte op 
aan met je shuttle en je bemanning vooruit te gaan op de lanceerbaan. Alweer een mooie 
metafoor voor competentieontwikkeling. Komen organisaties écht vooruit door hun 
competenties te ontleden en classificeren? Het kan wel een nuttige eerste stap zijn, om gedrag 
en ontwikkeling bespreekbaar en beheersbaar te maken. Zeker HR mensen kunnen de ratio als 
kompas gebruiken om wenselijk gedrag in al zijn aspecten zo goed mogelijk te benoemen.    
 
Maar ondertussen vragen wij ons af of dit de mensen die gewoon in de business werken over 
de brug helpt om makkelijker en met meer plezier met competenties te stoeien. Om het cru te 
stellen: zullen wij beter in staat zijn om goed te plannen en organiseren als we weten welke 
kennis-, attitude- en vaardigheidsindicatoren deze competentie behelst?    
Is die indeling niet kunstmatig? Gaat het niet eerder om een samenspel van deze elementen? 
Ook de deelnemers geven aan dat in de praktijk het verschil tussen kennis, vaardigheden en 
attitudes niet altijd zo gemakkelijk te maken is. Welke rol speelt de omgeving? Is het niet 



 

nuttiger om na te gaan op welke momenten je wat beter plant en organiseert en te zoeken naar 
elementen die dit ondersteunen.   
 
Als de eerste ronde –ietwat vroegtijdig - beëindigd wordt, wordt er toch veel “oooh…” en 
“aaahh…”  geroepen want we waren nu nét op dreef gekomen. Als we spelletjes spelen komt 
het kind in ons meteen boven. Het is ondertussen voor iedereen wel duidelijk dat we duchtig 
geoefend hebben in het onderscheiden van kennis, attitude en vaardigheid en de juiste 
formulering om deze te beschrijven.  
Tijdens de nabespreking merkt ziet iemand nog niet direct de vertaling naar het bedrijf. Hoe kan 
je dit spel linken aan een bestaand competentiesysteem met een eigen bedrijfsjargon? Brigitte 
Lauwers antwoordt hierop dat je dan een extra vertaalslag moet maken in de nabespreking. Je 
moet met de deelnemers de gelijkenissen en verschillen tussen praktijk en spel duiden.  
Competenties worden uitgedrukt in taal. Een deelnemer vraagt of het spel niet „te veel lezen‟ en 
te abstract is voor laaggeschoolden. Volgens Lauwers kan en wordt het spel gespeeld met 
laaggeschoolden, maar vragen de spelrondes dan meer tijd. Competenties en spelopdrachten 
hardop voorlezen (door bijvoorbeeld iemand die dat beter kan) is ook een manier om hier mee 
om te gaan.  
 

De tweede ronde 
Vol goede moed beginnen aan de tweede ronde. Nu gaan we onze competenties ontwikkelen. 
We mogen onze gastvrouw belagen met allerlei voorstellen tot ontwikkeling die ze dan goed- of 
afkeurt. Maar de ontwikkelingsacties moeten passen bij onze job, ons profiel (ik heb volgens 
mijn portfolio een gehandicapt kind bvb) en bij onze competenties. Er zijn bovendien ook 
bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op wie wat gaat ontwikkelen.  Er moet een 
ISO- norm gehaald worden, iemand vertrekt met ouderschapsverlof (Wie gaat haar taken 
overnemen? Wie gaat zich dus ontwikkelen? ) en er wordt een nieuwe machine 
binnengebracht. Wie is de meest aangewezen persoon om die machine te bedienen? En wat 
als die ziek wordt? Er is ook een beperking opgelegd: niet meer dan twee personen per ronde 
mogen zich ontwikkelen. Dat brengt natuurlijk de nodige discussie in de groepen meer nood 
aan overleg. Hoe meer we overleggen, hoe minder we bij onze gastvrouw geraken om 
ontwikkelingsacties voor te stellen. 
De discussies die aan bod komen in de groepjes zijn ook de vragen die we in de realiteit 
vinden. Wie gaat een leeractiviteit volgen? Is opleiden de beste oplossing? Welke leeracties 
zijn nuttig voor de afdeling? Voor de onderneming? Voor het individu? Kan je deze competentie 
wel ontwikkelen? Wil de medewerker wel bijleren? 

 

Nabespreking 
Als de tweede ronde onderbroken wordt, is er nog geen enkele raketonderdeel ter bestemming, 
dat kon ook moeilijk op die korte tijdsspanne, maar iedereen heeft nu een vrij goed idee over 
hoe dit spel gespeeld wordt. De reacties zijn verdeeld. Voor sommigen was dit nog verwarrend 
en chaotisch. Maar naarmate onze gastvrouw ons triggert met vragen,  dringen sommige 
inzichten beter door. Een deelnemer wordt zo enthousiast dat hij even oppert om er nog een 
dimensie aan toe te voegen en ook de teams met elkaar te laten onderhandelen en dus op 
bedrijfsniveau elkaar vooruit te helpen. Zijn geestdrift wordt echter snel gesmoord door de 
opmerking dat onze reacties over de complexiteit nog niet koud zijn… 
Door de vragen die onze gastvrouw stelt, beseffen deelnemers meer en meer dat dit een 
dynamische manier is om met een groep mensen over competenties en 
competentieontwikkeling te praten. Je creëert draagvlak voor dialoog en voor het uitpuren van 
mogelijke strategieën die je kan volgen met competentiemanagement. De vragen komen los: 
op welk niveau kan je daar best mee starten in een organisatie? Voor welke doelgroep past dit 



 

het best? Wanneer speel je dit spel? Als we enkele mensen apart ondervragen dan vinden ze 
dit een prachtig uitgewerkt spel, ingenieus zelfs. Maar het mocht iets korter, vraagt veel tijd, is 
wat te complex. Misschien kan het nog meer toegevoegde waarde hebben als het vertaald 
wordt  naar de eigen bedrijfsrealiteit en als er nog meer bedrijfseigen begeleiding is, zegt 
iemand. Iemand anders oppert dat de leeroverdracht grondiger kan gebeuren door bijvoorbeeld 
afwisseling met ex-cathedra bijdragen, reflectie, …  
 
We vonden het wel jammer dat we op geen enkel moment  in groep gereflecteerd hebben over 
de competenties die we allemaal wel of niet ingezet hebben. Want dan gaat het natuurlijk dicht 
tegen je vel plakken en bespreek en ontwikkel je je competenties spelenderwijze.  Maar niets 
sluit dit soort begeleiding natuurlijk uit! Er valt dus wellicht veel mee te doen, met het 
competentiespel. Maar net zoals met competentieontwikkeling staat of valt alles met een goede 
procesbegeleiding.  
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