
 

 

Simulatiespel 
Ruimte voor competenties 

PRAKTISCH 
 

Ruimte voor competenties is flexibel inzetbaar. Het spel wordt 

momenteel gebruikt: 

 Als kick-off voor de (sociale) dialoog in organisaties over 

competenties en competentiemanagement 

 Bij de opstart van het denkproces over competenties in bv. 

HR-afdelingen. 

 Om het bestaande competentiemanagement ‘handen en 

voeten’ te geven in een organisatie 

 Om leidinggevenden te leren werken met competenties en 

competentieontwikkeling 

 Om te communiceren over competenties en 

competentieontwikkeling doorheen de organisatie 

 In vakbondsopleidingen 

 Om studenten te leren werken met een portfolio en hun eigen 

competenties te leren verwoorden. 

 

Het spel kan met begeleiding uitgeleend worden bij SERV – 

Stichting Innovatie & Arbeid. Na een grondige bespreking wordt 

bekeken of het spel bruikbaar is in een specifieke situatie. 

Samen met de opdrachtgever worden dan de doelstellingen van 

een spelsessie vastgelegd. Inbreng vanuit de organisatie zelf is 

zeer belangrijk. Het spel is speelbaar met groepen van 6 tot 30 

deelnemers. Voor de begeleiding van een halve dag vragen we 

150 € + vervoerskosten. Voor onderwijs vragen we 100 € + 

vervoerskosten per dag. 

 

Voor meer inlichtingen: Brigitte Lauwers, blauwers@serv.be,  

 02 209 01 70  

Wetstraat 34 – 36 
1040 Brussel 
 02 209 01 11 
www.serv.be/stichting  

mailto:blauwers@serv.be
http://www.serv.be/stichting


  

DOELSTELLINGEN VAN HET SPEL  

• VERTROUWD MAKEN MET JARGON. 

• INZICHT IN VERBANDEN TUSSEN CM EN 

CO EN HET BEDRIJFSBELEID OF 

GEBEURTENISSEN IN HET BEDRIJF 

• ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OVER 

KANSEN EN VALKUILEN IN HET WERKEN 

MET COMPETENTIES 

• VERSTERKEN VAN DE SOCIALE DIALOOG 

ROND CM EN CO. 

• CREËEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

TAAL. 

• HR TEAM KAN ZICH OVER BESTAANDE 

PROJECTEN HERBRONNEN. 

 

• LETALIS TATION LOQUOR EX.  

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

• MOLIOR VICIS FEUGIAT. 

• LETALIS TATION LOQUOR EX.  

• AUTEM DIGNISSIM EXPUTO ESSE. 

Spelen met competenties 
COMPETENTIEMANAGEMENT EN COMPETENTIEONTWIKKELING SPELERDERWIJS ERVAREN 

Competenties, competentieontwikkeling (CO), 

competentiemanagement (CM), zijn in Vlaanderen 

geen onbekende begrippen. Steeds meer bedrijven 

kiezen voor deze methodiek om het menselijk 

potentieel in hun organisatie aan te boren. 

Bedrijfsstrategen zien competenties als de unieke 

combinatie van resources waarmee een organisatie 

een strategisch voordeel kan opbouwen.  

HRM- specialisten zien er een kans in op een 

geïntegreerd personeelsbeleid te voeren en zo bij te 

dragen to het succes van de onderneming. 

Voor de medewerkers vormt het een versterking van 

hun positie op de interne en externe arbeidsmarkt. 

Toch is dit jargon niet voor iedereen duidelijk of 

vanzelfsprekend. Een goed begrip van wat het bedrijf 

wil bereiken met competentiemanagement is nochtans 

erg belangrijk, op elk niveau in de organisatie. 

Het simulatiespel ‘Ruimte voor competenties’ is een 

methodiek om hieraan te werken. 

Verloop van het spel  

Spelronde 1 

De eerste ronde staat in het teken van de kennismaking 

met het jargon, wat competenties zijn en het persoonlijke 

portfolio.  

De deelnemers zijn personeelsleden van TEKAR6, een 

bedrijf dat raketten bouwt en lanceert. In deze ronde 

moeten de deelnemers hun portfolio vervolledigen met 

algemene, afdelingsgebonden en jobspecifieke 

competenties.  De mate waarin iedere speler daarin 

slaagt, heeft een invloed op de snelheid waarmee hun 

raketonderdeel en de inzittenden opschuiven naar het 

lanceerplatform. 

 

Nabespreking 1 

Na het ventileren van de eerste indrukken en reacties 

van de spelers wordt de spelronde geanalyseerd. 

Elk groepje ligt toe hoe het invullen van de portfolio 

verliep, of en hoe ze geslaagd zijn in hun opdracht, hoe 

het overleg in het team verliep, het belang van de 

competenties in het team enzovoort. 

Wanneer de begeleider dieper ingaat op het thema van 

de eerste spelronde komen volgende vragen aan bod: 

 Wat zijn competenties? Wat is het verschil tussen 

kennis – vaardigheden – attitudes? 

 Hoe kan bepaald worden in welke mate iemand een 

bepaalde competentie heeft? 

 Zijn elementen uit het spel herkenbaar in de realiteit? 

 Waarom zou een organisatie competenties in kaart 

willen brengen? 

 … 

 

Spelronde 2 

In deze spelronde krijgt elke afdeling als team 

opdrachten waarvoor extra competenties nodig zijn. 

Soms zijn die al aanwezig, anderen moeten verworven 

worden via (virtuele) ontwikkeling (opleiding, coaching, 

werkplekleren, …). Het team beslist wie best geplaatst is 

om de extra competentie te verwerven. Het team wordt 

voordurend geconfronteerd met gebeurtenissen, zoals in 

een echt bedrijf, en moet een oplossing vinden voor die 

• Hoe kan men competenties ontwikkelen?  

• Hoe is de verhouding tussen individueel en 

teambelang?  

• Welke voordelen of nadelen zijn verbonden aan 

competentiebeleid voor medewerkers, teams, 

organisatie?.  

• ... 

•  

Gebeurtenis door het 

efficiënt inzetten van de 

aanwezige competenties. 

Waar nodg kan 

bijkomende training 

uitkomst bieden. 

 

Nabespreking 2 

Ook in deze nabespreking 

wordt het verloop grondig 

geanalyseerd. Daarna 

wordt de link met de 

realiteit gelegd. 

Samen ontwikkelen 

Het spel werd ontwikkeld op 

initiatief van de drie vakbonden 

(ABVV, ACLVB en ACV) in 

samenwerking met het Centrum 

Informatieve Spelen, consultant 

Marleen Limbourg en Stichting 

Innovatie & Arbeid en met 

financiële steun van het ESF 

agentschap en de Vlaamse 

Overheid. 

Visie op competenties 

In het spel zit géén vakbondsvisie 

op competenties, deze visie vult 

elke vakbond in tijdens de 

nabespreking van het spel. 

Reacties van spelers 

Zeker voldoende stof om over na te 

denken 

Walk the talk: leren door ‘het’ te 

ervaren!. 

Eerder basic, maar dat was ook de 

bedoeling. 

Goed idee om over competenties en 

jargon te praten. 

Bruikbaar als je heldere doelstellingen 

formuleert. 

Wel wat chaotisch om ermee weg te 

komen. 

Een frisse aanpak, levendig en 

interactief om een moeilijke materie 

over te brengen. 

… 


