
 

Scenario Ruimte voor competenties 

Mogelijke scenario’s om het spel te verwerken in een training of 

opleiding. 

 

INLEIDING 

Onderstaande scenario’s werden ontwikkeld bij het gebruik van het simulatiespel Ruimte voor 

competenties in verschillende settings.  

U kan het spelmateriaal altijd op de SERV komen bekijken en met ons overleggen hoe u het 

spel best zou inpassen in een training of opleiding. Een kleine groep van mensen (min 4 

personen) volstaat om het spel te spelen. Dit is immers de beste manier om het spel te leren 

kennen en na te gaan wat er wel en niet in zit. Zo’n testsessie duurt normaal gezien 2 uur 

bespreking inbegrepen. 

 

SCENARIO 1 (HALVE DAG) 

Voorwaarde: de groep mag niet te groot zijn (max. 17 deelnemers) zodat toch iedereen aan 

bod kan komen in de nabespreking. Een halve dag spelen is ideaal als de spelsessie gevolgd 

wordt door een vervolgtraject (bv. cursus op school of een training van meerdere dagen of een 

week).  

00u00 Inleiding: 

 Inleiding op het thema 

 Doelstellingen van de spelsessie 

00u10 Speluitleg ronde 1 

00u30 Spelronde 1 

01u15 Nabespreking 1 

01u45 Pauze (spelmateriaal voor de tweede ronde klaarleggen) 

01u55 Speluitleg ronde 2 

02u10 Spelronde 2 

02u55 Nabespreking 2 

03u30 Afsluiten spelsessie 

 

Om verschillende incidenten in het spel te laten gebeuren is een minimumspeeltijd van 45’ 

vereist. De nabespreking is sterk gestructureerd zodat alle punten kunnen aangeraakt worden 

en alle deelnemers aan bod kunnen komen. In het vervolgtraject kunnen spelsituaties 

aangegrepen worden om op bepaalde deelaspecten dieper in te gaan. 
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SCENARIO 2 (HELE DAG) 

In de spelkoffer is voldoende materiaal om het spel met 30 mensen te spelen. Het is dan wel 

aangeraden om de begeleiding met twee personen te doen. Dit is nodig om tijdens de opstart 

van het spel snel op vragen van de groepjes te kunnen ingaan. 

 

00u00 Inleiding 

 Inleiding op het thema 

 Doelstellingen van de spelsessie 

00u10 Inleiding competentiemanagement 

 Oefening 1: juichmuur en klaagmuur 

De deelnemers krijgen de opdracht op op de klaagmuur post-its te plakken 

met minder sterke punten / zwakke punten in competentiemanagement. Op 

de juichmuur komen de post-its met sterke punten van 

competentiemanagement. De deelnemers vullen de post-its in vanuit hun 

eigen ervaring of vanuit wat ze weten over competentiemanagement. Het 

gaat om de beoordeling van competentiemanagement zowel voor de 

organisatie/bedrijf als het personeelsbeleid, als de medewerkers.  

Geef hen hiervoor 10’ de tijd. Wanneer ze de post-its op de muur plakken 

mogen ze gelijkaardige post-its clusteren. 

Loop dan met de deelnemers langs de muur om de post-its kort te bespreken. 

Door fysiek voor de muur te gaan staan kan u tussen de deelnemers 

doorlopen en verschillende mensen aan het woord laten. 

 

Tijdens oefeningen met deze werkvorm kwamen volgende thema’s op de 

klaagmuur: de complexiteit van competentiemanagement en de daaraan 

gekoppelde moeilijke communicatie. Men vindt dat competenties moeilijk te 

meten zijn, wat de objectiviteit niet ten goede komt. Competenties duidelijk 

omschrijven of definiëren is moeilijk, vooral als het gaat over attitudes. 

Deelnemers hebben ook vragen bij de meetbaarheid van competenties. Een 

tweede belangrijk pijnpunt op de klaagmuur is de weerstand die 

competentiemanagement oproept. Volgens de deelnemers is er enerzijds 

weerstand bij personeelsverantwoordelijken (Is competentiemanagement wel 

nieuw? Is het geen hype? Oude wijn in nieuwe zakken?) en anderzijds 

weerstand bij het personeel (en de vakbonden). Medewerkers kunnen 

competentiemanagement ervaren als een dreiging, het gaat vaak over 

tekorten, het zorgt voor onderlinge concurrentie, het creëert onrust. Voor veel 

deelnemers is competentiemanagement een arbeidsintensief systeem (zowel 

voor de personeelsdienst als de direct leidinggevenden), neemt het veel tijd 

in beslag, is het dus duur en vraagt het ook nog de nodige nazorg. Daarbij 

wordt opgemerkt dat het rendement moeilijk meetbaar is. Tegelijkertijd vraagt 
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men zich af of alle competenties wel ontwikkelbaar zijn? Is het systeem dat je 

ontwikkelt uiteindelijk wel praktisch bruikbaar? Een laatste groep van 

opmerkingen op de klaarmuur heeft te maken met het belonen op basis van 

competenties. De post-its waren wat dit onderwerp betreft vooral in 

vraagvorm gezet: kan men competenties koppelen aan loon?  

 

Op de juichmuur kwamen volgende reacties: hoewel communicatie rond 

competentiemanagement aangegeven wordt als een probleem, is het 

tegelijkertijd ook een belangrijk pluspunt. Competentiemanagement zorgt er 

voor dat iedereen dezelfde taal spreekt, dat er duidelijkheid komt over het 

werk en de verwachtingen. Een goede communicatie is essentieel voor het 

vertrouwen in het systeem en de betrokkenheid van iedereen. 

Competentiemanagement is voor de deelnemers een belangrijk instrument in 

de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers worden zich bewust van hun 

eigen kunnen waardoor competentiemanagement de persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers kan stimuleren. In organisaties met 

competentiemanagement worden medewerkers erkend in wat ze kennen en 

kunnen. Een diploma wordt minder belangrijk, ervaring en motivatie des te 

belangrijker. 

De positieve invloed van competentiemanagement op opleiding sluit hier bij 

aan. Competentiemanagement zorgt voor een beter opleidingsbeleid én 

loopbaanbeleid. Opleiden gebeurt meer gericht, meer planmatig, meer 

doelgericht. Er gaat meer aandacht naar de doorgroeimogelijkheden, de 

loopbaan van de medewerkers in de organisatie.   

Deelnemers geven ook aan dat competentiemanagement een strategisch 

instrument kan zijn. Het heeft een invloed op de andere domeinen van HR, 

het professionaliseert HR en het biedt structuur.  

Een aantal deelnemers leggen de link tussen competentiemanagement en 

kennismanagement. Door kennis en vaardigheden in kaart te brengen kan je 

beter inspelen op de noden van de mensen en het bedrijf.   

Het laatste groepje post-its staat stil bij competentiemanagement als een 

instrument voor selectie en rekrutering en als instrument om leidinggevenden 

te ondersteunen. 

 Oefening 2 : waar ben je goed in? 

De deelnemers krijgen 2 kaartjes met een verschillende kleur. Op beide kaartjes 

schrijven ze hun naam. Op het ene kaartje schrijven ze iets waar ze heel goed in 

zijn (kan werkgebonden zijn maar kan ook iets zijn buiten het werk), op het 

andere kaartje schrijven ze iets waar ze minder goed in zijn. De kaartjes worden 

verzameld als iedereen klaar is en door elkaar geschud. Er wordt één kaartje 

genomen en de groep mag raden van wie het kaartje is. Wanneer ze het goed 
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raden wordt hen gevraagd waarom ze deze beschrijving associëren met die 

persoon. De persoon in kwestie legt uit hoe de andere deelnemers kunnen zien 

dat hij/zij ergens goed of minder goed in is. Wanneer de groep niet kan raden van 

wie een kaartje komt, komt de persoon zelf aan het woord. 

Vanuit deze oefening kan men makkelijk de overstap doen naar het spel. 

 

01u00 Speluitleg spelronde 1 

01u20 Spelronde 1 

02u10 Nabespreking spelronde 1 

03u00 Pauze 

04u00 Speluitleg spelronde 2 

04u20 Spelronde 2 

05u10 Nabespreking spelronde 2 

06u00 Link naar de bedrijfsrealiteit. Bespreking van de bestaande competenties in de 

organisatie vanuit de spelervaringen. Mogelijke opdracht: formuleer voor het bedrijf twee 

algemene competenties, twee competenties voor uw afdeling, twee jobspecifieke 

competenties. Hoe worden die competenties door de mensen ingezet, ontwikkelt. Hoe wordt er 

over gesproken binnen het team, tussen werknemers en leidinggevenden? 

07u00 Afsluiting spelsessie 

 


