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Voorwoord 
 

Twee en een half jaar geleden ben ik bij de organisatie Oliveira Bedrijfssmeringen B.V. komen 

werken. Ik ben begonnen met administratieve werkzaamheden en langzamerhand is deze functie 

uitgegroeid tot een HR functie en ben ik vooral bezig met zaken die betrekking hebben op het 

personeel zoals ziekteverzuim, opleidingen, ontwikkeling, motivatie en selectie. Omdat er binnen de 

organisatie geen HR afdeling/manager was, ben ik langzamerhand in deze rol gegroeid en zo is er ook 

besloten om de opleiding personeelsmanagement te gaan doen.  

 

Oliveira Bedrijfssmeringen heeft in de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt, wat met zich 

meebrengt dat er ook op het gebeid van personeel weinig grip is op de in-, door- en uitstroom van 

het personeel. Daarnaast zijn deze verschillende processen en de daarbij horende instrumenten nog 

niet op een juiste manier ingericht. Dit laatste is de aanleiding geweest voor het uitvoeren van dit 

onderzoek over competentiemanagement. 

 

Ik wil  met name de heer Blenkers (technisch directeur) en de heer Kohlen (algemeen directeur) 

binnen Oliveira Bedrijfssmeringen bedanken voor hun vertrouwen en de kans die zij mij gegeven 

hebben door deze opleiding te mogen volgen. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen en 

hoop met dit onderzoek te kunnen laten zien dat er nog veel winst te behalen valt door het juist 

inrichten van de HR afdeling. Daarnaast wil ik mijn leidinggevende de heer Vreugdenhil bedanken 

voor de begeleiding tijdens deze eindopdracht. 

 

Misschien wel de belangrijkste twee mensen, Sterre mijn dochter en Tim mijn partner, waarvoor ik 

het  afgelopen jaar  heel weinig tijd  heb gehad, wil ik bedanken voor hun geduld en de ruimte die ik 

gekregen heb om aan deze studie te werken. 

 

Wat de toekomst verder gaat brengen is de vraag, maar mijn streven is om het personeelsbeleid 

binnen Oliveira Bedrijfssmeringen tot in de puntjes verzorgd te krijgen. 

 

Dit  onderzoek is uitgevoerd in het kader van de eindopdracht Personeelsmanagement en 

organisatie.  

 

 

 

Beuningen, April 2012 
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Samenvatting 
 

Oliveira Bedrijfssmeringen B.V. heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit heeft 

o.a. met zich meegebracht dat in deze periode van groei de ontwikkeling van een personeelsbeleid 

dat past bij een grotere organisatie achter is gebleven. Dit heeft met name invloed op de structuur 

en sturing van de personeelsstromen, -behoefte en -beschikbaarheid. Ook inzicht in de competenties 

en het potentieel van de huidige medewerkers is er niet. Doordat beide inzichten er niet zijn en er 

geen structuur in de verschillende HR-processen is, wordt het erg moeilijk om de personeelstromen 

op de juiste manier te sturen en deze een bijdrage te laten leveren aan het behalen van de 

organisatiedoelstellingen. In de afgelopen maanden is het management hierdoor bezig geweest met 

het vaststellen van nieuwe doelstellingen en een daarbij passende strategie voor Oliveira. Dit 

onderzoek richt zich dan ook op de vraag of Oliveira door middel van competentiemanagement meer 

structuur en sturing aan de instroom, doorstroom en uitstroom kan geven in lijn met de strategie en 

de doelstellingen van de organisatie, zodat daar op strategisch niveau beter sturing aan gegeven kan 

worden.  

 

Er is onderzocht wat competentiemanagement is en uit welke bouwstenen dit bestaat. 

Competentiemanagement heeft tot doel om de  houding en het gedrag van medewerkers zodanig te 

sturen, dat daardoor de doelstellingen van de organisatie (beter) worden gerealiseerd. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat het voor Oliveira van belang is dat zij hun doelstellingen goed 

uitwerken en met een duidelijke strategie voor nu en naar de toekomst toe komen.  

 

Vervolgens is gekeken naar de invloed van competentiemanagement op de verschillende HR-

processen. De invoering van competentiemanagement kan verstrekkende gevolgen hebben voor de 

HR-functie. Het integreert de HR-processen onderling en realiseert een homogeen  beleid op de 

verschillende deelterreinen van HRM. Daarnaast is onderzocht welke functies 

competentiemanagement kan hebben voor de organisatie. Zo is het een middel voor aansturing van 

de organisatie en van de medewerkers, het verbeteren van de prestaties, de ontwikkeling van de 

medewerkers, het beter afstemmen van de HR-processen, het selecteren van medewerkers en de 

verbetering van de organisatiestructuur. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat competentiemanagement organisaties een transparante 

omgeving biedt, HR-processen onderling met elkaar integreert en HR koppelt aan de strategische 

doelstellingen van de organisatie. Daarnaast vereenvoudigd het op die manier de interne processen 

en draagt het bij tot transparantie over rolverwachtingen en ontwikkelperspectieven. 

 

Er wordt ook gekeken naar een aantal kritische succesfactoren bij het invoeren van 

competentiemanagement. Een strategische en procesmatige aanpak, geloof, horizontale en verticale 

integratie en draagvlak vanuit de organisatie zijn kritische factoren bij de invoering van 

competentiemanagement.  

 

Dit rapport is tot stand gekomen door middel van een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek bestaat 

uit het raadplegen van secundaire bronnen en het interviewen van betrokkenen, dit zijn informele 

gesprekken geweest. Het betreft een onderzoek vanachter het bureau, hieronder wordt verstaan het 

raadplegen van het internet, vakliteratuur en NCOI-studiemateriaal. 
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1 Inleiding 

 

1.1 De organisatie 

Ongeveer tien jaar geleden ontstond er een grote behoefte aan partners die voor bedrijven alle 
zaken rondom het smeertechnisch onderhoud zouden kunnen regelen. Oliveira heeft hierop 
ingespeeld en is in 2002 begonnen met het aanbieden van deze services en producten. 
 
Oliveira heeft zich in de loop der jaren door uitgebreide kennis en ervaring niet alleen gericht op het 
smeertechnisch onderhoud, maar ook op Root Cause Analyses om zo te komen tot proactief 
onderhoud. Zo kan Oliveira een compleet toestandsafhankelijk onderhoudsconcept opzetten, 
implementeren, uitvoeren en monitoren. De bedrijfsdoelstellingen van de klant staan hierbij 
centraal. 
 
Het bedrijf doet voor machines wat de medische wetenschap en wellness faciliteiten doen voor de 
mens in de wijze waarop zij zorg draagt voor de installaties en daarnaast door gedegen onderzoek 
door specialisten kan komen tot een goede diagnose wat er verbeterd kan worden. Niet reactief, 
maar proactief, zodat de machines altijd in optimale conditie zullen functioneren. 
 

De laatste jaren is Oliveira gegroeid van25 fte eind 2005 naar 56 fte nu.  

  

 
Figuur 1: Medewerkers Oliveira 

 

Oliveira is dus van een kleine organisatie een grote organisatie geworden. In deze periode van groei 

is de ontwikkeling van een personeelsbeleid dat past bij een grotere organisatie en bij de nieuwe 

doelstellingen achter gebleven. Dit brengt o.a. met zich mee dat er geen inzicht is in de 

personeelsstromen, -behoefte en –beschikbaarheid. Ook inzicht in competenties en potentieel die 

Oliveira in huis heeft is er niet. Doordat beide inzichten er niet zijn, is het heel erg moeilijk om op de 
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juiste manier de personeelstromen te sturen en deze een bijdrage te laten leveren aan het behalen 

van de organisatiedoelstellingen. 

 

Inmiddels maakt Oliveira ook groei door in de automatisering en op commercieel gebied. Voor een 

groot deel zijn door deze veranderingen andere kwaliteiten en competenties nodig dan voorheen. 

Men blijft smeren, maar de ondergrens van de capaciteiten wordt hoger. Alleen een goed 

onderbuikgevoel is niet meer voldoende voor het aannemen van de juiste mensen. 

 

Doordat de organisatie in een relatief korte periode flink gegroeid is en het moeilijk is om aan 

geschoold technisch personeel te komen, zijn er voornamelijk medewerkers aangenomen die niet  

geheel voldoen aan de functie eisen en ook niet de gewenste achtergrond hebben.  

 

1.2 HRM 

HRM is steeds meer gericht  gaan sturen op de personeelsstromen in termen van werven, selecteren, 

belonen, opleiden, motiveren en begeleiden van personeel. Binnen Oliveira wordt op dit moment 

hard gewerkt om nog meer sturing te geven aan de arbeidsrelaties en daarbij de medewerkers meer 

te prikkelen om eigen initiatieven te tonen, zich meer te binden aan de organisatie, de motivatie te 

verbeteren en om medewerkers de mogelijkheid te geven zich verder de ontwikkelen door middel 

van opleidingen, interne trainingen en cursussen. 

 

Oliveira is continu in beweging. Spreiding, concentratie, uitbreiding en afbouw van activiteiten 

worden door interne en externe ontwikkelingen veroorzaakt. In het kader van zorgvuldig 

personeelsbeleid, stabiliteit en continuïteit is inzicht in bewegingen binnen de organisatie 

noodzakelijk.  

 

Op dit moment wordt er binnen Oliveira hoofdzakelijk een ad hoc beleid gevoerd. Doordat een hoop 

zaken nu ad hoc gebeuren en niet planmatig, brengt dit een aantal problemen met zich mee. Deze 

problemen bestaan o.a. uit medewerkers die in dienst zijn zonder de juiste competenties om het 

werk naar behoren uit te voeren. Dit komt voornamelijk doordat er achter de feiten aangelopen 

wordt als een medewerker vertrekt en doordat er geen concreet beleid is betreffende werving en 

selectie. De klanten van Oliveira zitten verspreid door heel Nederland en ook in het buitenland is 

men actief. Dit maakt het belang van prompte en adequate invulling van vacatures nog groter.  

 

De personeelskosten zijn op dit moment 79% van de totale kosten. Loonkosten 68%, autokosten 8% 

en 3% aan diverse personeelskosten. Meer grip op het gedrag en bevordering van de motivatie en 

het verkrijgen van de juiste competenties van het personeel is dus van groot belang. 

 

1.3 Belang en aanleiding 

In de afgelopen maanden is het management  hard aan het werk geweest om nieuwe doelstellingen 

en een daarbij passende strategie vast te stellen voor Oliveira. Hierdoor is er vanuit het management 

meer aandacht gekomen voor HR. Men is tot inzicht gekomen dat verschillende HR processen en 

instrumenten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie en het behalen van de 

nieuwe doelstellingen. Op dit moment worden deze instrumenten niet consequent en 

gestructureerd toegepast.  Het management vraagt zich af of competentiemanagement (CM) hierbij 

gebruikt kan worden. 
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1.4 Doelstelling 

De doelstelling van het rapport is te onderzoeken of competentiemanagement vanuit HR 

geïmplementeerd kan worden in de organisatie om structuur en sturing aan de instroom, 

doorstroom en uitstroom te geven in lijn met de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Uit 

het onderzoek zal naar voren komen of en met welke methode(s)/systemen of procedures 

competentiemanagement een bijdrage kan leveren aan de organisatiedoelen. 

 

Door een bijdrage te leveren aan de structuur en sturing van de verschillende HR processen en 

daardoor aan de organisatiedoelen, levert competentiemanagement voor de organisatie op 

meerdere vlakken winst op. Een goede samenwerking tussen het management en HR zal de 

doelstelling realiseerbaar maken. Het uiteindelijke rapport zal aan het management worden 

voorgelegd. 

 

1.5 Probleemstelling en deelvragen 

Op basis van bovenstaande informatie kan de probleemstelling als volgt worden opgesteld: 

Hoe kan competentiemanagement een bijdrage leveren aan inzet, opbouw en structuur van de 

instroom, doorstroom en uitstroom en daardoor aan het realiseren van de organisatiedoelen? 

 

Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen zal antwoord op de volgende deelvragen 

worden gegeven: 

1) Wat is  competentiemanagement? 

2) Wat zijn de organisatiedoelen van Oliveira? 

3) Hoe kan competentiemanagement een bijdrage leveren aan de  inzet , opbouw en structuur van 

de instroom, doorstroom en uitstroom binnen Oliveira? 

4) Hoe levert de inzet, opbouw en structuur van de instroom, doorstroom en uitstroom een bijdrage 

aan het realiseren van de organisatiedoelen? 

5) Wat zijn de kritische succesfactoren voor een effectief competentiemanagement? 

 

1.6 Beschrijving van de hoofdstukken 

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht wat competentiemanagement is en uit welke bouwstenen deze 

bestaat. Ook wordt gekeken hoe competentiemanagement vanuit HRM in verbinding kan staan met 

de strategie en de doelstellingen van de organisatie. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de missie, 

visie en doelstellingen van Oliveira en wat dit betekent voor het huidige en toekomstige personeel. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 gekeken naar de invloed van competentiemanagement op de 

verschillende HR-processen. In hoofdstuk 5 worden de verschillende functies van 

competentiemanagement en hun effect bij het bereiken van de organisatiedoelen door Oliveira 

onderzocht en in hoofdstuk 6 de kritische succesfactoren bij het invoeren van 

competentiemanagement. De conclusie, de aanbevelingen en het implementatieplan worden 

beschreven in hoofdstuk 7. Ten slotte bestaat hoofdstuk 8 uit een persoonlijke reflectie. 
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2 Competentiemanagement 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst onderzocht wat competentiemanagement is en uit welke bouwstenen 

competentiemanagement bestaat. Daarna wordt gekeken hoe competentiemanagement vanuit HRM 

in verbinding kan staan met de strategie en de doelstellingen van de organisatie. 

 

2.2 Wat is competentiemanagement? 

Competentiemanagement is een methode binnen HRM waarmee op verschillende deelterreinen van 

HRM (selectie, beoordeling, ontwikkeling en beloning) sturing wordt gegeven aan de competenties 

van medewerkers en waarmee een expliciete koppeling wordt gelegd met het strategische beleid van 

de organisatie. Met deze methode kan zowel een grotere horizontale integratie (tussen verschillende 

deelactiviteiten) als verticale integratie (tussen strategie en uitvoering) worden gerealiseerd. 

(Kluijtmans, 2010:379) 

 

Competentiemanagement is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties 

van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het is gericht op het 

verbeteren van de prestaties van de organisatie, kwalitatief en/of kwantitatief. Het gaat om het 

ontwikkelen van talent en ervoor zorgen dat medewerkers nu en in de toekomst goed inzetbaar zijn. 

Het is de bedoeling dat je als organisatie je inspant zodat medewerkers hun kennis en ervaring 

verbreden en vaardigheden ontwikkelen die aansluiten bij het dagelijkse werk en bij de missie, 

doelstellingen en strategie van de organisatie.  

 

Het kan de organisatie de handvatten verschaffen om veranderingen te kunnen sturen en te 

beheersen. Aan medewerkers geeft competentiemanagement een oriëntatie op de eigen 

ontwikkelmogelijkheden.  

 

2.3 Wat is een competentie? 

Competenties zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in houding en 

gedrag en bepalen of iemand geschikt is voor een specifieke functie en past binnen een bepaalde 

organisatiecultuur.  

 

Competenties zijn onder te verdelen in vier soorten: kennis, gedrag, vaardigheden en 

persoonlijkheidskenmerken. Volgens Schipper (2000) gaat het erom wat mensen weten (kennis), 

kunnen(vaardigheden), willen (motivatie) en zijn (persoonlijkheidskenmerken). Daarnaast zijn 

waarden en normen hierin ook van belang. 

 

Competenties zijn te verdelen in twee groepen. Competenties op basis van kennis en ervaring en 

competenties op basis van gedragsbekwaamheden. Beide zijn per persoon anders en vormen de 

basis en persoonlijke kracht voor ieder individu. 
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2.4 Het fundament van competentiemanagement 

Kerncompetenties zijn de centrale capaciteiten van een onderneming; een “kernvaardigheden”, die 

de basis vormen voor een onderscheidende strategie en die de basis genereren van waarde voor nu 

en op de lange termijn. Kerncompetenties zijn het fundament onder of de reden achter het 

onderscheidend vermogen van een organisatie. 

 

Kerncompetenties zijn generieke competenties en zijn afhankelijk van waar de organisatie voor staat 

of wil staan. Ze zijn vaak de directe vertaling van de missie en de visie van de organisatie. Volgens 

Senger (2009) is het belangrijk om stil te staan bij de actoren die actief betrokken worden bij het 

proces om de organisatiewaarden te formuleren. De waarden hebben een impact op alle 

betrokkenen: medewerkers, leidinggevende, klanten,.. Met het benoemen van de kerncompetenties 

wordt zowel naar de afzetmarkt als intern duidelijk waar de organisatie voor staat. (Kluijtmans, 

2010:384) Daarnaast wordt de gemeenschappelijke basis in de organisatie benoemd. Door de 

kerncompetenties vast te leggen, worden de missie, visie en cultuur van de organisatie strategisch 

verankerd. Het bepalen van de kerncompetenties is de verantwoordelijkheid van het 

topmanagement van de organisatie. (Kluijtmans, 2010:385) 

 

Kerncompetenties zijn de concretisering van de organisatie-identiteit en de 

organisatiedoelstellingen.  

 

2.5 De bouwstenen 

Vanuit de kerncompetenties van de organisatie worden de competenties bepaald waaraan alle 

medewerkers moeten voldoen. Dit zijn organisatiebrede competenties welke afhankelijk zijn van de 

missie, visie en waarden van de organisaties. Daarnaast wordt hieruit bepaald wat de 

functiespecifieke competenties zijn, dit zijn de competenties die specifiek nodig zijn om een taak of 

functie succesvol uit te voeren. 

  

Volgens Kluijtmans (2010) is voor de ‘vertaling’ naar medewerkercompetenties interactie met het 

middenkader zonder meer noodzakelijk. Zij kunnen goed aangegeven wat noodzakelijk is om het 

strategische beleid van de organisatie te realiseren. Ook de HR-functie kan hierin volgens Kluijtmans 

(2010) een belangrijke adviserende rol in spelen. 

 

De totale set van (medewerkers)competenties die nodig is om de organisatie goed te laten 

functioneren wordt vastgelegd in een competentiewoordenboek. Hierin worden de gekozen 

competenties in algemene termen (kort) omschreven. Kluijtmans (2010) geeft aan dat dit ook moet, 

omdat de gekozen competenties van toepassing moeten zijn op een breed scala van functies. De 

competenties kunnen ook uitgewerkt worden naar verschillende niveaus en er kunnen 

gedragsvoorbeelden toegevoegd worden. Na het vaststellen van het competentiewoordenboek 

kunnen de competenties worden gekoppeld aan functies. 

 

De organisatiebrede competenties en de functiespecifieke competenties vormen samen de 

competentieprofielen van de medewerkers. Een competentieprofiel bestaat uit het geheel van 

competenties waarover een functiehouder in elk geval moet beschikken om succesvol te 

functioneren. Competentiebepaling brengt volgens Kluijtmans (2010) een bewustwording op gang 

ten aanzien van de vraag wat de belangrijkste kwaliteiten zijn waardoor de organisatie succesvol kan 
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opereren. Het gaat om het verbinden van medewerkers en functies door middel van competenties, 

met als doel het verbeteren van de resultaten van de organisatie. 

 

“De organisatie zal zich steeds de vraag moeten stellen of de gekozen competentie bijdraagt aan 

(verbetering van) de resultaten van de organisatie”. (Kluijtmans, 2010:387) 

 

 
Figuur 2: Bepaling van medewerkerscompetenties 

 

2.6 De koppeling tussen strategie en uitvoering 

Door als organisatie te denken in termen van competenties kan een koppeling worden gelegd tussen 

het strategisch beleid en het HR-beleid. De koppeling tussen de competenties van medewerkers en 

de doelstellingen van de organisatie geeft de directe relatie weer met de strategie van de 

organisatie. Die koppeling is van cruciaal belang, omdat dan de competenties functioneel en 

doelgericht als stuurinstrument vanuit de managers en HRM kunnen worden ingezet. 

(http://www.evz.nl/competentiemanagement_43.html) 

 

Met het bepalen van de kerncompetenties van de organisatie en door deze te vertalen naar de 

vereiste competenties waar medewerkers aan moeten voldoen, komt er een betere afstemming tot 

stand tussen het strategische beleid van de organisatie en het personeelbeleid. De verticale 

integratie wordt door competentiemanagement volgens Kluijtmans (2010) bevorderd. 

 

‘Kerncompetenties dienen de gehele organisatie te doordrenken’(Kluijtmans, 2010:384) 

 

2.7 Conclusie 

Competentiemanagement is een vorm van personeelsmanagement waarin een expliciete koppeling 

wordt gelegd met het strategische beleid van de organisatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het 

ontwikkelen van effectief gedrag van medewerkers en organisatieonderdelen, zodanig dat zij betere 

resultaten halen en bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen. 
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3 Oliveira’s winning strategy 
 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de missie, visie en doelstellingen van Oliveira zijn en wat de 

organisatie met hun koerswijziging wil bereiken en wat dit betekent voor het huidige en het 

toekomstige personeel. 

 

3.2 Missie en visie van Oliveira 

De missie en visie vormen het fundament van een strategie. Zij beschrijven de identiteit van een 

organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld. 

 

De visie van Oliveira is om de trendsettende en geprefereerde partner en adviseur te worden voor 

proactief machine technisch onderhoud, waarbij optimale kwaliteit een belangrijk uitgangspunt 

vormt. Oliveira wil de toonaangevende partij in Europa worden voor proactief onderhoud. 

 

De missie is het creëren van toegevoegde waarde voor zowel Oliveira als haar klanten om zo voor 

beiden de winstgevendheid en efficiency te verhogen en de continuïteit te waarborgen. 

 

3.3 De doelstellingen van Oliveira 

De strategie moet de strategische besturing van een organisatie omvatten. Daarin gaat het om een 

planmatig uitgewerkte lange termijn visie van de organisatie op een termijn van 3 tot 5 jaar. Een 

strategie concretiseert dit toekomst beeld in termen van doelstellingen die in de gewenste situatie 

bereikt moeten worden. (Nieuwenhuis, M.A. (2003-2010). http// www.123management.nl) 

 

De doelstellingen van de organisatie zijn nog niet geheel door het management SMART uitgewerkt 

en een strategie om de gestelde doelstellingen te behalen is er nog niet. In grote lijnen zijn de 

doelstellingen voor de komende jaren: 

- Integratie van diensten, het verkopen van meerdere diensten aan een klant. Hierdoor wordt 

het effect van onze diensten verbeterd en kan Oliveira een hogere toegevoegde waarde 

leveren aan de klanten. 

- Uitbreiding en groei van bestaande en nieuwe markten en klanten. 

- Verbreding van nieuwe segmenten in nieuwe vennootschappen Scheepvaart en Rail. 

- Verdieping in nieuwe diensten Consultancy en Training. 

 

 
Figuur 3: Strategie Oliveira 
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Om in  staat te zijn deze doelstellingen te behalen is het voor Oliveira essentieel om de kwaliteit van 

zowel de organisatie als haar medewerkers te verhogen. Deze verhoogde kwaliteit stelt de 

organisatie en haar medewerkers in staat om een hogere toegevoegde waarde voor de klant te 

realiseren en zo voor Oliveira een hogere marge te creëren.  

 

Wat is hier voor nodig? 

- Opleiden medewerkers (hogere kwaliteit mensen)  

- Ontwikkelen automatisering (hogere kwaliteit middelen)  

- Omvormen organisatie (hogere kwaliteit ondersteuning) 

 

Wat betekent dit voor de (nieuwe) mensen van Oliveira? 

Oliveira zal opnieuw moeten gaan beoordelen welke (nieuwe) competenties nodig zijn om de doelen 

te bereiken en welke mensen zij daarvoor nodig hebben. Dit zal leiden tot nieuwe rollen binnen de 

organisatie, modificatie van de bestaande rollen, nieuwe instroom, doorstroom en in het uiterste 

geval uitstroom van medewerkers die niet mee kunnen in de hervormingen van de organisatie. 

 

3.4 Essentie van strategie 

In de essentie van een strategie gaat het om de vraag hoe de organisatie extern waarde wil 

toevoegen in zijn omgeving, hoe hij kan profiteren van de waardetoevoeging van anderen en zich 

intern moet ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het 

van belang om o.a. een SWOT analyse te laten uitvoeren. Hierin worden de kansen en  bedreigingen 

door analyse van de omgeving, de markt, de klanten, de leveranciers en de bedrijfskolom waarin de 

organisatie zich bevindt onderzocht.  

 

Voor het interne analysetraject zal onderzocht moeten worden naar de sterktes en zwaktes van de 

managementbouwstenen mensen, middelen, structuur en cultuur. Door o.a. dit onderzoek zal blijken 

hoe de organisatie van 'de medewerker als werknemer' naar het optimaal benutten en inzetten van 

kennis en vaardigheden (competenties) van medewerkers zou kunnen gaan. Door middel van  

'opleiding en training' kan naar een optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van 

medewerkers worden toegewerkt, waarbij zowel rekening gehouden wordt met het belang van de 

organisatie (de doelstellingen) als met het individuele (lange termijn loopbaan) belang van de 

medewerker. 
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Figuur 4: Interne en externe analyse 

 

3.5 Conclusie 

De doelstellingen van Oliveira voor de toekomst zijn in grote lijnen uitgewerkt. Om in staat te zijn 

deze doelstellingen te behalen is het van essentieel belang om de kwaliteit van zowel de 

medewerkers als de organisatie te verhogen. Een duidelijke strategie om een hogere toegevoegde 

waarde voor de kant en daardoor een hogere marge te kunnen creëren ontbreekt nog. Een intern en 

extern analysetraject kan meer inzicht geven in de sterktes en zwaktes van de organisatie en de 

bedreigingen en kansen voor de organisatie. 
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4 De paraplufunctie 
 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed is van competentiemanagement op de 

verschillende HR-processen en wat dit betekent voor de instroom, doorstroom en uitstroom. 

 

4.2  De koppeling naar de HR-processen 

Competentiemanagement gaat pas werken als het gekoppeld is aan de verschillende HR-processen 

zoals werving & selectie, beoordeling, ontwikkeling en beloning. Dan wordt het een hulpmiddel van 

zowel HRM en management als medewerkers om gericht te kunnen sturen. 

Competentiemanagement is ter ondersteuning van andere instrumenten.  

 

Werven en 
selecteren: 
Instroom

Doorstroom
Opleiden/ 

ontwikkelen

Presteren

Belonen

Beoordelen Uitstroom

  
Figuur 5: De HR-cyclus 

 

4.2.1 Werving en selectie 

Voor de werving en selectie is competentiemanagement leidend in de criteria voor nieuwe 

kandidaten. De opgestelde competentieprofielen zijn de basis voor de werving en selectiecriteria. 

Het alleen kijken naar iemands opleiding en ervaring en een goed onderbuik gevoel volstaat niet 

meer. Kandidaten moeten op basis van competenties beoordeeld worden. Volgens Wood en Payne 

(1998) heeft dit o.a. als voordeel dat er een grotere zorgvuldigheid is in de beoordeling van mensen 

op hun actuele of potentiële geschiktheid voor verschillende functies en zorgt het voor een betere 

match tussen iemands competenties en interesse enerzijds en de functievereiste anderzijds. 

Er zijn verschillende methodieken en assessments voor het inschatten en meten van kwaliteiten en 

competenties. Kluijtmans (2010) geeft aan dat hierbij het traditionele interview noodzakelijk blijft, 

omdat alle testen niet duidelijk maken of iemand in een team past of dat het zal klikken qua persoon. 

Er bestaat niet een meest geschikte selectiemethode voor de bepaling van de competenties van een 

persoon. Volgens Kluijtmans (2010) is de beste methode afhankelijk van de aard van de functie en de 

aard van de competenties. In de praktijk zal dit leiden tot een mix van een aantal methodieken. 

 

Competentiemanagement gaat verder dan een eenmalige selectie. Het verschaft een raamwerk 

voor een duurzame, zich onwikkelende relatie tussen medewerker en organisatie. 

 

4.2.2 Beoordeling 

Bij functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat het om de inhoud van de functie, de wijze 

waarop de functie wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan. Bij competentiebeoordeling gaat het 

vooral om de manier waarop de medewerker zijn of haar functie uitvoert en zijn  de 
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competentieprofielen leidend in de beoordelingsgesprekken die leidinggevenden voeren met hun 

medewerkers.  

 

De STAR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een 

methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover 

iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van 

mensen. 

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van mensen, is het van belang om in 

daadwerkelijke voorbeelden na te gaan welke competenties mensen laten zien. Voordat een oordeel 

over competenties van mensen gegeven wordt, kan het dus nuttig zijn om op zoek te gaan naar 

concrete voorbeelden van deze competenties in het dagelijks handelen. De STAR-methodiek helpt 

om dergelijke voorbeelden te analyseren en te beoordelen. 

 

De STAR-methodiek analyseert een voorbeeld uit de praktijk hiertoe op vier elementen: 

 

S = Situatie:  wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde. 

 

T = Taak: wat was in deze situatie de taak waarvoor de betrokkene zich gesteld zag dan 

wel de rolopvatting die de betrokkene zelf had? 

 

A = Actie: wat is er concreet gezegd en gedaan? 

 

R = Resultaat: hoe heeft de ander gereageerd en wat was het eindresultaat? 

 

 

Het competentieprofiel en het competentiewoordenboek kunnen door beide partijen in de 

voorbereiding gebruikt worden om te kijken of het beschreven gedrag ook daadwerkelijk vertoond 

wordt. Tijdens het gesprek dient het competentieprofiel gebruikt te worden als hulpmiddel om met 

elkaar in gesprek te gaan over de wijze van functie-uitoefening ( leerboek HRm blz 395). 

Volgens Kluijtmans (2010) zijn de belangrijkste voordelen van het houden van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken in het kader van competentiemanagement dat deze transparant en 

concreet zijn, het is duidelijk waarop men wordt beoordeeld. Objectief en uniform, iedereen wordt in 

principe op de zelfde wijze beoordeeld. Het competentieprofiel geeft ondersteuning en structuur 

tijdens de gesprekken en de dialoog tussen leidinggevende en medewerker wordt bevorderd. 

 

“competentiemanagement is erop gericht om de kern van de functie aan de orde te stellen vanuit 

de vraag: wat zijn voor de functie de belangrijkste aspecten? Welk gedrag wordt noodzakelijk 

geacht?” (Kluijtmans, 2010:396) 

 

4.2.3 Ontwikkeling 

Competentiemanagement verschaft een raamwerk voor een duurzame, zich ontwikkelende relatie 

tussen medewerker en organisatie. Tevens toont het aan waar de medewerker tekort schiet, 

duidelijke aversies heeft of over competenties beschikt die in een bepaalde functie ongewenst zijn. 
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Op basis hiervan kan gericht worden gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling bij overbrugbare 

tekortkomingen. 

 

De afspraken die worden gemaakt door de leidinggevende en de medewerker worden vastgelegd in 

een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en worden in ieder volgend ontwikkelingsgesprek doorgenomen 

en zo nodig bijgesteld. Door de ontwikkeling van competenties en de talenten van medewerkers 

wordt de performance van de organisatie verbeterd en de employability van de medewerker 

vergroot. 

 

4.2.4 Doorstroom of uitstroom 

Door te werken met bandbreedtes in de competentieniveaus wordt de doorstroom van personeel 

geobjectiveerd. Het bereiken van zekere niveaus kan leiden tot de conclusie dat iemand in een 

bepaalde functie onder zijn vermogen werkt en dat doorgroei naar een ander positie gepast is. Op 

gelijke wijze kan ook de uitstroom vast onderdeel worden van het personeelsproces. Denk aan 

bijvoorbeeld outplacement trajecten, vaststellingsovereenkomsten of ontslag. 

 

Bij ongeschiktheid voor de functie (art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit) voldoen de prestaties niet aan de 

verwachtingen, de werknemer maakt onacceptabel veel fouten, hij kan het werk niet aan (onmacht) 

of hij kan niet meegroeien met de functie. Onder het begrip disfunctioneren vallen onmacht en 

onkunde. De ongeschiktheid mag niet voortvloeien uit ziekte of gebreken of toe te schrijven zijn aan 

onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden (art. 5.1 lid 1 sub b en d Ontslagbesluit). (Treep, 

2010:213) 

 

Het is verstandig om als werkgever een dossier bij te houden, met bijvoorbeeld aantekeningen over 

gehouden functionerings- en  beoordelingsgesprekken. Tevens is het van belang volgens Treep 

(2010) om afspraken die zijn gemaakt om het functioneren te verbeteren (ontwikkelgesprekken) vast 

te leggen. 

 

4.2.5 Beloning 

De belangrijkste reden voor competentiebeloning is volgens Kluijtmans (2010) om te kunnen 

differentiëren tussen medewerkers naar hun kwaliteiten. Het is dan een stimulans om te werken aan 

de ontwikkeling van competenties. Het risico is wel dat de extrinsieke motivatie de intrinsieke 

motivatie kan verdringen. 

 

Een beloningssysteem legitimeert interne beloningsverschillen en ondersteunt het HR-beleid. Op dit 

moment werkt Oliveira alleen met een klassieke salarisstructuur. Een nadeel hiervan is dat deze 

structuur weinig ruimte geeft om individuele prestaties te belonen. Oliveira is al een tijd aan het 

zoeken naar manieren om haar medewerkers wel te kunnen prikkelen en hun gedrag te beïnvloeden, 

een juiste wijze van belonen kan dit ondersteunen. Het nadrukkelijk belonen van resultaten om zo 

medewerkers te motiveren om extra inspanningen te doen ligt voor de hand.  

 

De resultaatgerelateerde beloningen zijn in principe sterk gericht op het sturen van gedrag van 

medewerkers.  Door het gebruik van resultaatgerelateerde grondslagen, is het voor Oliveira mogelijk 

om medewerkers met dezelfde stoel, maar met verschillende inzet ook verschillend te gaan belonen. 
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Beloningen moeten samenhangen met prestaties. Belangrijk is dat werknemers een duidelijke 

koppeling waarnemen.  

 

Door het inzetten van resultaatgerelateerde grondslagen wordt de beloning gebaseerd op de 

behaalde resultaten in kwantitatieve en kwalitatieve zin. De relatie tussen geleverde prestatie en de 

hoogte van de beloning is duidelijk. Door deze directe koppeling gaan medewerkers zich extra 

inspannen om nog beter te presteren. (Kluijtmans, 2010:224) 

 

Als competenties centraal staan in het HR beleid en competentiemanagement ook is doorgevoerd in 

de beoordeling, dan is het volgens Kluijtmans (2010) niet meer dan consequent om ook 

competentiebeloning door te voeren. 

 

Resultaatgerelateerd belonen bied  goede mogelijkheden om het gedrag van medewerkers te 

sturen. 

 

4.3 Conclusie 

De competentieprofielen zijn leidend voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, in de 

beoordelingsgesprekken die leidinggevende voeren met hun medewerkers, bij het maken van 

opleidingsplannen en ook in de beloning. Competentiemanagement heeft invloed op alle HR-

processen en instrumenten. 
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5 Functies van competentiemanagement 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de functies van competentiemanagement binnen een 

organisatie en welke van deze functies een groot effect kunnen hebben binnen Oliveira bij het 

bereiken van de organisatiedoelen. 

 

5.2 De acht functies 

Volgens Kluijtmans (2010) kunnen er acht functies van competentiemanagement worden 

onderscheiden. Competentiemanagement vervult een rol: 

- In de aansturing van de organisatie (de sturingsfunctie) 

- In het bereiken van de doelstellingen van de organisatie (de performancefunctie) 

- In de communicatie binnen de organisatie (de communicatiefunctie) 

- In de ontwikkeling  van medewerkers (de ontwikkelfunctie) 

- In de verbetering van de consistentie van het HR-beleid (de horizontale integratie) 

- In de verbetering van de organisatiestructuur en de organisatie van de arbeid (de 

organisatiefunctie) 

- De aansturing van medewerkers (de managementfunctie) 

- De selectie van (nieuwe en zittende) medewerkers (de selectiefunctie) 

 

5.3 Effectieve functies voor Oliveira 

Gezien het huidige ontwikkelingsniveau van HRM binnen Oliveira en de situaties waarin de 

organisatie zich op dit moment bevind zijn de volgende functies op dit moment het meest relevant. 

 

De sturingsfunctie 

Op dit moment is het voor Oliveira van belang dat er een betere afstemming tot stand komt tussen 

het strategische beleid (in hoeverre deze bekend is), de doelstellingen van de organisatie en het 

personeelsbeleid. De sturingsfunctie van competentiemanagement kan hierin een belangrijke rol 

spelen. Met het bepalen van de kerncompetenties maakt de organisatie duidelijk waar zij voor staat, 

door deze door te vertalen naar de vereiste competenties van medewerkers vindt er een verticale 

integratie plaats tussen het strategische beleid en het personeelsbeleid. Dit vormt de basis om als 

organisatie beter sturing te kunnen geven aan de gewenste ontwikkeling. 

 

De performancefunctie 

Volgens Kluijtmans (2010) kan de performanceverbetering door middel van 

competentiemanagement op indirecte wijze gestalte krijgen. Door competentiemanagement wordt 

er meer duidelijkheid gegeven over wat het management van een medewerker verwacht (in het 

geval van Oliveira hogere kwaliteit) en speelt een belangrijke rol in het bewustwordingsproces. 

Belangrijk hierin is de verbinding met prestatiemanagement. Prestatiemanagement helpt 

medewerkers zich te richten op activiteiten, beslissingen en gedragswijzen die constructieve 

resultaten aan de organisatie geven. Het is een continue cyclus van plannen, coachen, beoordelen en 

belonen, die is gebaseerd op de bedrijfsstrategie en –cultuur van de organisatie. 

Rengelink&Schouwstra (2010) geven aan dat door het gebruik van een HRM-cyclus de medewerkers 

er toe worden gedwongen om bewust na te denken over hun eigen ontwikkeling en hoe zij zullen 
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bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Het is van belang de medewerkers hierin te coachen en feedback 

te geven en dit tot een dagelijkse praktijk te maken.  

 

De ontwikkelfunctie 

De nieuwe doelstellingen van Oliveira eisen o.a. een hogere kwaliteit van het personeel. Door middel 

van competentiemanagement kunnen opleidingen, trainingen en andere ontwikkeltrajecten meer 

competentiegericht plaatsvinden. Ontwikkelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen 

spelen hierin een belangrijke rol. 

  

Horizontale integratie 

Om structuur te kunnen krijgen tussen de verschillende deelterreinen van HRM en de daaraan 

gekoppelde instrumenten, is horizontale integratie volgens Kluijtmans (2010) een functie van 

competentiemanagement die daarvoor kan zorgen. Door het gebruik van competentiemanagement 

kan er een homogeen beleid gerealiseerd worden. Het dient als basis voor het verdere HR-beleid.  

Concreet heeft het direct consequenties voor: Werving en selectie, de beoordeling, ontwikkeling en 

beloning (HR-Cyclus). Daarnaast heeft het bijvoorbeeld ook zijn waarde op de personeelsplanning en 

het loopbaanbeleid. 

 

De selectiefunctie 

Door competentiemanagement verbeteren de werving en selectie van medewerkers, doordat het 

selectieproces objectiever en transparanter is. Er wordt niet alleen meer gekeken naar of het ‘klikt’ of 

geluisterd naar een goed ‘onderbuik’ gevoel. Daarnaast wordt er ook beter gekeken of een kandidaat 

wel past bij de organisatie. De selectiefunctie geldt ook voor het zittend personeel. Daaruit kan 

blijken dat bepaalde medewerkers niet (langer) passen bij de organisatie. (Kluijtmans, 2010:404) 

 
Figuur 6: Quintessence Performance and competency management model 

 

5.4 Conclusie 

Competentiemanagement is een middel voor aansturing van de organisatie en van de medewerkers, 

het verbeteren van de prestaties, de ontwikkeling van de medewerkers, het beter afstemmen van de 

HR-processen, het selecteren van medewerkers en de verbetering van de organisatiestructuur en van 

de organisatie van de arbeid. Deze functies kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het behalen 

van de organisatiedoelstellingen van Oliveira. 
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6 Kritische succesfactoren 

 

6.1 Inleiding  

Kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van 

succes. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de factoren die nodig  zijn om competentiemanagement 

met succes te kunnen implementeren binnen een organisatie. 

 

6.2 Cruciale factoren 

Wanneer een organisatie kiest voor competentiemanagement, is het niet alleen belangrijk om stil te 

staan bij de voordelen hiervan. Om competentiemanagement met succes te kunnen implementeren 

is het zinvol om ook stil te staan bij een aantal voorwaarde, de kritische succesfactoren. De volgende 

factoren zijn cruciaal bij het invoeren van competentiemanagement: 

 

Strategische aanpak 

Competentiemanagement vraagt een strategische aanpak. De toekomstgerichte visie en missie van 

een organisatie vormen hiervoor de basis. De kern van competentiemanagement is dat er wordt 

gefocust op competenties waar de organisatie in de toekomst behoefte aan heeft. Het is van belang 

om op lange termijn te denken, zodat er gerichter geïnvesteerd kan worden in de toekomst van de 

organisatie en de ontwikkeling van de mensen die er werken. 

 

Procesmatige aanpak 

Competentiemanagement is een continue proces. De dagelijkse praktijk waarin we werken 

veranderd snel. Hierdoor moeten regelmatig de doelstellingen, processen en instrumenten van het 

competentiemanagement worden herbekeken en aangepast als de realiteit daar om vraagt. 

Competentiemanagement moet meegroeien met de organisatie en de organisatie  moet blijvend tijd 

en middelen in het proces investeren. 

  

Geloven in de ontwikkelbaarheid van competenties 

Het is van belang dat in alle lagen van de organisatie wordt geloofd in de waarde van het werken met 

competenties en de ontwikkelbaarheid ervan. Dit is cruciaal voor het slagen van deze verandering. 

Het stimuleren van het competentie denken is daarom belangrijk 

 

Horizontale implementatie 

Bij implementatie van competentiemanagement is het belangrijk dat alle aspecten van het 

personeelsbeleid zoals o.a. werving en selectie, beoordeling en ontwikkeling in termen van 

competenties geformuleerd worden en op elkaar afgestemd worden. Dat is de horizontale integratie. 

 

Verticale implementatie 

Bij verticale integratie gaat het om de afstemming van de menselijke competenties op de missie, de 
visie en de strategie van de onderneming. Menselijke competenties moeten dusdanig worden 
gekozen, georganiseerd en ontwikkeld dat ze bijdragen tot de realisatie van de opdracht van de 
onderneming. Om echt te kunnen spreken van competentiemanagement zal dit door heel de 
organisatie verspreid moeten worden, van de top van de organisatie tot en met de basis van de 
organisatie.  
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Figuur 7: Horizontale en verticale integratie 

 

 

Draagvlak via communicatie en participatie 

Overleg met en participatie van verschillende belanghebbende zoals leidinggevenden, medewerkers, 

klanten, externe partners etc., het creëren van een breed draagvlak en van een gemeenschappelijke 

competentietaal, is cruciaal bij het starten van competentiemanagement. Het 

competentiemanagement is immers het meest succesvol als het voortkomt uit verschillende hoeken 

en perspectieven van de organisatie. 

 

6.3 Conclusie 

Om competentiemanagement met succes te kunnen implementeren is een strategische aanpak op 

de lange termijn cruciaal. Het is een continue proces waar blijvend tijd en middelen in geïnvesteerd 

moeten worden. Verticale en horizontale integratie, competentiemanagement zal de gehele 

organisatie moeten doordrenken. Het is belangrijk dat zowel de werkvloer, de directie als de 

leidinggevenden overtuigd zijn van de meerwaarde van competentiemanagement en hieraan willen 

bijdragen. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 
 

7.1 Conclusie 

In paragraaf 1.5 is de probleemstelling voor dit onderzoek naar voren gebracht: 

 

Hoe kan competentiemanagement een bijdrage leveren aan de inzet, opbouw en structuur van de 

instroom, doorstroom en uitstroom en daardoor aan het realiseren van de 

organisatiedoelen/strategie? 

 

Competentiemanagement is een vorm van personeelsmanagement waarin een expliciete koppeling 

wordt gelegd met het strategische beleid van de organisatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het 

ontwikkelen van effectief gedrag van medewerkers en organisatieonderdelen, zodanig dat zij betere 

resultaten halen en bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen. Competentiemanagement 

heeft als doel om de houding en het gedrag van medewerkers zodanig te sturen, dat daardoor de  

doelstellingen van de organisatie (beter) worden gerealiseerd. 

 

Door als organisatie te denken in termen van competenties kan een koppeling worden gelegd tussen 

het strategisch beleid en het HR-beleid. De koppeling tussen de competenties van medewerkers en 

de doelstellingen van de organisatie geeft de directe relatie weer met de strategie van de 

organisatie. Die koppeling is van cruciaal belang, omdat dan de competenties functioneel en 

doelgericht als stuurinstrument vanuit de managers en HRM kunnen worden ingezet. 

 

De doelstellingen van Oliveira voor de toekomst zijn in grote lijnen uitgewerkt. Om in staat te zijn 

deze doelstellingen te behalen is het van essentieel belang om de kwaliteit van zowel de 

medewerkers als de organisatie te verhogen. Een duidelijke strategie om een hogere toegevoegde 

waarde voor de klant en daardoor een hogere marge te kunnen creëren ontbreekt nog. Voor de 

organisatie is het van belang dat er door  middel van een intern en extern analysetraject  inzicht 

verkregen wordt  in de sterktes en zwaktest van de organisatie en de bedreigingen en kansen buiten 

de organisatie. Hierdoor kan er een duidelijke strategie bepaald gaan worden. 

 

Vanuit de kerncompetenties van de organisatie worden de competenties bepaald waaraan alle 

medewerkers moeten voldoen en wat de functiespecifieke competenties zijn. Deze  vormen samen 

de competentieprofielen. De competentieprofielen zijn leidend voor het werven en selecteren van 

nieuwe medewerkers, in de beoordelingsgesprekken die leidinggevende voeren met hun 

medewerkers, bij het maken van opleidingsplannen en ook in de beloning. Competentiemanagement 

heeft invloed op alle HR-processen en instrumenten. 

 

Het op elkaar afstemmen van alle aspecten van het personeelsbeleid (werving en selectie, 

beoordeling, ontwikkeling etc.) en ze te vormen in termen van competenties vormt de horizontale 

integratie van competentiemanagement. Het is belangrijk dat door het hele proces met dezelfde 

competenties wordt gewerkt, en dat men er hetzelfde onder verstaat. Competenties zijn de rode 

draad om alle personeelsprocessen op elkaar af te stemmen. 

 

Competentiemanagement is een middel voor aansturing van de organisatie en van de medewerkers, 

het verbeteren van de prestaties, de ontwikkeling van de medewerkers, het beter afstemmen van de 
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HR-processen, het selecteren van medewerkers en de verbetering van de organisatiestructuur en van 

de organisatie van de arbeid. Deze functies kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het behalen 

van de organisatiedoelstellingen van Oliveira.  

 

Wanneer een organisatie kiest voor competentiemanagement, is het ook zinvol om stil te staan bij 

een aantal voorwaarden of kritische succesfactoren. Om competentiemanagement met succes te 

kunnen implementeren is een strategische aanpak op de lange termijn cruciaal. Het is een continue 

proces waar blijvend tijd en middelen in geïnvesteerd moeten worden. Verticale en horizontale 

integratie, competentiemanagement zal de gehele organisatie moeten doordrenken. Het is belangrijk 

dat zowel de werkvloer, de directie als de leidinggevenden overtuigd zijn van de meerwaarde van 

competentiemanagement en hieraan willen bijdragen. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Oliveira is continue in beweging. Spreiding, concentratie, uitbreiding en afbouw van activiteiten 

worden door interne en externe ontwikkelingen veroorzaakt. In het kader van zorgvuldig 

personeelsbeleid, stabiliteit en continuïteit is inzicht in de competenties van medewerkers binnen de 

organisatie gewenst. Competentiemanagement kan hiervoor de basis vormen. 

 

Het succes van elke onderneming staat of valt bij de bekwaamheid van haar medewerkers, hun inzet 

en hun vermogen tot samenwerken. ‘De juiste persoon op de juiste plaats’ is een belangrijk motief 

om op competenties te gaan oriënteren. Door het opzetten van competentiemanagement zal er 

meer aandacht besteed worden aan de verschillende personeelsinstrumenten en processen. 

Hierdoor zal competentiemanagement  systematiek brengen in het personeelsproces van selectie, 

beoordeling, door- en uitstroom.  Dit zal inzicht verschaffen in de bewegingen, behoefte en 

inzetbaarheid van het personeel. 

 

Het management zal de kerncompetenties voor de organisatie moeten bepalen, zodat HRM hiermee 

gericht kan gaan sturen op de personeelstromen in termen van werven, selecteren, belonen, 

opleiden en  ontwikkelen van het personeel. Hierdoor kunnen de competenties functioneel en 

doelgericht als stuurinstrument worden ingezet bij het behalen van de organisatiedoelen. Het is de 

bedoeling om de aanwezige of te rekruteren competenties optimaal te gebruiken en verder te 

ontwikkelen. Loopbaanontwikkeling, training, werving en selectie of prestatiemanagement zijn in dat 

opzicht niet  alleen een doel op zich, maar ook een middel voor betere prestaties van de organisatie 

als geheel. Competentiemanagement heeft hierdoor invloed op de wijze waarop de organisatie 

wordt ingericht en aangestuurd. HRM moet hierin worden gezien als een wezenlijk aspect van de 

bedrijfsvoering. 

 

In competentiemanagement wordt gesproken over horizontale en verticale integratie. Het 

succesvol implementeren van een consistent systeem impliceert zowel deze horizontale als 

verticale integratie. 
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7.3 Implementatieplan 

Implementatie van competentiemanagement is geen eenvoudig proces. Om dit proces goed te 

doorlopen is het van belang dat Oliveira rekening houdt met een aantal belangrijke factoren. De 

resultaten van dit onderzoek geven aan dat het belangrijk is dat de organisatie een planmatige 

aanpak hanteert als het gaat om het succesvol implementeren van competentiemanagement. 

Daarbij is het noodzakelijk dat Oliveira voldoende tijd neemt om de verschillende fasen grondig te 

kunnen doorlopen.  

 

Om het effectief toe te kunnen passen moet de strategie van Oliveira op korte en lange termijn 

bekend zijn en vertaald worden naar doelstellingen van afdelingen en rollen. Ook moet er sprake zijn 

van een gemeenschappelijk taal en visie op competentiemanagement binnen Oliveira, waar de 

ondersteuning vanuit het management essentieel is. 

 

Het management zal aan moeten geven in generieke competenties (de kerncompetenties) waar zij 

als organisatie voor staat of wil staan. Dit kan doormiddel van een directe doorvertaling van de 

missie en de visie van Oliveira. Het is een concretisering van de organisatie-identiteit en de 

organisatiedoelstellingen. Hiermee kan vervolgens een koppeling worden gelegd tussen het 

strategisch beleid van de organisatie en het HR-beleid. 

 

Vanuit de kerncompetenties van de organisatie kunnen vervolgens in samenspraak met HR en 

interactie met het middenkader (zie figuur 5, pagina 11) de competenties bepaald worden waaraan 

alle medewerkers moeten voldoen (de organisatiebrede competenties), wat de functiespecifieke 

competenties moeten zijn en welke gedragindicatoren hierbij gewenst zijn. Deze zullen samen de 

competentieprofielen van de medewerkers vormen. Vervolgens zullen deze competenties en de 

gedragsindicatoren op verschillende niveaus worden vastgelegd in een competentiewoordenboek 

dat van toepassing is op de gehele organisatie. De competentieprofielen zullen leidend worden in de 

verschillende HR-processen en instrumenten zoals werving en selectie, beoordeling, ontwikkeling en 

beloning. 

 

HR zal bij het huidige personeel de aanwezige competenties moeten gaan inventariseren, gevolgd 

door het daaraan koppelen van opleidingen en andere leeractiviteiten om hiaten op te vullen en 

competenties te ontwikkelen.  

 

Om succesvol functioneren van competentiemanagement te realiseren is het essentieel 

medewerkers te  motiveren en te betrekken in het hele proces. Competentiemanagement moet een 

vast onderdeel worden van de structuur van de organisatie. Een verandering door middel van 

competentiemanagement is echter niet eenvoudig. Om die reden zijn inzet, motivatie en 

doorzettingsvermogen van Oliveira vereist om competentiemanagement tot een succes te maken. 

 

Plan van aanpak 

- In september 2012 zal het management de doelstellingen van de organisatie SMART uit gaan 

werken en een intern en extern analysetraject laten uitvoeren. 

- In december zal het management op basis van de SMART geformuleerde doelstellingen en 

de uitkomsten van o.a. een SWOT-analyse de strategie voor de korte en de lange termijn 

gaan bepalen. 
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- In maart 2013 zullen de kerncompetenties door het management bepaald moeten worden. 

- In mei 2013 zullen in samenspraak met HR en het middenkader de organisatiebrede 

competenties bepaald worden. 

- In juli 2013 zal HR een advies uitbrengen voor de functiespecifieke competenties. Ook het 

middenkader zal hierin betrokken worden. 

- In september 2013 worden de competentiewoordenboeken gereed gemaakt door HR. 

- In november 2013 worden de competentieprofielen geïmplementeerd in alle HR-processen 

en instrumenten. Deze worden nog niet ingezet voor gebruik. 

- In december 2013 zal het management samen met HR de gehele organisatie inlichten en 

informeren over de overstap naar competentiemanagement en hiervoor draagvlak creëren.  

- In januari 2014 wordt competentiemanagement officieel geïmplementeerd in de organisatie. 

 

Tijdens deze gehele periode zal HR het proces bewaken en zullen er regelmatig evaluaties worden 

ingepland met het management om de voortgang te evalueren en eventuele hiaten te bespreken en 

op te lossen. Indien noodzakelijk zal het plan van aanpak aangepast worden. Het beoogde 

eindresultaat is dat begin 2014 competentiemanagement volledig geïmplementeerd is in de 

organisatie en is afgestemd op de verschillende deelterreinen van HRM en de daarbij gehanteerde 

instrumenten, zodat er een homogeen beleid wordt gerealiseerd en een bijdrage wordt geleverd aan 

het behalen van de organisatiedoelen.   
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8 Persoonlijke reflectie 
 

In oktober 2009 ben ik bij de organisatie Oliveira Bedrijfssmeringen B.V. komen werken als 

administratief medewerkster. Al snel groeide mijn functie meer de kant uit van HR en op dit moment 

ben ik  volledig werkzaam als personeelsfunctionaris. In december 2010 kreeg ik de kans om mij 

verder te gaan ontwikkelen op het gebied van HRM in de vorm van scholing. Deze kans heb ik met 

beide handen aangepakt en zo doende ben ik in februari 2011 begonnen met de opleiding HBO 

personeelsmanagement. 

 

Ik ben deze opleiding gaan doen om een bredere kennis van de verschillende HR processen en 

instrumenten te krijgen en daardoor een volwaardig gesprekspartner te worden voor het 

management en hen gedegen adviezen te kunnen geven op het gebied van HR. Vooral de 

interactiviteit tijdens de lessen en de samenwerking tijdens de opdrachten in de les hebben mij naast 

de theorie ook een bredere focus gegeven op het HR-gebied. De denkwijze van de verschillende 

studenten door hun uiteenlopende achtergronden en ervaringen hebben hier zeker een positieve 

bijdrage aan geleverd. 

 

Wat ik merkte in de lessen, onafhankelijk van de module, is dat het gehele HR-beleid afgeleid is van 

de missie, visie, strategie en cultuur van de organisatie. Dit vergde een hele ander denkwijze van mij 

in mijn nieuwe functie/rol dan toen ik in nog onbezorgd in mijn administratieve functie werkzaam 

was. Veel dilemma’s, problemen en issues die naderhand in onze organisatie gebeurden, zijn door 

mij door dit inzicht benaderd in een andere context. Het bekijken van meerdere kanten van een 

probleemstelling, werknemer/werkgever en het denken vanuit het organisatiebelang zijn voor mij de 

grootste groei geweest.  

 

Het is erg interessant om te zien en te leren dat HRM invloed heeft op alle activiteiten die in een 

organisatie ondernomen worden om de arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor 

beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen. Dit 

laatste is voor mij nog zeker een ontwikkelpunt, het zoeken van een evenwicht tussen verschillende 

belangen vanuit werkgever en werknemer is voor  mij, uit sociaal oogpunt, soms nog lastig. 

 

Bij het schrijven van de ‘eindopdracht’ was mijn persoonlijke leerdoel om competentiemanagement 

te leren gebruiken in de praktijk als stuurmiddel en ondersteuning van de verschillende HR- 

processen en instrumenten. Tijdens het onderzoek heb ik wel de handvatten verkregen die 

noodzakelijk zijn om de basis te kunnen leggen voor een gedegen ‘competentiemanagement’ beleid, 

maar tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat competentiemanagement sec geen meerwaarde 

oplevert voor de organisatie, maar dient ter ondersteuning van andere instrumenten. 

 

Inzicht verkrijgen in de HR-functie is voor mij door middel van deze opleiding duidelijk gelukt. Ik hoop 

en denk dat ik nu daadwerkelijk een toegevoegde waarde heb voor de organisatie en dat ik door de 

toename van theoretische en praktische kennis steeds beter als HR-functionaris zal gaan 

functioneren.  

 

Ik kijk uit naar de uitslag van deze eindopdracht en hopelijk kan ik dan het eerste jaar positief 

afsluiten! 
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Bijlage I: Organogram 

 
De communicatielijnen lopen vanuit het management naar personeelszaken. Vanuit hier wordt 

gekeken naar wie de betreffende informatie gecommuniceerd moet worden en met welke methode. 

De regioleiders zijn voor HR het aanspreekpunt en andersom als het gaat om personeelszaken en als 

het medewerkers betreft die in hun regio werkzaam zijn. HR filtert de verkregen informatie en zorgt 

dat belangrijke zaken bij het management terecht komen. 

 

 

 


