
	  

Competentie Beschrijving Competentie Beschrijving 

	  

Beslissingen durven maken en 
activiteiten initiëren. 

	  

Leren hoe je een onderzoek 
uitvoert en wat je daarvoor nodig 
hebt. 
 

	  

Je personeel en collega’s leren 
aansturen en zien wat er moet 
gebeuren. 

	  

Zelf iets kunnen creëren en 
innovaties hierop toe kunnen 
passen. 

	  

Leer je collega’s en personeel te 
begeleiden waar ze dat nodig 
hebben. 

	  

Kennis opdoen over bepaalde 
onderwerpen. 

	  

Aandacht hebben voor elkaar en 
begrip leren tonen. 

	  

Een activiteit leren plannen en 
kunnen organiseren wat hierbij 
hoort. 

	  

Samenwerken met je collega’s en 
personeel. 

	  

Je op de behoefte van de klant 
kunnen richten. 
 

	  

Denk goed na over je beslissingen 
en probeer altijd integer te 
handelen. 

	  

Datgene afleveren waar je klanten 
behoefte aan hebben en wat van 
hoge kwaliteit is. 

	  

Leer te bouwen aan je netwerk en 
persoonlijke relaties op te 
bouwen. 

	  

Gegeven instructies op kunnen 
volgen. 

	  

Leer hoe je iemand kan overtuigen 
en beïnvloeden. 
 

	  

Leren omgaan met veranderende 
omstandigheden en je hierop 
aanpassen. 

	  

Je ideeën presenteren en leren 
hoe je dit goed overbrengt op de 
luisteraar. 

	  

Leren omgaan met situaties die 
niet gaan zoals je hebt verwacht 
en hierop reageren.   

	  

Je activiteiten duidelijk kunnen 
formuleren en op papier 
rapporteren. 

	  

Laten zien wat je wilt en je 
gedrevenheid tonen.   
 

	  

Je inhoudelijke kennis op dit 
gebied leren toepassen. 

	  

Zodanig handelen dat je 
onderneming een succes wordt en 
niet te afwachtend zijn. 

	  

Weten welke middelen je wanneer 
in moet zetten om je doel te 
bereiken. 
 

	  

Zodanig handelen dat je bedrijf 
hier beter van wordt. 

	  

Een juiste analyse van de situatie 
leren maken. 
 

	  

	  


