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ALGEMENE	  UITLEG	  

	  
Om	  te	  kunnen	  garanderen	  dat	  het	  portfolio	  wordt	  gebruikt	  op	  de	  manier	  waarop	  het	  is	  bedoeld,	  
wordt	  in	  deze	  handleiding	  extra	  uitleg	  gegeven	  over	  het	  doel	  van	  de	  verschillende	  onderdelen,	  
het	  interpreteren	  van	  de	  onderdelen	  en	  het	  invullen	  ervan.	  

De	  deelnemer	  heeft	  een	  eigen	  portfolio-‐assistent	  die	  hem	  of	  haar	  kan	  helpen	  het	  doel	  
en	  het	  gebruik	  van	  het	  portfolio	  beter	  te	  begrijpen.	  Deze	  handleiding	  is	  bedoeld	  voor	  de	  coach,	  
die	  de	  deelnemer	  begeleidt	  bij	  het	  invullen	  van	  het	  portfolio.	  

In	  deze	  handleiding	  wordt	  beschreven	  wat	  het	  doel	  is	  van	  het	  portfolio	  voor	  de	  
deelnemer,	  wat	  de	  meerwaarde	  ervan	  is	  en	  hoe	  het	  proces	  eruit	  ziet.	  Vervolgens	  wordt	  
aangegeven	  hoe	  er	  begonnen	  kan	  worden	  aan	  het	  vastleggen	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
deelnemer	  in	  het	  portfolio.	  Daarna	  wordt	  er	  ingegaan	  op	  het	  onderdeel	  kwaliteit	  van	  de	  leven,	  
met	  de	  vragenlijst	  die	  daarbij	  hoort.	  Hierin	  wordt	  gevraagd	  naar	  verschillende	  aspecten	  uit	  het	  
leven,	  zoals	  gezondheid	  en	  sociale	  contacten.	  Vervolgens	  wordt	  er	  uitleg	  gegeven	  over	  het	  
volgende	  onderdeel,	  namelijk	  het	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  (POP).	  Tenslotte	  wordt	  
beschreven	  wat	  competenties	  inhouden	  en	  hoe	  de	  deelnemer	  basis-‐	  en	  keuzecompetenties	  kan	  
selecteren	  om	  aan	  te	  werken.	  

Doel	  uitleggen	  aan	  deelnemers	  
Hoewel	  in	  de	  introductie	  van	  het	  portfolio	  het	  nut	  daarvan	  uitgelegd	  is,	  zou	  het	  handig	  zijn	  om	  
tijdens	  de	  implementatie	  van	  het	  portfolio	  in	  de	  stichting	  vooraf	  een	  korte	  presentatie	  voor	  de	  
hele	  groep	  deelnemers	  te	  houden	  om	  hen	  over	  de	  doelen	  en	  meerwaarden	  van	  een	  portfolio	  in	  
te	  lichten	  en	  hun	  het	  proces	  van	  het	  portfolio	  te	  verklaren.	  

Belangrijke	  aspecten	  om	  in	  de	  presentatie	  te	  noemen:	  

● Doel:	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  deelnemer	  schriftelijk	  vastleggen	  en	  weergeven	  op	  welke	  
manier	  de	  deelnemer	  hieraan	  wil	  werken.	  

● Meerwaarde:	  De	  deelnemer	  kan	  duidelijk	  zien	  wat	  hij	  of	  zij	  geleerd	  heeft	  en	  hoe	  hij	  of	  zij	  
zich	  heeft	  ontwikkeld.	  Ook	  kan	  de	  deelnemer	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  toekomstige	  
werkgever	  laten	  zien	  wat	  er	  bereikt	  is.	  

● Proces:	  Het	  werken	  met	  het	  portfolio	  zal	  ongeveer	  2	  jaar	  duren;	  tijdens	  het	  eerste	  
invullen	  stelt	  de	  deelnemer	  doelen	  voor	  de	  eigen	  ontwikkeling	  op	  en	  bedenkt	  de	  
deelnemer	  hoe	  deze	  bereikt	  kunnen	  worden;	  regelmatig	  op	  verschillende	  momenten	  zal	  
de	  deelnemer	  opnieuw	  het	  portfolio	  inzien	  om	  naar	  zijn	  of	  haar	  ontwikkeling	  tot	  nu	  te	  
kijken	  en	  eventueel	  nieuwe	  planningen	  te	  maken.	  
	  

Start	  invullen	  portfolio	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  invullen	  van	  het	  portfolio	  kunnen	  de	  deelnemers	  kiezen	  of	  ze	  het	  
portfolio	  op	  een	  computer	  (bijvoorbeeld	  in	  Word)	  of	  uitgeprint	  op	  papier	  willen	  invullen.	  Het	  
portfolio	  start	  dan	  met	  een	  korte	  introductie	  voor	  de	  deelnemers.	  Eerst	  is	  het	  dan	  de	  bedoeling	  
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dat	  de	  deelnemers	  hun	  persoonlijke	  gegevens	  zoals	  naam	  en	  leeftijd	  in	  de	  betreffende	  vakken	  
schrijven.	  Ook	  komt	  daar	  de	  datum	  te	  staan	  dat	  ze	  begonnen	  zijn	  bij	  de	  stichting.	  

De	  opleidingen	  en	  werkervaringen	  van	  de	  deelnemers	  komen	  niet	  rechtstreeks	  in	  het	  
portfolio	  te	  staan.	  De	  deelnemers	  kunnen	  hun	  curriculum	  vitae	  in	  de	  bijlage	  plaatsen	  voor	  een	  
overzicht	  van	  hun	  vorige	  opleidingen.	  Ook	  kunnen	  ze	  in	  de	  bijlage	  kopieën	  van	  diploma’s	  of	  
certificaten	  toevoegen.	  Hierbij	  is	  het	  mogelijk	  dat	  de	  deelnemers	  bij	  het	  maken	  van	  een	  kopie	  of	  
het	  inscannen	  van	  hun	  certificaten	  ondersteuning	  nodig	  hebben,	  omdat	  ze	  misschien	  ook	  geen	  
kopieermachine	  of	  scanner	  thuis	  hebben	  en	  niet	  weten	  waar	  ze	  zoiets	  kunnen	  doen.	  Het	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  oordeel	  van	  de	  begeleider	  of	  een	  deelnemer	  bij	  het	  invullen	  van	  deze	  
gegevens	  al	  ondersteuning	  en	  uitleg	  nodig	  heeft	  of	  of	  hij/zij	  dit	  gedeelte	  zelfstandig	  kan	  
invullen.	  
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UITLEG	  KWALITEIT	  VAN	  LEVEN	  

	  
Invullen	  kwaliteit	  van	  leven	  vragenlijst	  
Na	  het	  invullen	  van	  de	  persoonlijke	  gegevens,	  gaan	  de	  deelnemers	  verder	  naar	  een	  onderdeel	  
dat	  vragen	  stelt	  met	  betrekking	  tot	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  leven.	  De	  betreft	  een	  al	  langer	  
bestaande	  vragenlijst	  van	  World	  Health	  Organization,	  die	  getest	  is	  op	  validiteit	  en	  blijkt	  te	  
meten	  wat	  ermee	  gemeten	  moet	  worden.	  In	  deze	  vragenlijst	  worden	  vragen	  gesteld	  over	  
verschillende	  levensaspecten	  zoals	  gezondheid,	  zelfvertrouwen	  en	  sociale	  contacten.	  Deze	  
vragen	  zullen	  de	  deelnemers	  duidelijk	  maken	  wat	  op	  dit	  moment	  in	  hun	  leven	  goed	  loopt	  en	  
wat	  niet	  zo	  goed	  loopt.	  Als	  ze	  weten	  waar	  ze	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  mee	  tevreden	  zijn,	  kunnen	  
ze	  daar	  specifiek	  aan	  werken,	  ter	  verbetering	  van	  de	  algemene	  situatie	  te	  verbeteren.	  	  

In	  de	  vragenlijst	  zijn	  steeds	  zeven	  antwoordopties	  gegeven.	  Deze	  lopen	  van	  ‘nooit’	  naar	  
‘altijd’.	  Deelnemers	  hebben	  zo	  voldoende	  mogelijkheid	  om	  een	  antwoord	  te	  geven	  dat	  goed	  bij	  
hun	  gevoel	  past	  en	  tegelijkertijd	  is	  na	  een	  aantal	  keer	  invullen	  van	  de	  lijst,	  als	  de	  ontwikkeling	  
goed	  gaat,	  een	  stijgende	  lijn	  te	  zien.	  Het	  zichtbaar	  maken	  van	  groei	  zorgt	  ervoor	  dat	  motivatie	  
wordt	  	  aangewakkerd	  om	  verder	  te	  werken	  aan	  de	  eigen	  ontwikkeling.	  

De	  lijst	  zal	  ongeveer	  elke	  zes	  maanden	  door	  de	  deelnemers	  worden	  ingevuld	  en	  daarbij	  
ook	  elke	  keer	  weer	  opnieuw	  worden	  uitgeprint	  (indien	  ze	  het	  op	  papier	  willen	  invullen).	  Op	  deze	  
manier	  hebben	  de	  deelnemers	  geen	  zicht	  op	  wat	  er	  vorige	  keren	  is	  geantwoord	  en	  daar	  dus	  niet	  
door	  beïnvloed	  kunnen	  worden.	  

Gesprek	  naar	  aanleiding	  vragenlijst	  
De	  antwoorden	  die	  gegeven	  worden	  op	  de	  vragen	  kunnen	  voor	  de	  coach	  dienen	  als	  aanleiding	  
om	  door	  te	  vragen	  en	  een	  gesprek	  te	  hebben	  over	  de	  onderwerpen	  die	  in	  de	  lijst	  voorkomen.	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  een	  gesprek	  te	  voeren,	  omdat	  de	  vragenlijst	  zelf	  een	  gesloten	  karakter	  
heeft.	  De	  lijst	  geeft	  overigens	  een	  goed	  overzicht	  van	  waar	  de	  deelnemers	  goed	  en	  minder	  goed	  
op	  scoren.	  Voor	  de	  coach	  is	  het	  dan	  gemakkelijk	  om	  snel	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  punten	  waar	  dieper	  
op	  ingegaan	  kan	  worden.	  Bijvoorbeeld	  als	  de	  deelnemer	  heeft	  ingevuld	  dat	  hij	  of	  zij	  zich	  best	  
vaak	  eenzaam	  voelt,	  kan	  de	  coach	  daarover	  doorvragen.	  Voorbeeldvragen	  hierbij	  zijn:	  Hoe	  denk	  
je	  dat	  het	  komt	  dat	  je	  je	  weleens	  eenzaam	  voelt?	  Op	  welke	  momenten	  voel	  je	  je	  eenzaam?	  Hoe	  
kunnen	  we	  daar	  wat	  aan	  doen?	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  gesprek	  maakt	  de	  deelnemer	  een	  verslagje	  van	  de	  kwaliteit	  van	  
leven	  op	  dat	  moment.	  De	  deelnemer	  schrijft	  deze	  tekst	  zelf,	  eventueel	  met	  wat	  begeleiding	  van	  
de	  coach.	  Hierbij	  worden	  een	  paar	  richtlijnen	  gegeven,	  zoals	  dat	  er	  aangegeven	  kan	  worden	  
waarom	  het	  nu	  beter	  of	  slechter	  gaat	  dan	  de	  vorige	  keer.	  Deze	  rapportage	  wordt	  geschreven	  in	  
het	  portfolio.	  
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Hoe	  gaat	  het	  op	  dit	  moment	  met	  de	  kwaliteit	  van	  mijn	  leven?	  Gebruik	  hier	  je	  eigen	  woorden!	  
Ga	  ook	  in	  op	  volgende	  vragen:	  

Waarom	  gaat	  het	  mij	  nu	  beter	  of	  slechter	  dan	  de	  vorige	  keer?	  Wat	  is	  er	  de	  afgelopen	  tijd	  
veranderd	  in	  mijn	  leven	  wat	  invloed	  heeft	  op	  de	  kwaliteit	  van	  mijn	  leven?	  

Je	  kan	  hierbij	  denken	  aan	  volgende	  gebieden	  van	  jouw	  leven:	  gezondheid,	  sociale	  contacten,	  
werk	  en	  vrije	  tijd.	  

	  

De	  rapportage	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  vragen	  wordt	  door	  de	  deelnemer	  in	  het	  portfolio	  
geschreven,	  de	  ingevulde	  vragenlijst	  zelf	  komt	  in	  de	  bijlage	  te	  staan.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  in	  
het	  verslagje	  de	  redenen	  voor	  grote	  veranderingen	  aangegeven	  worden	  door	  de	  deelnemer.	  
Bijvoorbeeld	  dat	  een	  deelnemer	  nu	  beter	  slapen	  kan	  dan	  de	  vorige	  keer	  dat	  hij/zij	  de	  vragenlijst	  
heeft	  ingevuld	  omdat	  hij/zij	  nu	  meer	  of	  sterkere	  medicijnen	  neemt.	  Als	  er	  in	  het	  gesprek	  nog	  
aspecten	  naar	  voren	  komen	  waar	  de	  deelnemer	  aan	  wil	  werken,	  kan	  dat	  ook	  opgeschreven	  
worden.	  Bijvoorbeeld	  als	  de	  deelnemer	  wil	  werken	  aan	  de	  contacten	  met	  familie	  of	  vrienden	  
kan	  dat	  opgeschreven	  worden.	  Bij	  het	  volgende	  onderdeel,	  het	  persoonlijk	  ontwikkelplan,	  kan	  
dan	  dieper	  ingegaan	  worden	  hoe	  de	  deelnemers	  dit	  willen	  bewerkstelligen.	  Bij	  het	  persoonlijk	  
ontwikkelplan	  kunnen	  de	  deelnemers	  dan	  een	  plan	  maken	  om	  te	  werken	  aan	  de	  contacten	  met	  
familie	  of	  vrienden.	  

Het	  is	  verder	  de	  bedoeling	  dat	  deelnemers	  die	  voor	  het	  eerst	  naar	  de	  stichting	  komen,	  
aan	  het	  begin	  van	  hun	  traject	  bij	  de	  organisatie	  de	  vragenlijst	  over	  hun	  kwaliteit	  van	  leven	  
invullen	  (met	  een	  uitleg	  over	  het	  portfolio	  vooraf).	  Ze	  zullen	  pas	  na	  een	  aantal	  maanden	  bij	  de	  
stichting	  beginnen	  met	  het	  gebruiken	  en	  invullen	  van	  het	  portfolio.	  Om	  toch	  de	  kwaliteit	  van	  
leven	  goed	  te	  kunnen	  vergelijken,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  deelnemers	  direct	  als	  ze	  bij	  de	  
stichting	  beginnen	  de	  kwaliteit	  van	  vragenlijst	  al	  een	  keer	  invullen.	  Zo	  kan	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  
vergeleken	  worden	  vanaf	  het	  moment	  dat	  ze	  bij	  de	  stichting	  komen	  totdat	  ze	  deze	  verlaten.	  	  
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UITLEG	  PERSOONLIJK	  ONTWIKKELINGSPLAN	  (POP)	  

	  
Na	  het	  gesprek	  over	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  de	  deelnemers	  een	  
persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  (POP)	  opstellen.	  Samen	  met	  de	  coach	  kijken	  de	  deelnemers	  naar	  
welke	  doelen	  ze	  hebben	  voor	  hun	  leven.	  Eerst	  schrijven	  de	  deelnemers	  hun	  hoofddoelen	  op:	  

Waar	  droom	  je	  van?	  

Wat	  zijn	  mijn	  ambities?	  

Hoe	  ziet	  je	  ideale	  leven	  eruit?	  	  

Hoe	  ziet	  je	  ideale	  werk	  eruit?	  

	  

	  

	  

	  

	  

Daarna	  schrijven	  de	  deelnemers	  specifiekere	  doelen	  op	  waar	  ze	  aan	  willen	  gaan	  werken	  de	  
komende	  periode.	  Deze	  doelen	  kunnen	  betrekking	  hebben	  op	  één	  of	  meerdere	  aspecten	  van	  
hun	  kwaliteit	  van	  leven.	  Denk	  hierbij	  aan	  gezondheid,	  gevoelens,	  sociale	  contacten,	  werk	  of	  
hobby’s/vrije	  tijd.	  Het	  aantal	  stappen	  dat	  genomen	  wordt	  om	  een	  doel	  te	  behalen	  bepaalt	  de	  de	  
deelnemer	  zelf,	  eventueel	  in	  overleg	  met	  de	  coach.	  De	  coach	  kan	  tips	  geven,	  meedenken	  en	  
helpen	  om	  de	  doelen	  die	  de	  deelnemer	  wil	  bereiken	  op	  een	  realistische	  manier	  op	  te	  stellen.	  De	  
deelnemers	  moeten	  voor	  elk	  doel	  de	  volgende	  tabel	  invullen.	  	  

Mijn	  persoonlijk	  ontwikkelplan:	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  (SMART)?	   	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  niet	  goed	  
waardoor	  ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  
hebt	  bereikt?	  
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Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	  
kunnen	  bereiken	  en	  wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	   	  

2:	   	  

3:	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Waaruit	  wordt	  duidelijk	  dat	  ik	  
dit	  doel	  heb	  bereikt?	  	  

Schrijf	  dit	  heel	  concreet	  op	  en	  
geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  
situatie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Deze	  tabel	  kan	  de	  deelnemers	  helpen	  bij	  het	  opstellen	  van	  een	  POP.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  de	  
coach	  hier	  meer	  bij	  moet	  begeleiden,	  afhankelijk	  van	  de	  individuele	  deelnemer.	  Zo	  kunnen	  ze	  
bijvoorbeeld	  moeite	  hebben	  met	  het	  bedenken	  van	  mogelijkheden	  voor	  het	  bereiken	  van	  een	  
doel.	  Een	  uitgewerkt	  voorbeeld	  voor	  de	  deelnemers	  van	  een	  mogelijke	  doel	  en	  hoe	  eraan	  
gewerkt	  kan	  worden	  is	  te	  vinden	  in	  de	  portfolio-‐assistent	  en	  hieronder.	  Indien	  de	  deelnemers	  
nog	  niet	  weten	  wat	  op	  dit	  moment	  ontbreekt	  om	  hun	  doelen	  te	  kunnen	  bereiken,	  kan	  de	  
begeleider	  proberen	  om	  een	  sturing	  te	  geven	  of	  de	  deelnemers	  kunnen	  als	  eerste	  stap	  voor	  het	  
doel	  hebben	  dat	  ze	  erachter	  moeten	  komen	  wat	  er	  nog	  ontbreekt	  om	  het	  doel	  te	  bereiken.	  	  

Verder	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  deelnemers	  nadenken	  over	  de	  stappen	  die	  nodig	  zijn	  om	  
het	  doel	  te	  bereiken.	  Ook	  moeten	  ze	  bij	  elke	  stap	  aangeven	  wanneer	  ze	  aan	  die	  stap	  gaan	  
werken.	  Ten	  slotte	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  de	  deelnemers	  in	  het	  laatste	  vak	  aangeven	  wanneer	  
ze	  precies	  hun	  doel	  hebben	  bereikt,	  dus	  wanneer	  ze	  tevreden	  zijn.	  Dus	  bijvoorbeeld	  als	  ze	  willen	  
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werken	  aan	  hun	  fitheid,	  kunnen	  de	  deelnemers	  zeggen	  dat	  ze	  het	  doel	  bereikt	  hebben	  als	  ze	  
één	  keer	  in	  de	  week	  een	  sport	  beoefenen.	  Indien	  de	  deelnemers	  al	  weten	  naar	  wat	  voor	  soort	  
werk	  ze	  uiteindelijk	  naar	  toe	  willen	  gaan,	  kan	  dit	  POP	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  bij	  het	  
stappenplan	  de	  meest	  geschikte	  of	  benodigde	  basiscompetenties	  te	  kiezen	  waaraan	  ze	  kunnen	  
werken.	  	  

Het	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  moet	  zo	  concreet	  mogelijk	  worden	  gemaakt.	  Dit	  kan	  door	  de	  
doelen	  in	  het	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  middels	  SMART	  te	  formuleren.	  

-‐ Specifiek:	  Is	  het	  doel	  concreet?	  
-‐ Meetbaar:	  Kan	  je	  meten	  of	  het	  doel	  bereikt	  is?	  
-‐ Acceptabel:	  Sta	  je	  zelf	  achter	  het	  doel?	  
-‐ Realistisch:	  Is	  het	  doel	  haalbaar	  voor	  jou?	  	  
-‐ Tijdgebonden:	  Wanneer	  wil	  ik	  dit	  doel	  gehaald	  hebben?	  	  

Bij	  het	  invullen	  van	  het	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  kan	  de	  begeleider	  sturing	  geven	  wanneer	  
de	  deelnemer	  dit	  nodig	  blijkt	  te	  hebben.	  Zodra	  duidelijk	  is	  aan	  welk	  doel	  de	  deelnemer	  wil	  gaan	  
werken,	  maar	  niet	  kan	  benoemen	  wat	  er	  nog	  ontbreekt	  of	  met	  welke	  stap	  het	  beste	  van	  start	  
kan	  worden	  gegaan,	  kan	  de	  coach	  meedenken	  en	  tips	  geven	  over	  wat	  het	  beste	  zou	  zijn	  voor	  de	  
deelnemer.	  Tenslotte	  kan	  de	  coach	  -‐	  nadat	  de	  deelnemer	  het	  eerst	  zelf	  heeft	  geprobeerd	  -‐	  
helpen	  met	  het	  bedenken	  van	  een	  situatie	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  deelnemer	  het	  doel	  heeft	  
behaald.	  

In	  het	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  kan	  er	  gericht	  worden	  op	  onderwerpen	  als	  
‘persoonlijk’,	  ‘sociale	  contacten’,	  ‘werk’,	  ‘hobby’s/vrije	  tijd’	  of	  iets	  anders.	  Hieronder	  wordt	  voor	  
deze	  vier	  terreinen	  al	  een	  voorbeeld	  gegeven.	  Dat	  wil	  absoluut	  niet	  zeggen	  dat	  deze	  
aangehouden	  moeten	  worden.	  Ze	  zijn	  alleen	  weergegeven	  om	  te	  laten	  zien	  op	  welke	  manier	  het	  
persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  ingevuld	  kan	  worden.	  

Persoonlijk	  
Wat	  zijn	  mijn	  doelen	  voor	  mijn	  gezondheid	  en	  mijn	  gevoelens?	  

Bijvoorbeeld:	  
-‐	  Wil	  ik	  mijn	  lichamelijke	  gezondheid	  verbeteren?	  
-‐	  Wil	  ik	  me	  veiliger	  voelen?	  
-‐	  Wil	  ik	  iets	  aan	  mijn	  gevoelens	  veranderen?	  	  
-‐	  Wil	  ik	  meer	  controle	  over	  mijn	  emoties	  krijgen?	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  (SMART)?	   Ik	  wil	  me	  lichamelijk	  fitter	  voelen.	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  niet	  goed	  
waardoor	  ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  
hebt	  bereikt?	  

Ik	  doe	  op	  dit	  moment	  geen	  sport	  of	  andere	  activiteiten	  die	  
me	  fitter	  maken.	  
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Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	  
kunnen	  bereiken	  en	  wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	  Ik	  zoek	  verschillende	  sporten	  die	  me	  leuk	  
lijken	  en	  die	  me	  fitter	  kunnen	  maken.	  

18	  +	  19	  mei	  

2:	  Ik	  kies	  de	  sport	  uit	  die	  ik	  het	  leukste	  vind	  
en	  die	  ook	  haalbaar	  is.	  

20-‐22	  mei	  

3:	  Ik	  meld	  me	  aan	  voor	  de	  sport	  of	  
sportvereniging.	  

Eind	  mei	  

4:	  Ik	  koop	  benodigde	  spullen	  voor	  het	  
sporten.	  

Eind	  mei	  

5:	  Ik	  begin	  met	  sporten.	   Begin	  juni	  

Waaruit	  wordt	  duidelijk	  dat	  ik	  
dit	  doel	  heb	  bereikt?	  	  

Schrijf	  dit	  heel	  concreet	  op	  en	  
geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  
situatie.	  

Als	  ik	  minimaal	  één	  keer	  in	  de	  week	  een	  sport	  beoefen.	  
Bijvoorbeeld	  dat	  ik	  één	  keer	  in	  de	  week	  naar	  de	  
voetbalvereniging	  ga	  om	  te	  voetballen.	  

	  

Sociale	  contacten	  
Wat	  zijn	  mijn	  doelen	  voor	  mijn	  contacten	  met	  andere	  (mensen)?	  

Bijvoorbeeld:	  
-‐	  Wil	  ik	  de	  contact	  met	  één	  of	  meerdere	  leden	  van	  mijn	  familie	  verbeteren?	  
-‐	  Wil	  ik	  meer	  vrienden	  vinden	  of	  meer	  contact	  met	  mijn	  bestaande	  vrienden	  hebben?	  

Concreet	  voorbeeld:	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  (SMART)?	   Ik	  wil	  meer	  vrienden	  hebben.	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  niet	  goed	  
waardoor	  ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  

Ik	  ben	  te	  verlegen	  om	  onbekende	  mensen	  uit	  mezelf	  aan	  te	  
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hebt	  bereikt?	   kunnen	  spreken.	  

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	  
kunnen	  bereiken	  en	  wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	  Met	  mijn	  leidinggevende	  bespreken	  of	  
een	  cursus/workshop	  binnen	  de	  stichting	  
mogelijk	  is.	  Die	  zal	  erover	  gaan	  hoe	  ik	  met	  
mijn	  verlegenheid	  kan	  omgaan	  en	  hoe	  ik	  
het	  kan	  overwinnen.	  Indien	  het	  bij	  de	  
stichting	  niet	  mogelijk	  is,	  zoek	  ik	  naar	  een	  
cursus	  buiten	  de	  stichting.	  

18	  mei	  

2:	  Een	  cursus	  volgen,	  maar	  ook	  leren	  
minder	  verlegen	  te	  zijn	  op	  de	  werkplek.	  

Mei/juni/juli	  

Waaruit	  wordt	  duidelijk	  dat	  ik	  
dit	  doel	  heb	  bereikt?	  	  

Schrijf	  dit	  heel	  concreet	  op	  en	  
geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  
situatie.	  

Als	  ik	  onbekende	  mensen	  die	  bij	  de	  stichting	  of	  daarbuiten	  
aan	  durf	  te	  spreken	  als	  ik	  een	  vraag	  heb.	  Bijvoorbeeld	  als	  
iemand	  binnenkomt	  bij	  de	  stichting,	  dat	  ik	  die	  durf	  aan	  te	  
spreken	  en	  dan	  niet	  verlegen	  ben.	  

	  

Werk	  
Wat	  zijn	  mijn	  doelen	  voor	  mijn	  werk?	  

Bijvoorbeeld:	  
-‐	  Wat	  voor	  soort	  werk	  wil	  ik	  graag	  doen?	  Wil	  ik	  graag	  veel	  contact	  met	  mensen	  hebben?	  Wil	  ik	  
graag	  met	  planten	  of	  dieren	  werken?	  	  
-‐	  Wil	  ik	  graag	  het	  contact	  en	  omgang	  met	  mijn	  collega’s	  op	  de	  werkplek	  verbeteren?	  
-‐	  Wil	  ik	  graag	  het	  contact	  en	  de	  omgang	  met	  mijn	  leidinggevende/werkgever	  verbeteren?	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  (SMART)?	   Ik	  wil	  graag	  een	  baan	  waar	  ik	  veel	  contact	  met	  
verschillende	  mensen	  heb.	  Een	  baan	  waarbij	  ik	  met	  klanten	  
werk	  zou	  dus	  leuk	  voor	  me	  zijn.	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  niet	  goed	  
waardoor	  ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  

Ik	  heb	  nog	  nooit	  met	  klanten	  gewerkt	  en	  weet	  dus	  niet	  
waarmee	  ik	  daarbij	  rekening	  moet	  houden.	  
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hebt	  bereikt?	  

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	  
kunnen	  bereiken	  en	  wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	  Aan	  mijn	  leidinggevende	  vertellen	  dat	  ik	  
graag	  contact	  met	  klanten	  wil	  hebben.	  

20	  mei	  

2:	  Een	  cursus	  of	  workshop	  volgen	  over	  de	  
omgang	  met	  klanten.	  Of	  een	  uitleg	  van	  een	  
medewerker	  van	  de	  stichting	  krijgen,	  die	  
ervaring	  ermee	  heeft.	  

Eind	  mei	  

2:	  Een	  taak	  overnemen	  waarbij	  ik	  
regelmatig	  contact	  met	  klanten	  heb.	  

Vanaf	  juni	  

Waaruit	  wordt	  duidelijk	  dat	  ik	  
dit	  doel	  heb	  bereikt?	  	  

Schrijf	  dit	  heel	  concreet	  op	  en	  
geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  
situatie.	  

Wanneer	  ik	  me	  makkelijk	  bij	  de	  omgang	  met	  klanten	  voel	  
en	  ik	  goed	  met	  de	  klanten	  kan	  omgaan..	  

	  

Hobby’s/vrije	  tijd	  
Wat	  zijn	  mijn	  doelen	  voor	  mijn	  vrije	  tijd?	  

Bijvoorbeeld:	  
-‐	  Is	  er	  een	  bepaalde	  sport	  of	  activiteit,	  waarmee	  ik	  graag	  wil	  beginnen?	  
-‐	  Wil	  ik	  graag	  meer	  weten	  over	  wat	  ik	  in	  mijn	  vrije	  tijd	  kan	  doen?	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  (SMART)?	   Ik	  wil	  in	  mijn	  vrije	  tijd	  graag	  een	  activiteit	  doen	  die	  een	  
ontspannend	  effect	  heeft.	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  niet	  goed	  
waardoor	  ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  
hebt	  bereikt?	  

Ik	  weet	  niet	  welke	  activiteit	  hiervoor	  geschikt	  is	  en	  wat	  ik	  
leuk	  vind.	  
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Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	  
kunnen	  bereiken	  en	  wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	  Informatie	  zoeken	  over	  verschillende	  
activiteiten/cursussen,	  die	  een	  
ontspannend	  effect	  hebben.	  

2	  mei	  

2:	  Een	  aantal	  activiteiten	  kiezen	  en	  deze	  
één	  keer	  proberen.	  

Mei	  /	  juni	  

3:	  De	  activiteit	  kiezen	  die	  ik	  het	  leukst	  vind	  
en	  een	  plek	  zoeken	  waar	  ik	  die	  regelmatig	  
kan	  uitvoeren	  (alleen	  of	  met	  anderen	  
samen),	  zoals	  een	  club	  of	  vereniging.	  

Mei	  /juni	  

Waaruit	  wordt	  duidelijk	  dat	  ik	  
dit	  doel	  heb	  bereikt?	  	  

Schrijf	  dit	  heel	  concreet	  op	  en	  
geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  
situatie.	  

Als	  ik	  minimaal	  één	  keer	  in	  de	  week	  een	  activiteit	  beoefen	  
die	  een	  ontspannend	  effect	  op	  mij	  heeft.	  
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UITLEG	  COMPETENTIES	  

	  
Kiezen	  competenties	  
Na	  het	  opstellen	  van	  een	  POP	  voor	  de	  verschillende	  doelen	  kiezen	  de	  deelnemers	  een	  paar	  
competenties	  waar	  ze	  in	  de	  komende	  periode	  aan	  willen	  werken.	  Deze	  competenties	  met	  
bijbehorende	  indicatoren	  worden	  in	  het	  hiervoor	  bedoelde	  standaardformulier	  ingevuld.	  	  

De	  deelnemers	  zullen	  vooral	  werken	  aan	  de	  basiscompetenties,	  die	  in	  ieder	  geval	  voor	  
elke	  baan	  worden	  benodigd	  (zoals	  op	  tijd	  naar	  de	  werkplek	  komen).	  Mochten	  de	  deelnemers	  
nog	  aan	  meer	  competenties	  willen	  werken,	  dan	  kunnen	  ze	  nog	  kiezen	  om	  aan	  één	  of	  meerdere	  
keuzecompetenties	  te	  werken,	  die	  een	  iets	  hoger	  cognitief	  niveau	  bevatten	  en	  niet	  voor	  elke	  
soort	  baan	  noodzakelijk	  zijn	  (bijvoorbeeld	  leiding	  geven).	  Ze	  kunnen	  bijvoorbeeld	  kiezen	  om	  
binnen	  een	  periode	  aan	  twee	  of	  drie	  competenties	  te	  gaan	  werken.	  	  

De	  competenties	  waar	  de	  deelnemers	  uit	  kunnen	  kiezen,	  zijn:	  

Basiscompetenties	  

-‐ Omgang	  in	  het	  algemeen	  
-‐ Samenwerken	  
-‐ Omgaan	  met	  leiding	  
-‐ Afspraken	  en	  werktijden	  nakomen	  
-‐ Plannen	  
-‐ Leren	  en	  ontwikkelen	  
-‐ Stressbestendigheid	  
-‐ Assertiviteit	  
-‐ Aandacht	  en	  concentratie	  
-‐ Nauwkeurigheid	  en	  netheid	  
-‐ Flexibiliteit	  

	  

Keuzecompetenties	  

-‐ Leiden	  
-‐ Klantgerichtheid	  
-‐ Analyseren	  en	  interpreteren	  
-‐ Vernieuwen	  
-‐ Materialen	  en	  middelen	  inzetten	  

	  

Deze	  competenties	  komen	  uit	  meerdere	  bestaande	  lijsten	  (Harvey,	  Bauserman	  &	  Bollinger,	  
2012;	  Ju,	  Zhang	  &	  Pacha,	  2011;	  Levinson	  &	  Palmer,	  2005;	  Robinson,	  2000;	  Stemmer,	  Brown	  &	  
Smith,	  1992;	  Van	  Hooff	  Arbeidsdeskundig	  Advies,	  2002).	  Wanneer	  deze	  competenties	  in	  de	  
praktijk	  niet	  dekkend	  blijken	  te	  zijn,	  kunnen	  er	  zelf	  nog	  nieuwe	  competenties	  geformuleerd	  
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worden.	  De	  competenties	  met	  indicatoren	  en	  uitleg	  staat	  ook	  beschreven	  aan	  het	  eind	  van	  deze	  
handleiding	  en	  in	  de	  portfolio-‐assistent.	  

In	  het	  portfolio	  doen	  de	  deelnemers	  een	  eerste	  beoordeling	  van	  hoe	  goed	  ze	  aan	  deze	  
competentie	  op	  dit	  moment	  voldoen	  en	  schrijven	  de	  deelnemers	  op	  hoe	  ze	  aan	  een	  bepaalde	  
competentie	  willen	  werken.	  In	  de	  portfolio-‐assistent	  staan	  meerdere	  voorbeelden	  die	  de	  
deelnemers	  kunnen	  helpen	  om	  een	  plan	  op	  te	  stellen.	  Ook	  is	  het	  mogelijk	  dat	  enkele	  
deelnemers	  hier	  begeleiding	  bij	  nodig	  hebben.	  De	  deelnemers	  moeten	  ook	  bij	  elke	  competentie	  
kiezen	  op	  welke	  manier	  ze	  hun	  ontwikkeling	  willen	  bewijzen.	  	  

Bij	  sommige	  competenties	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  ontwikkeling	  te	  laten	  zien	  door	  
bijvoorbeeld	  foto’s	  of	  video’s.	  Bij	  andere	  competenties	  kunnen	  bijvoorbeeld	  bewijsstukken	  
geschreven	  worden	  waarin	  een	  bepaalde	  situatie	  wordt	  beschreven.	  Daarbij	  schrijft	  de	  
deelnemer	  hoe	  hij	  reageerde	  in	  die	  situatie	  en	  wat	  het	  resultaat	  was.	  Deze	  bewijsstukken	  
dienen	  dan	  als	  middel	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  ontwikkeling	  bij	  de	  deelnemer.	  

Mogelijke	  stappen	  voor	  een	  plan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  gekozen	  competenties	  met	  
voorbeelden	  (zoals	  geschreven	  in	  de	  portfolio-‐assistent	  voor	  de	  deelnemers):	  

Voorbeeld	  plan:	  

Aan	  welke	  competentie	  ga	  je	  werken?	   Plannen	  

	  

Wat	  kan	  ik	  al	  wel	  goed	  bij	  deze	  
competentie?	  

Ik	  kan	  al	  wel	  bedenken	  wat	  er	  allemaal	  moet	  
gebeuren.	  

Waar	  moet	  ik	  nog	  aan	  werken	  om	  deze	  
competentie	  te	  behalen?	  

Het	  lukt	  mij	  nog	  niet	  om	  een	  goede	  tijdsindeling	  te	  
maken.	  

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  deze	  competentie	  te	  
behalen?	  

Stap	  1:	  Ik	  maak	  aan	  het	  begin	  van	  elke	  dag	  
zelfstandig	  een	  tijdsindeling.	  Ik	  bespreek	  met	  de	  
voorman	  of	  dit	  haalbaar	  is.	  

Stap	  2:	  Ik	  maak	  elke	  dag	  een	  tijdsindeling,	  ik	  kijk	  
zelf	  of	  dit	  haalbaar	  is.	  

	  

Stap	  3:	  Aan	  het	  einde	  van	  elke	  dag	  kijk	  ik	  of	  ik	  alles	  



16	  

	  

heb	  afgekregen	  wat	  op	  de	  planning	  stond.	  Hierbij	  
kijk	  ik	  zelf	  welk	  werk	  langer	  duurde	  dan	  ik	  dacht,	  
en	  wat	  sneller	  ging	  dan	  gedacht.	  

Stap	  4:	  Ik	  leer	  van	  de	  fouten	  die	  ik	  maak,	  en	  maak	  
zo	  elke	  dag	  een	  betere	  planning.	  

	  

Op	  welke	  momenten	  ga	  je	  aan	  deze	  
competentie	  werken?	  (bijvoorbeeld	  ‘s	  
ochtends	  voor	  je	  begint	  met	  werken	  of	  
tijdens	  het	  werk	  zelf)	  

‘s	  Ochtends	  voor	  het	  begin	  van	  de	  werkdag	  en	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  werkdag.	  

Hoe	  ga	  je	  bewijzen	  dat	  je	  deze	  
competentie	  beheerst?	  

Ik	  maak	  een	  planning	  voor	  de	  dag	  en	  laat	  aan	  het	  
eind	  van	  de	  dag	  aan	  de	  coach	  zien	  dat	  alles	  is	  
gedaan.	  

	  

Voor	  de	  beoordeling(en)	  van	  de	  competentie	  moeten	  de	  deelnemers	  de	  actuele	  datum,	  een	  
eigen	  inschatting	  van	  hun	  competentie	  op	  dat	  moment	  en	  een	  korte,	  samengevatte	  
onderbouwing	  van	  hun	  inschatting	  aangeven.	  
Het	  voortgangsstuk	  is	  een	  apart	  document	  dat	  uiteindelijk	  in	  de	  bijlage	  van	  het	  portfolio	  komt.	  
In	  dit	  voortgangsstuk	  beschrijft	  de	  deelnemer	  een	  voorkomen	  situatie	  waaruit	  blijkt	  dat	  hij	  of	  zij	  
aan	  de	  betreffende	  competentie	  heeft	  gewerkt.	  Over	  deze	  situatie	  zijn	  een	  aantal	  vragen	  
gesteld,	  zoals	  wat	  de	  rol	  van	  de	  deelnemer	  hierin	  was	  en	  wat	  het	  resultaat	  was.	  Naast	  dat	  
hierdoor	  blijkt	  in	  hoeverre	  de	  deelnemer	  ontwikkeld	  in	  deze	  competentie,	  wordt	  er	  ook	  direct	  
gereflecteerd	  op	  de	  situatie.	  Er	  wordt	  namelijk	  ook	  gevraagd	  of	  de	  deelnemer	  tevreden	  is	  met	  
hoe	  de	  situatie	  is	  verlopen.	  Dit	  voortgangsstuk	  wordt,	  in	  samenwerking	  met	  de	  coach,	  tijdens	  
het	  werken	  aan	  een	  indicator	  ingevuld.	  

Bij	  de	  eigen	  inschatting	  moeten	  de	  deelnemers	  een	  punt	  of	  kruisje	  op	  een	  lijn	  tussen	  
nooit	  en	  altijd	  zetten.	  Bij	  het	  geven	  van	  een	  score	  op	  een	  competentie	  kan	  het	  zijn	  dat	  er	  niet	  
precies	  begrepen	  wordt	  door	  de	  deelnemer	  wat	  de	  competentie	  inhoudt.	  Er	  kan	  dan	  worden	  
gekeken	  in	  de	  portfolio-‐assistent,	  waar	  de	  definitie	  van	  iedere	  indicator	  wordt	  gegeven.	  Dit	  
maakt	  het	  gemakkelijker	  om	  tot	  realistische	  antwoorden	  te	  komen.	  Tevens	  staan	  deze	  
hieronder	  in	  de	  handleiding	  weergegeven.	  

Bij	  het	  invullen	  van	  het	  voortgangsstuk	  is	  het	  van	  belang	  voor	  de	  begeleider	  om	  erop	  te	  
letten	  dat	  de	  uitleg	  die	  de	  deelnemer	  geeft	  in	  het	  verslag	  nauwkeurig	  genoeg	  is.	  Indien	  de	  tekst	  
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te	  algemeen	  of	  onduidelijk	  is,	  kan	  de	  begeleider	  bijvoorbeeld	  de	  volgende	  vragen	  gebruiken	  om	  
de	  deelnemers	  in	  hun	  schrijven	  te	  stimuleren:	  

● Wat	  ging	  goed?	  
● Wat	  ging	  minder	  goed?	  
● Hoe	  loste	  je	  dit	  op?	  
● Welk	  effect	  had	  dit?	  

	  

De	  voorbeelden	  die	  in	  de	  voortgangsstukken	  worden	  gegeven	  moeten	  verder	  aansluiten	  op	  de	  
competentie	  waaraan	  is	  gewerkt.	  Dit	  betekent	  dat	  uit	  het	  voortgangsstuk	  moet	  blijken	  dat	  de	  
deelnemer	  de	  competentie	  voldoende	  beheerst.	  Hieronder	  staat	  bij	  elke	  competentie	  
beschreven	  wat	  de	  situatie	  in	  het	  algemeen	  is	  wanneer	  een	  competentie	  beheerst	  wordt.	  
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UITLEG	  CERTIFICAAT	  

	  
De	  deelnemers	  ontvangen	  na	  afronding	  van	  hun	  traject	  van	  de	  stichting	  een	  certificaat.	  In	  dit	  
certificaat	  wordt	  beschreven	  welke	  competenties	  de	  deelnemers	  heeft	  opgedaan	  tijdens	  het	  
traject	  van	  de	  stichting.	  	  

De	  taak	  voor	  de	  coach	  hierbij	  is	  om	  dit	  certificaat	  in	  Word	  in	  te	  vullen.	  Hierbij	  moeten	  
eerst	  de	  persoonlijke	  gegevens	  van	  de	  deelnemer	  ingevuld	  worden.	  Vervolgens	  beschrijft	  de	  
coach	  kort	  welke	  vaardigheden	  de	  deelnemer	  heeft	  opgedaan.	  Hierbij	  kan	  de	  coach	  ook	  een	  
aanbeveling	  doen	  voor	  waar	  de	  deelnemer	  nog	  meer	  aan	  de	  slag	  zou	  kunnen	  gaan	  in	  de	  
toekomst.	  Ook	  worden	  in	  het	  certificaat	  de	  cursussen	  en	  workshops	  beschreven	  die	  de	  
deelnemer	  gevolgd	  heeft	  tijdens	  de	  tijd	  bij	  de	  stichting.	  

Aan	  het	  eind	  is	  er	  nog	  ruimte	  voor	  een	  persoonlijke	  noot	  van	  de	  coach	  voor	  de	  
deelnemer.	  Tenslotte	  ondertekenen	  de	  coach	  en	  de	  deelnemer	  het	  certificaat	  en	  wordt	  het	  
certificaat	  uitgereikt.	  	   	  
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BIJLAGE:	  BASISCOMPETENTIES	  

	  
Omgang	  in	  het	  algemeen	  

‘Omgang	  in	  het	  algemeen’	  gaat	  over	  het	  contact	  met	  anderen.	  Een	  goede	  omgang	  is	  belangrijk	  
om	  bijvoorbeeld	  een	  fijne	  werksfeer	  te	  krijgen.	  Als	  je	  zelf	  rekening	  houdt	  met	  anderen,	  zullen	  zij	  
ook	  rekening	  houden	  met	  jou.	  	  

-‐	  Respect	  hebben	  voor	  privacy	  	  
Ik	  kan	  vertrouwelijke	  informatie	  van	  anderen	  voor	  mezelf	  houden	  en	  nadenken	  over	  wat	  de	  
gevolgen	  zijn	  voor	  anderen.	  

-‐	  Houden	  aan	  de	  normen	  en	  waarden	  van	  de	  omgeving	  
Ik	  let	  op	  of	  mijn	  gedrag	  past	  bij	  de	  gedragsregels	  van	  de	  organisatie	  en	  van	  anderen.	  Ook	  laat	  ik	  
anderen	  in	  hun	  waarde.	  	  

-‐	  Nieuwe	  contacten	  leggen	  en	  deze	  onderhouden	  
Ik	  maak	  makkelijk	  contact	  met	  vreemden	  en	  onderhoud	  mijn	  contacten	  goed	  door	  de	  eerste	  
stap	  te	  zetten	  en	  tijd	  vrij	  te	  maken.	  

-‐	  Geen	  storend	  gedrag	  vertonen	  naar	  anderen	  toe	  
Ik	  zorg	  niet	  voor	  storend	  gedrag,	  maar	  gedraag	  me	  netjes	  en	  vriendelijk	  in	  een	  groep.	  

	  

Samenwerken	  

‘Samenwerken’	  gaat	  over	  het	  werken	  met	  je	  collega’s	  en	  over	  de	  omgang	  met	  hen.	  Het	  is	  
belangrijk	  om	  op	  het	  werk	  respect	  te	  hebben	  voor	  elkaar	  en	  goed	  te	  overleggen.	  Zo	  kan	  je	  op	  
een	  goede	  en	  respectvolle	  manier	  omgaan	  met	  je	  collega’s.	  

-‐	  Respect	  voor	  andermans	  werk	  hebben	  
Ik	  waardeer	  het	  werk	  van	  de	  anderen.	  Dit	  laat	  ik	  ook	  merken	  door	  iets	  positiefs	  te	  zeggen	  en	  
complimenten	  te	  geven.	  

-‐	  Afstemmen	  en	  overleggen	  met	  anderen	  
Ik	  stem	  mijn	  taken	  af	  met	  de	  anderen	  en	  pas	  mijn	  werkzaamheden	  zo	  nodig	  daarop	  aan.	  

-‐	  Rustig	  blijven	  bij	  meningsverschillen	  
Tijdens	  een	  meningsverschil	  blijf	  ik	  rustig	  en	  houd	  ik	  mijn	  emoties	  in	  bedwang.	  Hierdoor	  lukt	  het	  
om	  een	  oplossing	  te	  vinden	  voor	  het	  meningsverschil.	  

-‐	  Commentaar	  op	  je	  werk	  accepteren	  en	  beslissen	  wat	  je	  ermee	  doet	  
Ik	  luister	  goed	  naar	  de	  opmerkingen	  van	  anderen	  over	  mijn	  werk.	  Als	  de	  opmerking	  terecht	  is,	  
ga	  ik	  er	  actief	  mee	  aan	  de	  slag.	  
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-‐	  Aandacht	  en	  begrip	  tonen	  voor	  de	  ander	  
Ik	  luister	  aandachtig	  naar	  de	  ander	  en	  probeer	  me	  in	  te	  leven	  in	  de	  situatie.	  Ik	  toon	  begrip	  voor	  
de	  gevoelens	  van	  de	  ander.	  	  

-‐	  Niet	  roddelen	  over	  elkaar	  
Ik	  vertel	  nooit	  iets	  negatiefs	  van	  iemand	  door	  aan	  anderen	  in	  plaats	  van	  aan	  de	  persoon	  zelf.	  

	  

Omgaan	  met	  leiding	  

‘Omgaan	  met	  leiding’	  gaat	  over	  het	  goed	  luisteren	  en	  gehoorzamen	  van	  je	  leidinggevende.	  In	  
elke	  baan	  is	  er	  iemand	  die	  jouw	  baas	  is.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  dat	  te	  accepteren	  en	  daar	  goed	  
naar	  te	  luisteren.	  

-‐	  Leiding	  accepteren	  van	  anderen	  
Ik	  kan	  er	  goed	  mee	  omgaan	  dat	  iemand	  anders	  mijn	  werkzaamheden	  bepaalt.	  

-‐	  Instructies	  en	  procedures	  opvolgen	  
Ik	  volg	  de	  instructies	  en	  procedures	  op	  zoals	  ze	  gegeven	  zijn.	  

-‐	  Tijdig	  om	  hulp	  vragen	  als	  dat	  nodig	  is	  
Wanneer	  ik	  problemen	  of	  vragen	  heb,	  vraag	  ik	  direct	  om	  hulp	  als	  ik	  dat	  nodig	  heb.	  

	  

Afspraken	  en	  werktijden	  nakomen	  

‘Afspraken	  nakomen’	  gaat	  over	  hoe	  je	  omgaat	  met	  afspraken	  die	  je	  hebt	  gemaakt.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  je	  je	  houdt	  aan	  afspraken	  en	  deadlines	  in	  het	  werk.	  Mocht	  dat	  niet	  lukken,	  moet	  
je	  dat	  tijdig	  aangeven.	  

-‐	  Aan	  deadlines	  houden	  
Ik	  heb	  mijn	  werk	  af	  voor	  een	  afgesproken	  tijdstip,	  tenzij	  er	  iets	  gebeurt	  waar	  ik	  geen	  invloed	  op	  
heb.	  

-‐	  Afspraken	  nakomen	  
Ik	  houd	  me	  aan	  de	  afspraken	  die	  ik	  maak,	  ook	  al	  komt	  het	  niet	  altijd	  goed	  uit.	  

-‐	  Op	  tijd	  aangeven	  of	  de	  deadline	  wel	  of	  niet	  gehaald	  wordt	  
Wanneer	  ik	  werk	  niet	  voor	  een	  afgesproken	  tijdstip	  af	  kan	  maken,	  geef	  ik	  dat	  direct	  door	  aan	  
mijn	  voorman.	  

-‐	  Op	  tijd	  komen	  
Ik	  begin	  de	  werkdag	  op	  de	  afgesproken	  begintijd.	  

-‐	  Doorwerken	  tot	  het	  einde	  
Ik	  stop	  met	  mijn	  werk	  op	  de	  afgesproken	  eindtijd.	  
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Plannen	  

‘Plannen’	  gaat	  over	  het	  maken	  van	  een	  plan	  voor	  het	  werk	  dat	  gedaan	  moet	  worden.	  Dit	  is	  
belangrijk	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  goede	  dingen	  gedaan	  worden	  en	  ze	  op	  tijd	  afkomen.	  	  Een	  goede	  
planning	  lijkt	  extra	  tijd	  te	  kosten,	  maar	  zorgt	  er	  uiteindelijk	  voor	  dat	  alles	  sneller	  en	  makkelijker	  
gaat,	  omdat	  iedereen	  weet	  wat	  hij	  of	  zij	  moet	  doen	  en	  er	  minder	  problemen	  ontstaan.	  

-‐	  Doelen	  opstellen	  
Ik	  stel	  vooraf	  duidelijke	  haalbare	  doelen	  op.	  

-‐	  Plannen	  en	  regelen	  van	  werk	  
Het	  lukt	  me	  goed	  om	  tijdens	  het	  werk	  goed	  te	  plannen	  en	  te	  regelen.	  

-‐	  Haalbare	  tijdsindeling	  maken	  
Ik	  maak	  een	  haalbare	  tijdsindeling	  voor	  de	  dag.	  

-‐	  Inzicht	  hebben	  in	  wat	  er	  moet	  gebeuren	  
Ik	  zie	  welke	  taken	  er	  gedaan	  moeten	  worden	  op	  mijn	  werkplek.	  

-‐	  Rekening	  houden	  met	  gevolgen	  
Ik	  denk	  na	  over	  de	  mogelijke	  positieve	  of	  negatieve	  gevolgen	  en	  ik	  stem	  mijn	  werk	  hierop	  af.	  

	  

Leren	  en	  ontwikkelen	  

‘Leren	  en	  ontwikkelen’	  gaat	  over	  hoe	  je	  werkt	  aan	  je	  doelen	  en	  je	  groei.	  Leren	  van	  fouten	  is	  dat	  
je	  kijkt	  naar	  wat	  er	  fout	  ging,	  en	  probeert	  om	  dat	  de	  volgende	  keer	  beter	  te	  doen.	  Zo	  groei	  je	  
telkens	  meer.	  

-‐	  Leren	  van	  fouten	  
Wanneer	  ik	  een	  fout	  maak,	  probeer	  ik	  om	  het	  de	  volgende	  keer	  beter	  te	  doen	  zodat	  het	  niet	  
weer	  fout	  gaat.	  
	  
-‐	  Actief	  aan	  de	  eigen	  ontwikkelingsdoelen	  werken	  
Ik	  werk	  actief	  en	  zelfstandig	  aan	  mijn	  eigen	  ontwikkelingsdoelen.	  

	  

Stressbestendigheid	  

‘Stressbestendigheid’	  gaat	  over	  hoe	  je	  omgaat	  met	  stress	  op	  het	  werk.	  Er	  kunnen	  bij	  elke	  baan	  
wel	  situaties	  komen	  waarin	  er	  veel	  druk	  en	  stress	  is.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  daar	  niet	  van	  in	  de	  war	  
te	  raken,	  maar	  rustig	  te	  blijven.	  

-‐	  Je	  niet	  van	  je	  stuk	  laten	  brengen	  door	  tegenslagen	  
Ik	  reageer	  goed	  op	  tegenslagen	  en	  begin	  met	  volle	  energie	  gewoon	  weer	  opnieuw.	  
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-‐	  Blijven	  werken	  tijdens	  hoge	  werkdruk	  
Ik	  probeer	  een	  manier	  te	  vinden	  om	  door	  te	  gaan	  met	  werken	  ook	  al	  is	  er	  veel	  druk.	  

	  

Assertiviteit	  
‘Assertiviteit’	  betekent	  dat	  je	  voor	  jezelf	  op	  durft	  te	  komen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  niet	  over	  je	  
heen	  laat	  lopen	  door	  anderen,	  maar	  dat	  je	  ook	  je	  eigen	  mening	  durft	  te	  geven.	  Hierbij	  hoort	  ook	  
het	  aangeven	  waar	  je	  grenzen	  zijn.	  	  

-‐	  Eigen	  wensen	  en	  doelen	  aangeven/duidelijk	  maken	  bij	  anderen	  
Ik	  durf	  mijn	  eigen	  wensen	  en	  doelen	  op	  een	  rustige	  manier	  duidelijk	  te	  maken	  bij	  anderen.	  
	  
-‐	  Bij	  je	  standpunt	  durven	  blijven	  
Ik	  durf	  op	  te	  komen	  voor	  mijn	  standpunt,	  ook	  al	  gaat	  iemand	  er	  tegenin.	  Ik	  doe	  dit	  op	  een	  
rustige	  manier.	  
	  
-‐	  Grenzen	  van	  je	  eigen	  kunnen	  aangeven	  
Als	  het	  nodig	  is,	  geef	  ik	  op	  een	  rustige	  manier	  aan	  waar	  mijn	  grenzen	  liggen.	  

-‐	  Anderen	  overtuigen	  
Het	  lukt	  me	  om	  anderen	  op	  een	  rustige	  manier	  te	  overtuigen	  omdat	  ik	  goede	  argumenten	  heb	  
en	  deze	  overtuigend	  breng.	  

	  
Aandacht	  en	  concentratie	  

Tijdens	  het	  werk	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  je	  aandacht	  en	  concentratie	  erbij	  houdt.	  Dat	  je	  onthoudt	  
hoe	  bepaalde	  taken	  moeten,	  maar	  ook	  dat	  je	  je	  aandacht	  erbij	  kan	  houden.	  

-‐	  Werkprocedures	  onthouden	  en	  blijven	  toepassen	  
Ik	  onthoud	  alle	  belangrijke	  werkprocedures	  die	  ik	  op	  mijn	  werkplek	  leer	  en	  kan	  ze	  ook	  
toepassen.	  

-‐	  Aandacht	  op	  een	  bepaalde	  taak	  richten	  
Ik	  kan	  mijn	  aandacht	  goed	  richten	  op	  een	  bepaalde	  taak	  zonder	  me	  te	  laten	  afleiden.	  

	  

Nauwkeurigheid	  en	  netheid	  

‘Nauwkeurigheid	  en	  netheid’	  gaat	  over	  dat	  je	  nauwkeurig	  en	  netjes	  werkt,	  dat	  je	  werk	  van	  
goede	  kwaliteit	  is.	  Ook	  hoort	  hierbij	  dat	  je	  in	  passende	  kleren	  naar	  het	  werk	  komt.	  

-‐	  Nauwkeurig	  werken	  
Ik	  let	  goed	  op	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  ik	  nauwkeurig	  en	  netjes	  werk.	  
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-‐	  Aan	  de	  regels	  voldoen	  van	  de	  werkplek	  (bijv.	  veiligheidseisen)	  
Ik	  houd	  rekening	  met	  de	  regels	  van	  mijn	  werkplek	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  ik	  eraan	  voldoe.	  

-‐	  Verzorgd	  en	  in	  passende	  kleding	  naar	  het	  werk	  komen	  
Ik	  kom	  verzorgd	  en	  in	  voor	  mijn	  werk	  passende	  kleding	  naar	  het	  werk.	  

-‐	  Kwaliteit	  leveren	  
Mijn	  werk	  voldoet	  aan	  de	  kwaliteitseisen	  van	  mijn	  werkplek.	  	  

-‐	  Werkplek	  netjes	  achterlaten	  
Na	  mijn	  werk	  laat	  ik	  mijn	  plek	  netjes	  achter.	  

	  

Flexibiliteit	  
‘Flexibiliteit’	  gaat	  over	  hoe	  je	  omgaat	  met	  veranderingen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  rustig	  blijft,	  
ook	  als	  er	  dingen	  veranderen	  en	  wisselen.	  

-‐	  Omgaan	  met	  veranderingen	  (bijv.	  wisselende	  werkplekken)	  
Ik	  heb	  geen	  moeite	  met	  veranderingen	  op	  mijn	  werkplek.	  

-‐	  Werktempo	  aanpassen	  aan	  de	  situatie	  
Ik	  kan	  mijn	  werktempo	  aanpassen	  aan	  de	  verschillende	  situaties.	   	  
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BIJLAGE:	  KEUZECOMPETENTIES	  

	  
Leiden	  
‘Leiden’	  gaat	  over	  het	  aansturen	  en	  begeleiden	  van	  anderen.	  Dit	  is	  belangrijk	  om	  te	  zorgen	  dat	  
taken	  verdeeld	  worden	  en	  mensen	  weten	  wat	  ze	  moeten	  doen.	  Ook	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  
iemand	  is	  die	  anderen	  begeleidt	  en	  stimuleert	  tijdens	  het	  werk.	  Leiding	  geven	  is	  dus	  meer	  dan	  
alleen	  taken	  verdelen.	  

-‐	  Anderen	  aansturen	  bij	  taken	  
Ik	  ben	  een	  goede	  leider,	  ik	  kan	  anderen	  vertellen	  wat	  ze	  moeten	  doen	  en	  ik	  heb	  de	  situaties	  in	  
de	  hand.	  
	  
-‐	  Anderen	  begeleiden	  bij	  taken	  
Wanneer	  ik	  de	  leiding	  heb,	  houd	  ik	  de	  activiteiten	  in	  de	  gaten	  en	  kan	  ik	  anderen	  helpen	  bij	  
problemen.	  

	  

Klantgerichtheid	  

Bij	  ‘klantgerichtheid’	  draait	  het	  om	  het	  centraal	  stellen	  van	  de	  klant.	  Dit	  betekent	  dat	  je	  er	  
probeert	  achter	  te	  komen	  wat	  de	  klant	  wil	  en	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  klant	  
probeert	  te	  voldoen.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  beleefd	  bent	  en	  goed	  luistert.	  Dit	  is	  
belangrijk	  voor	  de	  klant,	  maar	  ook	  voor	  het	  bedrijf	  waar	  je	  voor	  werkt.	  	  

-‐	  Rekening	  houden	  met	  de	  wensen	  van	  de	  klant	  
Ik	  vraag	  door	  naar	  de	  wens	  van	  de	  klant,	  daar	  houd	  ik	  rekening	  mee.	  

-‐	  Vriendelijk	  en	  beleefd	  zijn	  tegen	  de	  klant	  
Ik	  ben	  vriendelijk	  en	  beleefd	  tegenover	  klanten.	  Ik	  kan	  goed	  contact	  maken	  met	  de	  klant.	  

-‐	  Een	  oplossing	  vinden	  voor	  de	  klant	  
Als	  een	  wens	  van	  een	  klant	  niet	  vervuld	  kan	  worden,	  probeer	  ik	  om	  een	  andere	  oplossing	  voor	  
de	  klant	  te	  vinden.	  

	  

Analyseren	  en	  interpreteren	  

‘Analyseren	  en	  interpreteren’	  is	  het	  verwerken	  van	  bepaalde	  informatie	  om	  er	  vervolgens	  een	  
oordeel	  over	  te	  geven.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  eerst	  rustig	  kijkt	  naar	  de	  feiten,	  zonder	  gelijk	  je	  
mening	  te	  geven.	  Bedenk	  eerst	  wat	  je	  echt	  ziet,	  hoort	  of	  leest	  voor	  je	  hier	  op	  reageert.	  Op	  deze	  
manier	  kunnen	  veel	  misverstanden	  voorkomen	  worden.	  	  
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-‐	  Situaties	  van	  een	  afstand	  kunnen	  bekijken	  en	  conclusies	  trekken	  
Ik	  kan	  afstand	  nemen	  van	  een	  situatie	  om	  daarover	  goede	  conclusies	  te	  trekken.	  

	  

Vernieuwen	  

Bij	  sommige	  banen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  voortdurend	  bezig	  bent	  met	  vernieuwingen.	  Dit	  is	  
bijvoorbeeld	  belangrijk	  als	  het	  bedrijf	  waar	  je	  voor	  werkt	  de	  concurrentie	  voor	  moet	  blijven.	  
Hiervoor	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  erachter	  komt	  wat	  er	  beter	  kan.	  Je	  moet	  vooruit	  kijken	  en	  
bedenken	  waar	  mensen	  in	  de	  toekomst	  behoefte	  aan	  hebben.	  Nieuwe	  ideeën	  moet	  je	  
vervolgens	  kunnen	  uitwerken	  tot	  een	  goed	  ontwerp	  waarmee	  je	  anderen	  kan	  overtuigen.	  	  

-‐	  Onderzoeken	  wat	  er	  verbeterd	  kan	  worden	  in	  een	  situatie	  
Ik	  kijk	  kritisch	  naar	  gewoontes	  op	  mijn	  werkplek	  en	  overleg	  of	  er	  iets	  verbeterd	  kan	  worden.	  

-‐	  Verbetering	  ontwerpen	  
Wanneer	  een	  situatie	  verbeterd	  kan	  worden,	  probeer	  ik	  een	  methode	  te	  bedenken	  om	  het	  te	  
verbeteren.	  

	  

Materialen	  en	  middelen	  inzetten	  

Als	  je	  met	  een	  taak	  bezig	  gaat,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  weet	  welke	  materialen	  en	  middelen	  je	  
nodig	  hebt	  en	  hoe	  je	  ze	  moet	  gebruiken.	  Daarnaast	  moet	  je	  ook	  zuinig	  omgaan	  met	  het	  
materiaal	  en	  het	  netjes	  opruimen	  als	  het	  werk	  af	  is.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  tijdens	  het	  werk	  geen	  
vertraging	  oploopt,	  door	  problemen	  met	  het	  materialen	  en	  het	  materiaal	  na	  afloop	  ook	  zo	  weer	  
door	  anderen	  gebruikt	  kan	  worden.	  Als	  materialen	  goed	  onderhouden	  worden,	  gaan	  ze	  langer	  
mee.	  	  

-‐	  Zuinig	  omgaan	  met	  materialmen	  
Ik	  let	  op	  dat	  ik	  niet	  te	  veel	  materiaal	  verbruik	  en	  dat	  ik	  er	  voorzichtig	  mee	  ben.	  
	  
	  -‐	  Opruimen	  van	  gebruikte	  spullen	  
Ik	  ruim	  de	  spullen	  op	  die	  ik	  gebruikt	  heb.	  
	  
-‐	  Onderhoud	  van	  materialmen	  
Ik	  let	  altijd	  op	  de	  materialen	  die	  ik	  gebruik	  en	  onderhoud	  ze	  waar	  nodig.	  


