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INTRODUCTIE	  

	  

Deze	  assistent	  is	  bedoeld	  voor	  jou	  als	  hulpmiddel	  bij	  het	  invullen	  van	  het	  portfolio.	  Bij	  het	  
persoonlijk	  ontwikkelingsplan	  en	  de	  competenties	  kan	  je	  voorbeelden	  vinden.	  Verder	  bevat	  
deze	  assistent	  een	  uitleg	  van	  wat	  elke	  competentie	  en	  indicator	  inhoudt.	  Indien	  je	  nog	  meer	  
uitleg	  of	  voorbeelden	  nodig	  hebt	  vraag	  het	  dan	  aan	  je	  coach.	  	  

Veel	  succes!	  

	  

PERSOONLIJK	  ONTWIKKELINGSPLAN	  (POP)	  

	  

Hier	  vind	  je	  een	  aantal	  voorbeeldvragen	  van	  waaraan	  je	  voor	  je	  persoonlijke	  ontwikkeling	  kan	  
werken.	  Je	  vindt	  hier	  ook	  voorbeelden	  van	  hoe	  de	  tabel	  in	  het	  portfolio	  voor	  je	  doelen	  kan	  
worden	  ingevuld.	  Voor	  elk	  onderwerp	  is	  een	  voorbeeld	  gegeven:	  persoonlijk,	  sociale	  contacten,	  
werk	  en	  vrije	  tijd.	  Je	  hoeft	  niet	  noodzakelijk	  een	  van	  de	  voorbeeldvragen	  als	  doel	  te	  kiezen,	  je	  
mag	  natuurlijk	  ook	  zelf	  iets	  kiezen!	  

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.	  

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	  
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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	  
hebt	  bereikt?	  

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

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	   Stap	   Wanneer	  
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kunnen	  bereiken	  en	  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.	   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	  
hebt	  bereikt?	  

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

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  mijn	  doel	  te	   Stap	   Wanneer	  
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kunnen	  bereiken	  en	  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.	  

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

Stap	   Wanneer	  

1:	  Informatie	  zoeken	  over	  verschillende	  
activiteiten/cursussen,	  die	  een	  

2	  mei	  
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ontspannend	  effect	  hebben.	  

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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COMPETENTIES	  

	  

Hier	  vindt	  je	  een	  format	  van	  hoe	  je	  een	  beoordeling	  van	  een	  competentie	  en	  de	  tabel	  in	  het	  
portfolio	  kan	  invullen	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  competentie	  te	  plannen.	  

Voorbeeld	  indicator:	  

Competentie:	  Plannen	  
Indicator:	  Haalbare	  tijdsindeling	  maken	  

Datum:	  23.3.2015	  

Score:	  Nooit	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐x-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Altijd	  

Onderbouwing:	  Maandag	  ging	  het	  redelijk	  goed	  met	  het	  volgen	  van	  mijn	  indeling,	  maar	  de	  rest	  
van	  de	  week	  kreeg	  ik	  het	  werk	  toch	  niet	  op	  tijd	  af.	  Hier	  moet	  ik	  nog	  vaker	  mee	  oefenen.	  

Voortgangsstuk(ken):	  Voortgangsstuk	  1	  

	  

Aan	  welke	  indicator	  ga	  je	  werken?	   Haalbare	  tijdsindeling	  maken	  

	  

Wat	  kan	  ik	  al	  wel	  goed	  bij	  deze	  indicator?	   Ik	  weet	  wel	  welke	  taken	  er	  moeten	  gebeuren.	  

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

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

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  deze	  indicator	  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	  heb	  afgekregen	  wat	  op	  de	  planning	  
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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	  indicator	  
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	  indicator	  
beheerst?	  

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

	  

Hier	  vindt	  je	  een	  korte	  uitleg	  van	  wat	  de	  verschillende	  basiscompetenties	  en	  hun	  indicatoren	  
inhouden.	  Indien	  dit	  nog	  niet	  helemaal	  duidelijk	  is,	  kan	  je	  coach	  het	  nog	  verder	  uitleggen.	  
	  
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.	  
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-‐	  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.	  

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

	  

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.	  
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-‐	  Je	  niet	  van	  je	  stuk	  laten	  brengen	  door	  tegenslagen	  
Ik	  reageer	  goed	  op	  tegenslagen	  en	  begin	  met	  volle	  energie	  gewoon	  weer	  opnieuw.	  

-‐	  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.	  
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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.	  

-‐	  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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UITLEG	  KEUZECOMPETENTIES	  

	  
Hier	  vindt	  je	  een	  korte	  uitleg	  over	  wat	  elke	  keuzecompetentie	  en	  de	  bijbehorende	  indicatoren	  
inhouden.	  Indien	  dit	  nog	  niet	  helemaal	  duidelijk	  is,	  kan	  je	  coach	  je	  een	  verdere	  uitleg	  geven.	  

	  

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.	  
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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.	  	  

-‐	  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.	  	  


