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Zorgvuldig
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen 

van fouten
Levert met oog voor detail correct werk af 

Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk 

afleveren

Neemt verantwoordelijkheid over de kwaliteit 

van het werk van anderen 

Resultaat
Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te 

behalen of te overstijgen 

 Werkt gericht en actief aan het bereiken van de 

vastgestelde doelen 

Formuleert uitdagende (maar haalbare) 

doelstellingen en zet zich ten volle in om die te 

bereiken 

 Werkt resultaatgericht en draagt dat uit naar 

zijn omgeving 

Analyse
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op 

zoek gaan naar aanvullende relevante informatie 
Ziet de essentie van het probleem Legt verbanden en ziet oorzaken 

Maakt verhelderende analyses van complexe 

vraagstukken 

Assertief 
Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, 

zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen 

Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen 

aan (reactief

Komt spontaan met standpunten naar voor; 

bewaakt en verdedigt zijn belangen en de 

belangen van de entiteit 

Reageert gevat in emotionele of kritieke 

situaties 

Inleving
Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat 

op reageren 

Staat open voor gevoelens en behoeften van 

anderen 

 Speelt in op behoeften en gevoelens van 

anderen 
Speelt in op complexe wensen en behoeften 

Klant

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 

binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op 

reageren 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op 

vragen van belanghebbenden 

Optimaliseert de dienstverlening aan 

belanghebbenden binnen afgesproken kaders 

 Optimaliseert de dienstverlening van de 

organisatie aan belanghebbenden via 

structurele acties 

Samen
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of 

project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is 
Informeert, pleegt overleg en werkt mee 

 Stimuleert de samenwerking binnen zijn 

entiteit, werkgroepen of projectgroepen 

Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en 

synergie over de entiteitsgrenzen heen 

Flexibiliteit

Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In 

verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op 

een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen

Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete 

situatie dat vereist 

Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde 

doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te 

kunnen bereiken 

 Blijft soepel én doelgericht functioneren in 

situaties die bijzonder onderhevig zijn aan 

veranderingen 

Openheid
Open zijn ten opzichte van anderen en open staan voor andere 

meningen of aanpakken

Staat open voor andere meningen en is 

luisterbereid met de bedoeling om zelf bij te 

leren

Neemt actief andere meningen op in zijn 

beslissingsproces en is bereid eigen meningen 

te parkeren in het belang van de groep

Stimuleer anderen om hun mening te geven en 

ook die van anderen te solliciteren met de 

bedoeling om het team vooruit te helpen

Oordeel
Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op 

basis van een afweging van relevante criteria 

 Trekt logische conclusies op basis van de 

beschikbare gegevens en formuleert een 

hypothese 

Neemt standpunten in en overziet de 

consequenties daarvan 
Vormt een geïntegreerd oordeel 

Communicatie
Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk 

overbrengen 

 Verwoordt zijn boodschap correct en 

begrijpelijk 
Verzorgt de interactie 

 Communiceert vlot met verschillende 

doelgroepen, ook over complexe onderwerpen 
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Eigenaar
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie 
 Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk  Handelt in het belang van de organisatie 

 Bewaakt en verdedigt de belangen van de 

organisatie 

Initiatief
Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of 

ondernemen 

 Neemt het initiatief om binnen zijn 

takendomein acties te initiëren (reactief en ad 

hoc) 

 Neemt het initiatief om structurele problemen 

binnen zijn takendomein op te lossen (reactief 

en structureel) 

Neemt initiatieven om op gebeurtenissen en 

ontwikkelingen te anticiperen (proactief) 

Innoveren
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te 

creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen 

 Werkt actief mee aan het vernieuwen van de 

uitvoering van taken 

 Werkt actief mee aan het vernieuwen van de 

werking van de entiteit 

 Anticipeert via structurele maatregelen op 

toekomstige uitdagingen en stimuleert 

vernieuwing 

Groeien
Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te 

groeien met veranderingen 
 Ontwikkelt zich binnen zijn functie 

Neemt verantwoordelijkheid voor zijn 

ontwikkeling 

 Stimuleert ontwikkeling in de organisatie en 

geeft hierin het goede voorbeeld 

Netwerken

Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en 

coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te 

verkrijgen 

Maakt actief gebruik van bestaande contacten 

voor zijn opdracht 

Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en 

opdracht nuttig kunnen zijn 

 Bouwt doelgericht een professioneel en 

invloedrijk netwerk uit over de grenzen van zijn 

entiteit (allianties, coalities, …) 

Organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 

acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te 

kunnen bereiken

Plant en organiseert zijn werk effectief Coördineert het eigen werk en dat van anderen 
Plant en organiseert het werk dat zijn afdeling 

of entiteit overstijgt

Delegeren

Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met 

de competenties, interesses, ambitie en ontwikkeling van 

medewerkers. De gedelegeerde taken opvolgen

Delegeert duidelijk afgelijnde taken 
Delegeert ruimere taken en duidelijk 

afgebakende verantwoordelijkheidsdomeinen 

Delegeert ruime 

verantwoordelijkheidsgebieden 

Nazicht
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen 

processen of die van collega’s of medewerkers
Bewaakt de voortgang van zijn werk 

Bewaakt de voortgang van het eigen werk en 

dat van anderen  

Ontwikkelt systemen om de voortgang te 

bewaken 

Feedback Geven van  constructieve feedback om verbetering te stimuleren

Geeft regelmatig terechte en duidelijke 

feedback zowel om aan te moedigen als om bij 

te sturen

Kan feedback geven aan anderen op een 

constructieve manier ook in de moeilijkste 

omstandigheden

Gebruikt feedback om de performantie te 

verbeteren en tegelijk de motivatie te verhogen

Beslissen
Zich op onderbouwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken over welk 

standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen 

 Neemt beslissingen met een beperkt risico na 

afweging van alle relevante aspecten 

 Neemt beslissingen in situaties waarin het 

risico duidelijk in te schatten is 

 Neemt beslissingen in situaties waarin het 

risico niet eenduidig in te schatten is 

Overtuigen Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak Argumenteert met valabele argumenten Overtuigt door inhoud én aanpak  Hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën 

Visie 
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid 

ontwikkelen 

Plaatst operationele taken en problemen in een 

ruim perspectief of kader 

Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) 

factoren bij zijn aanpak 

 Brengt een beleid naar voren dat de entiteit of 

organisatie op lange termijn beïnvloedt 

Richting

Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun 

doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel 

individueel als in teamverband 

 Geeft richting op het niveau van taken en de 

uitvoering daarvan 

 Geeft richting op het niveau van processen en 

structuren 

 Geeft richting, zowel via processen en 

structuren als via het bepalen en uitdragen van 

een visie

Inspireren Kan anderen enthousiast maken rond de visie of de doelstellingen

Kan anderen aansteken met zijn eigen 

enthousiasme en duidelijkheid van 

communicatie

Zet anderen aan om hun eigen invulling van de 

visie te maken en die ook na te streven

Kan anderen doen bijdragen tot het 

ontwikkelen van de visie en de grenzen van de 

organisatie te verleggen

Ontwikkelen

Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en 

persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van 

hun werk verhoogt 

 Ondersteunt bij het behalen van resultaten 
Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van 

vaardigheden en gewenst gedrag 
Stimuleert ontwikkeling op de lange termijn 

Stimuleren Zet anderen aan om het beste uit zichzelf te geven
Kent de talenten van iedereen en geeft hen de 

kans om die te benutten

Stimuleert anderen om hun talenten te 

ontplooien en zet aan om buiten de comfort 

zone te gaan

Brengt anderen op een hoger niveau van 

maturiteit en stimuleert hun ambitie tot 

persoonlijke groei
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