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De Geschiedenis van 
Competentiemanagement. 
 
In de huidige kenniseconomie hangt het 
succes van organisaties vooral af van de 
kwaliteit van hun personeel. 
Organisaties vertrouwen volledig op hun 
competente medewerkers als een van 
de belangrijkste “bedrijfsmiddelen”. De 
prestaties van organisaties zijn niet 
alleen afhankelijk van de competenties 
van het personeel, maar ook van hun 
evaluatie en ontwikkeling (Chouhan & 
Srivastava, 2014). 
 
Tegenwoordig praten vrijwel alle 
organisaties over competenties. Er is een 
verschuiving in de strategie van deze 
organisaties geweest: ze geloven nu niet 
meer alleen in concurrerend zijn maar 
ook in uitblinken in wat ze doen. Daarom 
is het beter om aan zogeheten 
kerncompetenties te bouwen die hen 
naar de top zullen brengen.  
 
In 1953 herkende David McClelland, 
hoogleraar psychologie aan de 
universiteit van Harvard en oprichter van 
McBer and Company (nu onderdeel van 
de Hay Group), voor de eerste keer een 

menselijke eigenschap die hij 
'competentie' noemde. In 1973 schreef 
hij een baanbrekend onderzoek “Testing 
for Competence Rather than 
Intelligence”. Uit het onderzoek bleek 
dat, hoewel traditionele academische 
proeve van bekwaamheid (intelligentie) 
en kennisinhoud goede voorspellers 
waren van academische prestaties, ze de 
prestaties op het werk zelden 
voorspelden. Echter is er tot op heden 
nog steeds geen eenduidig 
competentiemodel dat garandeert dat 
competentie A leidt tot betere prestaties 
in functie A. 
 
Terwijl het werk van McClelland (1973, 
1998) zich concentreerde op 
toepassingen in de onderwijssector, 
werd meer en meer belangstelling 
getoond vanuit het bedrijfsleven en de 
industrie. Het gebruik van de term 
competentie en de snelle opkomst ervan 
in het bedrijfsleven wordt toegedicht 
aan Richard Boyatzis (1982) en zijn boek 
“The Competent Manager”. 
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Wat is Competentiemanagement? 
 
Het vorige hoofdstuk gaf de geschiedenis 
van competenties weer en hoe het in het 
bedrijfsleven terecht is gekomen. Maar 
wat zijn competenties nu eigenlijk? 
Competentie vindt zijn oorsprong in het 
Latijnse woord 'competentia', wat 
betekent - mag zowel oordelen als heeft 
het recht om te spreken - (Caupin et al., 
2006). Wie onderzoek doet naar 
competenties valt meteen op dat het 
ontbreekt aan uniforme definities, 
composities en methodologieën wat 
natuurlijk leidt tot misverstanden 
(Cooper, 2000). In deze white paper 
nemen we de definitie van Boyatzis 
(2007) als leidraad: “a competency is an 
underlying characteristic of an individual 
that is causally (change in one variable 
cause change in another) related to 
superior performance in a job”.  
 
Competentiemanagement bestaat uit 
twee kernelementen. Ten eerste wordt 
er door middel van 
competentiemanagement beoogd een 
brug te slaan tussen het strategisch 
beleid en het personeelsbeleid van de 
organisatie (verticale integratie). Ten 
tweede heeft competentiemanagement 

betrekking op de ontwikkeling van het 
personeel (horizontale integratie). Het 
werven en selecteren van personeel, het 
ontwikkelen van medewerkers, de 
beoordelingssystematiek, het houden 
van functionerings-, beoordelings-, 
loopbaan- en ontwikkelingsgesprekken, 
de beloning; bij al deze zaken wordt 
dezelfde set competenties gebruikt (De 
Lange, 2008). Dit zorgt tevens voor 
uniformiteit binnen de organisatie.  

 

Kritiekpunten op huidig 
gebruik Competentie 
Management 
Direct verband tussen competentie en 
prestatie zoeken. 
Bij de zogeheten horizontale integratie, 
het gebruik van competenties ten 
behoeve van de ontwikkeling van het 
personeel, wordt er door (te) veel 
bedrijven geprobeerd om een directe 
link te leggen tussen competenties en 

“Een competentie is een onderliggend 
kenmerk van een persoon dat causaal 

verband houdt met superieure 
prestaties in een functie” 
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prestatie. Uit onderstaand model blijkt 
dat er dan een cruciale stap wordt 
overgeslagen. Zoals in figuur 1 te zien is 
zijn er 5 hoofcomponenten die leiden tot 
een competentie: 

- Kennis – Dit verwijst naar de 
informatie die een persoon bezit 
(zoals de kennis van een chirurg 
van de menselijke anatomie); 

- Bekwaamheid – Dit verwijst naar 
het vermogen van een persoon 
om bepaalde taken uit te voeren 
(zoals de vaardigheid van een 
chirurg om een operatie uit te 
voeren); 

- Zelfconcepten en Waarden – Dit 
verwijst naar de houdingen, 
waarden en het zelfbeeld van een 
persoon (zoals het zelfvertrouwen 
van een chirurg om een complexe 
operatie uit te voeren); 

- Eigenschappen – Dit verwijst naar 
fysieke kenmerken en consistente 

reacties op situaties of informatie 
(zoals het gezichtsvermogen van 
een chirurg); 

- Motieven – Dit verwijst naar 
emoties, verlangens, behoeften of 
soortgelijke impulsen die actie in 
gang zetten (zoals een chirurg die 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
neemt om goed samen te werken 
met zijn team). 

 
De cruciale stap die hier vaak wordt 
overgeslagen in organisaties is het 
kritische gedrag (“critical behavior” in 
figuur 1). Omdat een direct verband 
tussen competentie en prestatie lastig te 
leggen is zorgt dit vaak voor verwarring 
voor zowel medewerkers als 
leidinggevenden. Het vertalen van een 
competentie naar kritisch gedrag blijkt 
echter vooral te leiden tot een betere 
prestatie.  

Figuur 1: Competentie Concept (Chouhan & Srivastava, 2014). 
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Inhoud competenties niet hetzelfde in 
verschillende functies. 
In de meeste gevallen heeft een 
competentie voor de ene functie een 
totaal andere inhoud dan voor de andere 
functie. De competentie 
“Communicatie”, bijvoorbeeld, heeft 
andere inhoud voor een salesmanager 
dan voor een productiemedewerker. 
Voor een salesmanager is deze 
competentie vooral gericht op de manier 
van communiceren met de klanten 
terwijl dit voor een 
productiemedewerker vooral betrekking 
heeft op het communiceren met de 
leidinggevenden en collega’s.  

 
Te subjectieve evaluatie van 
competenties. 
Als de verschillende inhoud van 
competenties binnen meerdere functies 
niet benoemd wordt leidt dit tot 
verwarring tijdens evaluatiemomenten. 
Als een medewerker niet weet wat er in 
zijn/haar functie of rol verwacht wordt 
binnen deze competentie wordt de 
feedback van een leidinggevende tijdens 
een evaluatiemoment erg subjectief. 

Hoe kun je iemand immers evalueren als 
diegene niet weet wat er verwacht 
wordt?  

De EeZZer-Way 
EeZZer is altijd op zoek naar de meest 
praktische manier van werken en 
communiceren binnen organisaties. Dit 
moet wel goed onderbouwd zijn vanuit 
de laatste wetenschappelijke inzichten, 
maar ook aansluiten bij de concrete 
dagelijkse praktijk binnen organisaties. 
We nemen je graag mee hoe wij 
organisaties bij bovenstaande 
uitdagingen faciliteren.  
 

Kritisch Gedrag 

Voor het gebruik van competenties in de 
horizontale integratie (ten behoeve van 
ontwikkeling van het personeel) vertaalt 
EeZZer de functieprofielen naar kritische 
gedragingen. Zoals aangegeven heeft de 
competentie “Communicatie” een 
andere inhoud voor een salesmanager 
dan voor een productiemedewerker. Het 
kritisch gedrag voor een salesmanager in 
dit geval zou o.a. kunnen zijn: “luistert 
naar de klant, vat samen wat er gezegd 
wordt en anticipeert op problemen”. 
Terwijl “communicatie” voor een 
productiemedewerker o.a. het volgende 
kan betekenen: “heeft een open houding 

Voor het gebruik van competenties in 
de horizontale integratie vertaalt 
EeZZer de functieprofielen naar 

kritische gedragingen. 
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en spreekt in begrijpelijke termen”. Door 
deze verduidelijking in gedragingen 
binnen verschillende functies weet de 
medewerker wat er van hem/haar 
verwacht wordt. Deze duidelijkheid zal 
dan uiteindelijk een positieve invloed 
hebben op de prestaties. EeZZer meet 
dus niet langer of iemand competenties 
bezit, maar hoe competent iemand is op 
bepaalde gebieden. In hoeverre iemand 
competent is, wordt dan ook gemeten 
aan de hand van gedragscriteria. 
 

Inhoud Competenties 

Door de competenties en 
functieprofielen door te vertalen naar 
kritische gedragingen krijgt eenzelfde 
competentie een andere betekenis voor 
verschillende functies. Dit zorgt ervoor 
dat een medewerker precies weet wat er 
verwacht wordt en deze de functie beter 
kan uitvoeren.  
 

Objectievere Evaluatie 

De twee bovengenoemde oplossingen 
zorgen ervoor dat een leidinggevende de 
daadwerkelijke gedragingen van een 
medewerker kan evalueren tijdens een 
gesprek. Doordat de medewerker weet 
wat er verwacht wordt, en hier dus naar 
kan handelen, en de gedragingen 
waargenomen konden worden tijdens 

het werk zal een dergelijke evaluatie 
altijd als een stuk objectiever worden 
ervaren. Objectievere evaluaties, op hun 
beurt, zorgen ervoor dat de medewerker 
meer betrokken raakt bij de organisatie 
en een duidelijk ontwikkelingsplan voor 
ogen heeft. 

Conclusie 
Competentiemanagement bestaat al 
meer dan een halve eeuw. Desondanks is 
er geen eenduidig competentiemodel 
dat een direct verband legt tussen een 
competentie en prestatie. Door het 
kritisch gedrag dat volgt uit een 
competentie te gebruiken zorgt EeZZer 
wel voor een objectievere evaluatie. 
Daarnaast verduidelijkt dit wat elke 
competentie precies inhoudt bij elke 
functie. Dit leidt onder andere tot een 
duidelijk en gezamenlijk 
verwachtingspatroon en een passend 
ontwikkelplan voor zowel de 
medewerker als de leidinggevende. 
Uiteindelijk zal dit de prestaties van de 
medewerker en de organisatie alleen 
maar positief beïnvloeden.  
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Meer Informatie 
EeZzer faciliteert de ontwikkeling van 
medewerkers en organisaties door 
middel van advisering, gesprekstraining 
en het opstellen en implementeren van 
een online tool die de evaluatie en 
ontwikkeling van medewerkers vastlegt 
en in lijn brengt met de organisatie. Voor 
meer informatie over EeZZer en over wat 
wij doen kijk op: www.eezzer.com 
 
Volg ons ook op sociale media om op de 
hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen. 
 

  


