
Wat? Dit document wordt gebruikt ter beoordeling van de competenties van de cliënt. De coach dient aan 
de hand van relevante observaties de diverse competenties te beoordelen op een 3-puntenschaal en 
te beoordelen of de NEC-normen al dan niet als voldoende behaald worden beschouwd. 

Voor wie? coach 
Soort tool? Informatief document + invuldocument 
Hoe gebruiken? De coach vult dit document in. Het wordt gebruikt ter observatie van de cliënt tijdens een 

werkervaring en om een advies te formuleren of de cliënt al dan niet in het NEC kan werken. 
Bron De Ploeg vzw 

- Alle competenties worden beoordeeld op een 3-punten-schaal
• de competentie is niet verworven of beschikbaar
• de competentie is in ontwikkeling
• de competentie is verworven

- Voor elke competentie worden voorbeelden aangevuld van deze 3 niveau’s. Deze moeten gehanteerd worden als
mogelijke voorbeelden; de lijst voorbeelden is immers onuitputtelijk.

- Normering van niveaubepaling uit de oorspronkelijke Halm is vet gedrukt bij de voorbeelden.
- De jobcoach hoort zelf de afweging te maken of de NEC-normen al dan niet als voldoende behaald worden

beschouwd. Bij voorkeur te halen niveaubepaling in functie van een betaalde tewerkstelling in het NEC wordt per
competentie grijs gemarkeerd.

Halm

Competenties: definities en normering 



 

 
 

 
Advies 
 
 

1. Doelgroepspecifieke competenties 

Competentie Definitie 
Omgang met autisme 
binnen werkcontext 

Bewustzijn, bespreekbaarheid, aanvaarding en inzicht in het eigen autisme, in het kader 
van werk 

Fysiek: voorkomen Zich kleden en verzorgen overeenkomstig de verwachtingen van de werkomgeving. 
Fysiek: motoriek  Lichaamshouding en uitvoering van fijn- en grofmotorische handelingen  
Communicatie: non-
verbaal  

Lichaamstaal van anderen & symbolen/signalen begrijpen. Zelf uiten van lichaamstaal 

Communicatie: verbaal Zich duidelijk en verstaanbaar richten tot en beantwoorden van een gesprekspartner, met 
een aangepast spreekvolume  

Communicatie: inhoudelijk Het gepast kunnen uiten van behoeftes, gevoelens en meningen; het spreken over 
gepaste onderwerpen (binnen werkcontext) 

Communicatie: inzichtelijk Het begrijpen van opdrachten binnen het werkkader (let op: het letterlijk nemen van taal) 
Sociale interactie: non-
verbaal gedrag 

Begrip van gebaren die sociale interactie bepalen en de wijze waarop de eigen 
(lichaams)houding een invloed heeft op de sociale interactie (cave: lichamelijke routines, 
rituelen en tics) 

Sociale interactie: omgang 
en relaties met anderen 

Het geven van een gepaste reactie op andere mensen, rekening gehouden met de 
beleefdheidsregels, de juiste afstand/ nabijheid en de positie/functie van de 
gesprekspartner 

Sociale interactie: 
samenwerken 

Een bijdrage leveren aan goede onderlinge relaties in het kader van teamwerk 

 
 



 

 
 

 
  

Aanpak taken: 
systematiek 

Taakorganisatie: Het kunnen bepalen van doelen en prioriteiten in de werksituatie en 
vervolgens een planning of systeem van werken opstellen met de nodige acties, tijd en 
middelen. Deze planning of systeem opvolgen en afronden 

Aanpak taken: 
zelfstandigheid 

Organiserend vermogen: Zelfstandig een bepaald doel kunnen bereiken met een efficiënte 
tijdsmanagement 

Aanpak taken: 
probleemoplossend 
vermogen binnen een taak 

Het (h)erkennen van een probleem, op zoek gaan naar oplossingen, het verkiezen van een 
oplossing en de gekozen oplossing toepassen  

Betrokkenheid: 
initiatiefname 

Uit eigen beweging voorstellen doen en/of acties ondernemen. 

Betrokkenheid: 
verantwoordelijkheid  

Bij de uitvoering van het werk rekening houden met de consequenties van het gedrag voor 
zichzelf en voor anderen en resultaten nastreven die voor alle betrokkenen optimaal zijn 

Begrenzing: 
zelfbeheersing  

Stressbestendigheid: Tijdens en na moeilijke situaties (onder sterke druk, bij tegenslagen 
of kritiek) de controle over eigen gedrag en gevoelens behouden en efficiënt blijven 
functioneren. 

Begrenzing: flexibiliteit  Omgang met verandering: Zich aanpassen aan veranderende situaties (binnen & tussen 
opdrachten, intermenselijk, ruimtelijk) 

Sensitiviteit: sensorisch Reactie op auditieve, visuele,tactiele prikkels; reacties op geuren, temperatuur en 
verschillende gelijktijdige prikkels 

Sensitiviteit: ruimtelijk Zijn weg vinden in gebouwen en in ruimtes; reactie op nabijheid van materialen, een 
onordelijke ruimte, … 

Omgang met fouten Omgang met eigen fouten en fouten van anderen 
Omgang met gezag Omgang met instructies, aanvaarden van (supervisie door) collega’s en leidinggevenden, 

hulp vragen en integreren van feedback in het verdere werk 
 

  



 

 
 

 

2. Taakgerichte competenties 

Competentie Definitie 
Concentratie Taakspanning: Gedurende bepaalde tijd de werkkwaliteit hoog houden 
Zorgvuldigheid 
(procesgericht) 

Ordelijk en respectvol omgaan met materialen, gereedschappen en documenten tijdens en 
na het werk. 

Nauwkeurigheid 
(resultaatsgericht) 

Oog hebben voor de afgesproken norm, de afwerking en de details. 

Werktempo Snelheid en gelijkmatigheid van uitvoering van een opdracht. 
Uithoudingsvermogen Inspanning, mate van vermoeidheid op fysiek-cognitief-emotioneel-… vlak 
Doorzettingsvermogen Blijven werken aan een opdracht wanneer direct zichtbaar resultaat uitblijft of indien er 

zich tegenslagen voordoen. 
Rendement Het resultaat dat bereikt wordt in verhouding tot de geïnvesteerde tijd en de 

vooropgestelde norm. 
Werkmotivatie Zich inspannen om het werk zo goed mogelijk te doen. 
Omgang met regels en 
afspraken 

Het respecteren van geldende regels en afspraken (cave: veiligheidsvoorschriften) 

 
  



DEEL 1 Doelgroepspecifieke competenties 

1. Omgang met autisme

1. Omgang met autisme binnen werkcontext
Definitie: Bewustzijn, bespreekbaarheid, aanvaarding en inzicht in het eigen autisme, in het kader van werk 
1. 
- De werknemer weet niet dat hij 
autisme heeft. 
- Hij wil niet praten over zijn autisme.
- Hij heeft zijn diagnose nog niet
aanvaard.
- Hij heeft geen inzicht in zijn
beperkingen.

2. 
- De werknemer is zich bewust van zijn
autisme, maar kan dit moeilijk 
bespreekbaar stellen. 
- Hij aanvaardt begeleiding gericht
op autisme.
- Hij ziet sommige beperkingen in.

3.- De werknemer is zich bewust 
van zijn autisme, weet dat dit een 
invloed heeft op zijn algemeen 
functioneren en kan erover spreken 
- Hij is zich bewust van zijn autisme en
heeft inzicht op welke wijze zijn
autisme een invloed heeft op zijn
functioneren op het werk.

Relevante observaties: 

Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC: 

Score: 



 

 
 

 
2. Fysiek 

2.1. Fysiek: voorkomen 
Definitie: Zich kleden en verzorgen overeenkomstig de verwachtingen van de werkomgeving.  
1. 
- De manier waarop de werknemer zich 
kleedt en verzorgt is niet aangepast 
aan de werkomgeving 
 

2. 
- De manier waarop de werknemer zich 
kleedt en verzorgt is niet steeds 
aangepast aan de werkomgeving. Hij 
heeft een aantal werkpuntjes op 
bepaalde vlakken. 
- De werknemer kan zijn kledij en 
verzorging aanpassen aan de 
werksituatie, eenmaal de 
verwachtingen van de omgeving 
hieromtrent duidelijk zijn. 

3. 
- De werknemer past zonder inmenging 
van buitenaf zowel qua kledij als naar 
verzorging binnen zijn werkomgeving. 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score:   
 
  



 

 
 

 
 

2.2. Fysiek: motoriek 
Definitie: Lichaamshouding en uitvoering van fijn- en grofmotorische handelingen 
1. 
- De algemene lichaamshouding of de 
uitvoering van handelingen is van die 
aard dat het een belemmering vormt 
voor het werk.  
Vb. gespannen, onrustig, houterig, 
non-chalant, … 
- De werknemer kan zijn krachten niet 
doseren. 

2.  
- De werknemer past zijn 
lichaamshouding en zijn fijne - en 
grofmotorische handelingen slechts 
zeer moeizaam aan aan het soort 
werk, ookal is de situatie gekend. (let 
op: lichamelijke routines, rituelen 
en tics) 
- In gekende werksituaties zijn de 
lichaamshouding en de fijne - en 
grofmotorische handelingen aangepast 
aan het werk. 

3. 
- De werknemer past zonder bijsturing 
zijn lichaamshouding en zijn fijne - en 
grofmotorische handelingen aan aan 
eender welk soort werk. 
- De lichaamshouding belemmert het 
functioneren niet. 
- De werknemer kan doorgaans zijn 
krachten doseren. 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score:   
 
  



 

 
 

 
3. Communicatie 

3.1. Communicatie: non-verbaal 
Definitie: Lichaamstaal van anderen & symbolen/signalen begrijpen. Zelf uiten van lichaamstaal 
1. 
- De werknemer begrijpt 
symbolen/signalen en de lichaamstaal 
van anderen niet en maakt zelf ook 
geen (begrijpelijk) gebruik van 
lichaamstaal. 
- Hij reageert niet op lichaamstaal van 
anderen. 

2. 
- De werknemer geeft soms blijk van 
begrip van symbolen of de lichaamstaal 
van anderen.  
- Hij hanteert soms de juiste 
lichaamstaal. Eigen boodschappen 
komen onduidelijk, te sterk of te zwak 
over. 

3. 
- De werknemer hanteert gepaste 
lichaamstaal om boodschappen over te 
brengen.  
- Hij begrijpt de boodschap van 
anderen en reageert gepast.   
 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling:  
 
 
 
Score  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

3.2. Communicatie: verbaal (vormelijk) 
Definitie: Zich duidelijk en verstaanbaar richten tot en beantwoorden van een gesprekspartner, met een aangepast 
spreekvolume  
1. 
- De werknemer communiceert 
onduidelijk en moeilijk verstaanbaar. 
Dit vormt een hindernis voor het werk. 
- Hij reageert niet op zijn naam. 
- Hij past zijn spreekvolume niet aan 
de omgeving aan. 

2. 
- De werknemer kan zich tegenover 
een vertrouwenspersoon (soms) met 
een aangepast volume en verstaanbaar 
uitdrukken.  
- Hij past zijn spreekvolume soms 
aan en kan zichzelf verbeteren. 
- Hij reageert soms op zijn naam. 

3. 
- De werknemer kan zich tegenover 
iedereen met een aangepast volume en 
verstaanbaar uitdrukken en vragen 
stellen.  
- Hij reageert gepast op zijn naam. 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score:   
 
  



 

 
 

 

3.3. Communicatie: inhoudelijk 
Definitie: Het gepast kunnen uiten van behoeftes, gevoelens en meningen; het spreken over gepaste onderwerpen (binnen 
werkcontext) 
1. 
- De werknemer is niet in staat om zijn 
behoeftes, gevoelens en meningen 
kenbaar te maken. 
- Hij verkrijgt geen of op een 
ongepaste manier individuele aandacht. 
- Hij spreekt over voor het werk 
ongepaste onderwerpen of gaat steeds 
door over preoccupaties / stereotype 
interesses.  
- Hij kan geen hulpvraag formuleren. 
- Hij uit geen ergernis of doet dit op 
een ongepaste manier. 
- Hij weigert nooit of op een ongepaste 
manier. 
- Wat hij zegt, is doorgaans niet 
doorleefd. 

2. 
- De werknemer is soms in staat om 
behoeftes, gevoelens en/of meningen 
kenbaar te maken. (tegenover een 
vertrouwenspersoon ?) 
- Hij verkrijgt soms op een ongepaste 
manier individuele aandacht of 
brengt soms binnen de werkcontext 
ongepaste onderwerpen.  
- Hij kan soms een hulpvraag duidelijk 
maken.  
- Hij uit ergernis soms op een 
ongepaste manier. 
- Hij weigert soms op een ongepaste 
manier. 
- Wat hij zegt is niet steeds doorleefd 
(echolalie) 
- Hij kan zichzelf bijsturen na een 
‘ongepaste’ tussenkomst. 

3.  
- Doorgaans is de werknemer in staat 
om behoeftes, gevoelens en 
meningen kenbaar te maken.  
- Hij spreekt over gepaste 
onderwerpen, hij verkrijgt op een 
gepaste manier individuele 
aandacht; wat hij zegt is doorleefd.  
- Hij beantwoordt vragen op een 
gepaste manier. 
- Hij is in staat om op een gepaste 
manier te weigeren of een hulpvraag 
te stellen. 

Relevante observaties:  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score  
 
 
 

3.4. Communicatie: inzichtelijk 
Definitie: Het begrijpen van opdrachten binnen het werkkader (let op: het letterlijk nemen van taal)  
1. 
- De werknemer is niet in staat om 
mondelinge of geschreven opdrachten 
te begrijpen.  
- Hij voert verbaal gegeven opdrachten 
niet uit. 
- Hij neemt taal te letterlijk 
- Hij begrijpt een verbod niet of 
negeert dit. 

2. 
- De werknemer begrijpt opdrachten 
vaak verkeerd; hij doet geen navraag 
omtrent correct begrip van de 
opdracht. Er is mogelijks verschil 
tussen een mondelinge en een 
geschreven instructie. 
- Hij kan niet goed vatten wat van hem 
verwacht wordt; hij voert opdrachten 
deels uit. Hij zegt dat hij de opdracht 
begrepen heeft, maar voert ze niet 
(correct) uit. 
- Hij begrijpt een verbod, maar kan niet 
steeds (gepast) reageren. 

3. 
- De werknemer begrijpt gekregen 
opdrachten over het algemeen. Indien 
nodig doet hij navraag omtrent correct 
begrip van de opdracht. De wijze 
waarop een instructie wordt gegeven 
speelt geen rol. 
- Hij begrijpt een verbod en reageert 
gepast (aangezien het een afspraak is). 



 

 
 

 
 
 
Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score  
 
 

 
  



 

 
 

 
4. Sociale interactie 

4.1. Sociale interactie: non-verbaal gedrag 
Definitie: De wijze waarop de eigen (lichaams)houding een invloed heeft op de sociale interactie (let op: lichamelijke 
routines, rituelen en tics) Begrip van gebaren die sociale interactie bepalen (= non-verbale communicatie) is hier een 
premisse.  
1. 
- De werknemer neemt zoveel ruimte 
in met lichamelijke routines, rituelen of 
tics dat het een hinderpaal vormt in de 
sociale interactie met anderen. Zijn 
uitstraling naar anderen toe is niet 
positief. 
- Hij begrijpt geen instrumentele 
(wuiven, zwijgen opleggen, stoppen, …) 
of expressieve (boos, goedkeurend 
kijken, …) gebaren en reageert hierop 
niet of onaanvaardbaar. 

2. 
- Soms moeten anderen binnen de 
werksituatie rekening houden in het 
sociale contact met de lichamelijke 
routines, rituelen of tics van de 
werknemer.  
- Hij kan soms zijn lichaamshouding 
aanpassen. 
- Zijn uitstraling wordt niet steeds als 
positief ervaren door anderen. 
- Hij geeft aan dat hij het gebaar niet 
begrijpt en reageert soms of ongepast. 

3. 
- De werknemer heeft binnen zijn 
werksituatie geen noemenswaardige 
routines, rituelen of tics of kan deze 
kanaliseren naar de gepaste 
momenten.  
- Hij begrijpt gebaren die de sociale 
interactie bepalen doorgaans en 
reageert gepast. 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score  
 



 

 
 

4.2. Sociale interactie: omgang en relaties met anderen 
Definitie: Het geven van een gepaste reactie op andere mensen, rekening gehouden met de beleefdheidsregels, de juiste afstand/ nabijheid en de 
positie/functie van de gesprekspartner. Zijn stijl. 
1. 
- De werknemer kan niet functioneren (op de 
werkvloer) als er anderen aanwezig zijn. Vb. 
afgeleid zijn, blokkeren, … 
- Hij reageert niet of ongepast op anderen. Vb. 
agressieve reactie. 
- Hij komt steeds te dicht bij anderen of blijft te 
veraf.  
- Hij begroet niemand of doet dit op een 
onaanvaardbare manier. Vb. te uitbundig 
tegenover vreemden 
- Hij gaat nooit of op een al te extreme manier 
fysiek contact aan met anderen of reageert 
ongepast op het initiatief tot contact van anderen. 
Hij houdt daarbij geen rekening met 
vreemden/bekenden of met de plaats of het 
moment. 
- Hij reageert onaanvaardbaar op (fysieke) 
contactname van anderen. Vb. roepen, blokkeren, 
agressie, overenthousiast, …. 
- Hij stoort anderen voortdurend met 
opmerkingen, eigen verhalen, vragen, enz. 
- Hij kent de beleefdheidsregels niet en past ze 
niet toe. 
- Hij reageert tegenover iedereen op eenzelfde 
manier, onafhankelijk van de positie van de 
persoon. 
 

2. 
- De werknemer functioneert soms moeizaam als 
er anderen aanwezig zijn en kan dit soms 
bijsturen. 
- Hij houdt niet steeds rekening met de 
beleefdheidsregels of zijn plaats (letterlijk en 
figuurlijk) tegenover zijn gesprekspartner. 
Vb. roepen, te dicht/te ver gaan staan 
- Hij begroet (soms) ongepast of begroet enkel 
bekenden. 
- Hij gaat soms op een ongepaste manier 
(fysieke) contacten aan. Hij verbetert zichzelf 
soms. 
- Hij reageert (soms) ongepast of ongemakkelijk 
op (fysieke) contactname van anderen. Vb. 
bij een schouderklopje of verbale toenadering 
door een ander 
- Hij stoort anderen soms, beseft dit en probeert 
hier rekening mee te houden. 
- Hij kent (sommige) beleefdheidsregels, maar 
kan ze niet (op een gepaste manier) toepassen. 
 

3. 
- De werknemer kan functioneren in 
aanwezigheid van anderen en wordt er niet of 
zeer weinig door beïnvloed. 
- Hij reageert gepast op afstand en nabijheid van 
anderen en kan zelf ook de juiste 
afstand/nabijheid hanteren. Vb. zet een stap 
achteruit wanneer de ander te dicht komt 
- Hij begroet mensen op gepaste wijze op 
gepaste tijden. 
- Hij houdt spontaan rekening met de sociale 
omgangsregels en stemt zijn gedrag af op de 
positie van de persoon. 
- Hij kan werken zonder anderen te storen. 



Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC: 

4.3. Sociale interactie: samenwerken 
Definitie: Een bijdrage leveren aan goede onderlinge relaties in het kader van teamwerk 
1. 
- De werknemer heeft moeite om
samen te werken met anderen, hij
volgt liever zijn eigen weg. Hij zoekt
weinig contact met collega’s, zal
anderen weinig helpen en doet geen
voorstellen om de samenwerking te
bevorderen.
- Hij kan er niet mee om dat een
collega productiever is.

2. 
- De werknemer probeert om met
iedereen zo goed mogelijk samen te
werken, maar dat lukt niet altijd. Als de
collega’s erom vragen zal hij deze
helpen en voorstellen doen.
- Hij kan er in sommige situaties of bij
sommige personen mee om dat een
ander productiever is.

3. 
- De werknemer kan doorgaans met
iedereen goed samenwerken. Hij draagt
constructief bij tot de doelstellingen
van de groep. Hij helpt waar nodig en
doet voorstellen om de samenwerking
te bevorderen.
- Hij kan ermee om dat een ander
productiever is.

Relevante observaties: 

Relevante observaties: 

Score 



 

 
 

 

 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score  
 

 
5. Aanpak taken 

5.1. Aanpak taken: systematiek 
Definitie: Taakorganisatie: Het kunnen bepalen van doelen en prioriteiten in de werksituatie en vervolgens een planning of 
systeem van werken kunnen opstellen met de nodige acties, tijd en middelen. Deze planning of systeem opvolgen en 
afronden 
1. 
- De werknemer weet niet waar het 
materiaal ligt, ook niet met een 
hulpmiddel. 
- Hij kan zijn materiaal niet 
organiseren. 
- Hij kan niet systematisch, stap voor 
stap, werken. 
- Hij kan zijn taak niet afronden en 
reageert ongepast als hij moet stoppen. 
- Hij kan zijn materiaal niet wegleggen 
of weigert dit te doen. 
 

2. 
- De werknemer weet soms of van 
sommige materialen waar ze liggen, en 
kan ze soms klaar nemen. Met een 
hulpmiddel lukt dit wel. 
- Hij kan zijn materiaal soms 
organiseren. Met een hulpmiddel lukt 
dit wel. 
- Hij kan soms systematisch werken; hij 
beseft dat hij een fout maakt en 
verbetert zichzelf. 
- Hij kan soms zijn taak afronden. Hij 
reageert ongepast wanneer hij moet 
stoppen. 

3. 
- De werknemer weet waar materialen 
liggen  en kan die zelfstandig nemen, 
eventueel met een zelf gevonden 
hulpmiddel. 
- Hij kan zijn materialen organiseren. 
- Hij kan een gegeven en gepaste 
systematiek opvolgen. 
- Hij kan zijn taak afronden en 
reageert gepast wanneer hij moet 
stoppen. 
- Hij kan zijn materiaal op de juiste 
plaats wegleggen en doet dit wanneer 
nodig. 



 

 
 

- Hij kan zijn materiaal soms 
wegleggen. Hij weet waar het moet 
liggen, maar doet het niet wanneer 
nodig. 

Relevante observaties:  
 
 
 
Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC:  
 
 
 
Score  
 
 
 

5.2. Aanpak taken: zelfstandigheid 
Definitie: Organiserend vermogen: Zelfstandig een bepaald doel kunnen bereiken met een efficiënte tijdsmanagement.  
1. 
- De werknemer kan de klok niet lezen 
en heeft geen tijdsbesef. 
- Hij kan geen kalender gebruiken en 
kent de dagen, weken en maanden van 
het jaar niet. 
- Hij heeft geen zicht op tijd; hij kan 
deze niet inschatten en zijn tempo niet 
aanpassen. 

2. 
- De werknemer kan de klok lezen en 
heeft soms tijdsbesef. 
- Hij kent dagen, weken en 
maanden, maar weet niet welke dag, 
week of maand het nu is. Hij heeft ook 
geen zicht op de invulling van de 
komende tijd. 
- Hij heeft soms zicht op tijd; hij kan 

3. 
- De werknemerkan de klok lezen, 
heeft tijdsbesef. 
- Hij kan een kalender gebruiken. 
- Hij heeft meestal zicht op tijd; hij kan 
deze inschatten en zijn tempo 
aanpassen. 
- Hij komt meestal op tijd.  
- Hij kan zijn vervoer zelfstandig 



 

 
 

- Hij komt nooit op tijd. 
- Hij kan zijn vervoer niet zelfstandig 
organiseren. 
- Hij kan een schema niet opvolgen. 
- Hij kan een schema niet opvolgen; hij 
weet niet wat ermee te doen en doet er 
niets mee. 

deze soms inschatten en zijn tempo 
soms aanpassen. 
- Hij komt soms op tijd. 
- Hij kan zijn vervoer in bepaalde 
omstandigheden of met hulp van 
anderen zelfstandig organiseren. 
- Hij kan bepaalde schema’s opvolgen; 
hij begrijpt het schema, maar komt niet 
tot een volledige uitwerking. 

organiseren. 
- Hij kan een schema hanteren. 

Relevante observaties:  
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Score  
 
  



 

 
 

 

 

5.3. Aanpak taken: probleemoplossend vermogen binnen een taak 
Definitie: Het (h)erkennen van een probleem, op zoek gaan naar oplossingen, het verkiezen van een oplossing en de 
gekozen oplossing toepassen  
1. 
- De werknemer merkt zelf geen 
probleemsituatie op binnen een gekend 
takenpakket. 
- Hij weet niet hoe hij met een 
probleemsituatie moet omgaan; hij 
reageert op een onaanvaardbare 
manier. 
- Hij kan zelf geen andere 
mogelijkheden of oplossingen bedenken. 
- Hij kan geen keuze maken en vindt 
geen oplossing voor het probleem. 
- Hij kan de gekozen oplossing niet 
toepassen. 
 

2. 
- De werknemer merkt soms een 
probleemsituatie op; hij ziet een 
probleem in als iemand hem erop wijst. 
- Hij weet soms hoe hij met een 
probleemsituatie moet omgaan; hij 
reageert soms op een onaanvaardbare 
manier. 
- Hij kan soms andere 
mogelijkheden of oplossingen 
bedenken; hij beperkt zich doorgaans 
tot gekende oplossingen. 
- Hij kan soms een keuze maken; hij 
kan kiezen uit aangereikte oplossingen, 
maar kiest daarom niet de gepaste 
oplossing. 
- Hij kan de gekozen oplossing soms 
toepassen. 
 
 

3. 
- Hij merkt zelf een probleemsituatie 
op. 
- Hij weet hoe hij met een 
probleemsituatie moet omgaan; hij 
reageert op een gepaste manier. 
- Hij heeft volodoende 
improvisatievermogen om andere 
mogelijkheden of oplossingen te 
bedenken. 
- Hij kan een keuze maken, kiest de 
meest gepaste oplossing en kan de 
oplossing toepassen. 
- Hij kan de gekozen oplossing meestal 
toepassen. 
 
 

Relevante observaties:  
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Score  
 
 

6. Betrokkenheid 

6.1. Betrokkenheid: initiatiefname 
Definitie: Uit eigen beweging voorstellen doen en/of acties ondernemen.  
1. 
- De werknemer zal niet spontaan aan 
een nieuwe taak beginnen, maar wacht 
af tot de leidinggevende het vraagt. De 
werknemer is passief, neemt ongepaste 
of gevaarlijke initiatieven. De 
werknemer weigert mee te werken. 

2. 
- De werknemer wacht op instructies, 
hij/zij moet in beweging gezet worden 
of hij neemt acties die ongepast/ te 
verregaand zijn. De werknemer kan 
moeilijk beslissingen nemen en keuzes 
maken en wil zich door anderen 
gesteund voelen.  
- De werknemer neemt zelf initiatief om 
aan een gekende/afgesproken taak te 
beginnen.. 

3. 
- De werknemer meldt als hij niets 
meer te doen heeft. Hij doet het nodige 
als er situaties om actie roepen, lost 
kleine problemen zelf op. 
- Hij zoekt zelf in de gepaste situatie 
naar nieuwe en bijkomende taken.  
- De werknemer betrekt anderen bij 
initiatieven om tot een 
gemeenschappelijk einddoel te komen. 
Hij doet voorstellen om het werk te 
verbeteren. 
 
 

 



 

 
 

 
 
Relevante observaties:  
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Score  
 
 

6.2. Betrokkenheid: verantwoordelijkheid 
Definitie: Bij de uitvoering van het werk rekening houden met de consequenties van het gedrag voor zichzelf en voor 
anderen en resultaten nastreven die voor alle betrokkenen optimaal zijn. 
1. 
- De werknemer is niet bekommerd om 
het eindresultaat en als er iets misloopt 
dan ligt hij er niet wakker van. Hij 
houdt geen rekening met de gevolgen 
van zijn gedrag. 
- Hij verontschuldigt zich nooit of op 
een onaanvaardbare manier. 

2. 
- De werknemer doet wat gevraagd 
wordt maar legt de oorzaak van fouten 
bij anderen. Hij houdt te weinig of te 
veel rekening met de gevolgen van zijn 
gedrag. 
- Hij verontschuldigt zich soms of 
ongepast. 

3. 
- De werknemer is bekommerd om het 
eindresultaat en neemt 
verantwoordelijkheid voor het eigen 
werk. Hij houdt rekening met de 
gevolgen van zijn eigen gedrag (en van 
zijn team).  
- Hij verontschuldigt zich op de gepaste 
moment. 

 
 



 

 
 

 
 
Relevante observaties:  
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7. Begrenzing 

7.1. Begrenzing: zelfbeheersing  
Definitie: Stressbestendigheid: Tijdens en na moeilijke situaties (onder sterke druk, tegenslagen of kritiek) de controle 
over eigen gedrag en gevoelens behouden en efficiënt blijven functioneren. 
1. 
- De werknemer kent geen 
zelfbeheersing en verliest zichzelf in 
moeilijke situaties.  
- Hij kan niet wachten op (de gehele) 
instructie. Vb. schreeuwt om aandacht, 
loopt weg, reageert soms agressief, … 
- Hij kan niet werken onder druk.  
 

2. 
- De werknemer kent in sommige 
situaties geen zelfbeheersing; hij 
verliest soms zijn zelfbeheersing, maar 
kan zichzelf verbeteren. Hij heeft 
strategieën om met deze situaties om 
te gaan, maar deze hebben soms een 
negatieve invloed op de situatie vb. 
weglopen, fladderen, … 
- Hij kan soms wachten op (de gehele) 
instructie. Vb. wordt ongeduldig of 
gespannen, maar blijft wel zitten. 
- De werknemer kan soms of een 
beperkte tijd onder druk werken.  

3. 
- De werknemer kent zelfbeheersing 
en heeft zijn gedag in moeilijke 
situaties onder controle.  
- Hij kan wachten op (de gehele) 
instructie. 
- Hij kan gedurende langere tijd onder 
druk werken.  
 

Relevante observaties:  
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Score  



 

 
 

 
7.2. Begrenzing: flexibiliteit 
Definitie: Omgang met verandering: Zich aanpassen aan veranderende situaties (binnen & tussen opdrachten, 
intermenselijk, ruimtelijk) 
1. 
- De werknemer reageert ongepast op 
een onderbreking of beweging. 
- Hij kan niet om met taakovergangen 
in eenzelfde taak of overgangen van de 
ene taak op een andere. 
- Hij kan niet overschakelen tussen 
twee verschillende situaties. 
- Hij kan niet omgaan met 
verschillende begeleiders; hij heeft 
nood aan een vaste begeleider. 

2. 
- De werknemer reageert soms 
ongepast op een onderbreking of een 
beweging. Vb. bij noodsituaties 
- Hij kan soms om met taakovergangen 
in eenzelfde taak of overgangen van de 
ene taak op een andere. Hij heeft een 
hulpmiddel nodig om hiermee om te 
gaan. 
- Hij kan soms  overschakelen tussen 
twee verschillende situaties. 
- Hij kan soms omgaan met 
verschillende begeleiders; dit lukt 
doorgaans wel als hij hier op voorhand 
over werd ingelicht. 

3. 
- De werknemer reageert gepast op 
een onderbreking of een beweging. 
Vb. bij vragen van een begeleider. 
- Hij kan om met taakovergangen in 
eenzelfde taak of overgangen van de 
ene taak op een andere. (Eventueel 
met een hulpmiddel) 
- Hij kan overschakelen tussen twee 
verschillende situaties. 
- Hij kan omgaan met verschillende 
begeleiders. 

Relevante observaties:  
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8. Sensitiviteit 

8.1. Sensitiviteit: sensorisch 
Definitie: Reactie op auditieve, visuele,tactiele prikkels; reacties op geuren, temperatuur en verschillende gelijktijdige 
prikkels 
1. 
- De werknemer wordt afgeleid en 
reageert heftig of ongepast op 
zintuiglijke prikkels in de omgeving 
(auditief, visueel, tactiel, geur en 
temperatuur) of bij verschillende 
gelijktijdige prikkels. 

2. 
- De werknemer reageert soms (sterk) 
op zintuiglijke prikkels in de omgeving 
(auditief, visueel, tactiel, geur en 
temperatuur) of bij verschillende 
gelijktijdige prikkels. Hij kan dit 
bijsturen wanneer hij er op wordt 
aagensproken. 
- Hij heeft last van zintuiglijke prikkels 
in de omgeving, maar kan hier gepast 
mee omgaan. 

3. 
- De werknemer heeft geen 
noemenswaardige last van zintuiglijke 
overprikkeling (auditief, visueel, tactiel, 
geur en temperatuur). Bijsturing door 
zichzelf of anderen is niet aan de orde. 

Relevante observaties:  
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8.2. Sensitiviteit: ruimtelijk 
Definitie: Zijn weg vinden in gebouwen en in ruimtes; reactie op nabijheid van materialen, een onordelijke ruimte, … 
1. 
- De werknemer kan ruimtes niet 
terugvinden en heeft geen kennis van 
de plattegrond. 
- Hij kent de functies van de ruimte 
niet. 
- Hij kan niet omgaan met de 
materialen in zijn buurt (te dicht, te 
ver; ze verplaasten of halen) of met 
rommel/ wanorde in de ruimte; hij 
reageert onaanvaardbaar vb. 
blokkeren, weggooien, … 
- Hij reageert op een onaanvaarbare 
manier op de ruimtelijke inrichting (vb. 
tafelschikking, persoon naast wie men 
zit om te werken, …) 

2. 
- De werknemer kan ruimtes soms 
terugvinden en heeft gedeeltelijke 
kennis van de plattegrond. 
- Hij kent de functies van sommige 
ruimtes. 
- Hij kan soms (on)gepast omgaan met 
de materialen in zijn buurt of met 
rommel/ wanorde in de ruimte vb. zet 
alles op het bureau van iemand anders 
- Hij reageert op een ongepaste manier 
op de ruimtelijke inrichting (vb. 
tafelschikking, persoon naast wie men 
zit om te werken, …) 

3. 
- De werknemer kan ruimtes 
terugvinden en heeft kennis van de 
plattegrond. 
- Hij kent de functies van de ruimtes. 
- Hij kan gepast omgaan met de 
materialen in zijn buurt of met 
rommel/ wanorde in de ruimte. 
- Hij reageert op een gepaste manier 
op de ruimtelijke inrichting (vb. 
tafelschikking, persoon naast wie men 
zit om te werken, …) 

Relevante observaties:  
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Score  



 

 
 

 

9. Omgang met fouten 

9. Omgang met fouten 
Definitie: Omgang met eigen fouten en fouten van anderen 
1. 
- De werknemer kan gemaakte fouten 
iet toegeven. 
- Hij kan fouten niet opmerken en kan 
deze niet verbeteren. 
- Hij kan geen fouten van anderen 
verdragen en reageert hierop op een 
onaanvaardbare manier. 

2. 
- De werknemer kan gemaakte fouten 
soms toegeven. 
- Hij kan fouten (soms) opmerken, 
maar slaagt er niet of soms in om ze te 
verbeteren. 
- Hij kan soms fouten van anderen 
verdragen en reageert hierop op een 
gepaste manier. 

3. 
- De werknemer kan gemaakte fouten 
meestal toegeven. 
- Hij kan fouten opmerken en ze 
zelfstandig verbeteren. 
- Hij kan fouten van anderen verdragen 
en reageert hierop op een gepaste 
manier. 

Relevante observaties:  
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Score  
 
  



 

 
 

 
10. Omgang met gezag 

10. Omgang met gezag 
Definitie:  Omgang met instructies, aanvaarden van (supervisie door) collega’s en leidinggevenden, hulp vragen en 
integreren van feedback in het verdere werk 
1. 
- De werknemer negeert kritiek en 
reageert hier onaanvaardbaar op. 
- Hij luistert/observeert niet zorgvuldig 
bij instructies en kan het 
geobserveerde ook niet nadoen. 
- Hij accepteert geen supervisie van 
begeleiding. Vb . blokkeren, agressieve 
reactie 
- Hij houdt geen rekening met feedback 
en doet verder zoals hij bezig was. 
- Hij kan de aangeboden structuur van 
de begeleiding niet accepteren en wijkt 
niet af van zijn eigen routines. 

2. 
- de werknemer reageert ongepast op 
kritiek; hij weet niet hoe hij hierop 
moet reageren.  
- Hij luistert/observeert soms 
zorgvuldig bij instructies en kan het 
geobserveerde soms nadoen. 
- Hij accepteert soms of van sommige 
personen supervisie. 
- Hij houdt soms rekening met 
feedback, afhankelijk van de situatie, 
de persoon, … Hij kan soms zijn gedrag 
aanpassen en de feedback integreren in 
het verdere werk. 
- Hij kan de aangeboden structuur van 
de begeleiding soms accepteren en 
wijkt soms af van zijn eigen routines. 

3.  
- De werknemer reageert gepast op 
kritiek en is bereid te luisteren en er 
iets mee te doen. 
- Hij luistert/observeert meestal 
zorgvuldig bij instructies en kan het 
geobserveerde nadoen. 
- Hij accepteert supervisie van 
begeleiding. 
- Hij kan feedback integreren in het 
verdere werk. 
- Hij kan de aangeboden structuur 
van de begeleiding meestal accepteren 
en kan afwijken van zijn eigen routines. 

Relevante observaties:  
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DEEL 2 Taakgerichte competenties 

 
 

11. Concentratie 
Definitie: Taakspanning: Gedurende bepaalde tijd de werkkwaliteit hoog/gelijkmatig houden 
1. 
- De werknemer kan zich niet 
concentreren op een bepaalde taak. 
- Hij kan de kwaliteit niet hoog houden 
gedurende een bepaalde tijd. 

2. 
- De werknemer kan zich soms 
concentreren op een bepaalde taak. 
- Hij kan soms of bij bepaalde taken de 
kwaliteit hoog houden gedurende een 
bepaalde tijd. 

3. 
- De werknemer kan zich meestal 
concentreren op een bepaalde taak. 
-  Hij kan bij de meeste taken de 
kwaliteit hoog houden gedurende een 
bepaalde tijd. 

Relevante observaties:  
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Score  
 
 
 
 
 



12. Zorgvuldigheid (procesgericht)
Definitie: Ordelijk en respectvol omgaan met materialen, gereedschappen en documenten tijdens en na het werk. 
1. 
- De werknemer kan niet ordelijk
werken.
- Hij heeft geen respect voor het
materiaal vb. ijzerdraad doorknippen
met een schaar, met de deuren slaan, …

2. 
- De werknemer kan soms ordelijk
werken. Hij merkt dat iets niet ordelijk
is en probeert dit te herstellen.
- Hij heeft soms respect voor het
materiaal.

3. 
- De werknemer kan meestal ordelijk
werken.
- Hij heeft respect voor het materiaal.

Relevante observaties: 

Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC: 

Score 

13. Nauwkeurigheid (resultaatsgericht)
Definitie: Oog hebben voor de afgesproken norm, de afwerking en details. 
1. 
- De werknemer werkt onnauwkeurig,
ook met begeleiding.
- Hij heeft geen oog voor de te behalen
norm. De afwerking van zijn werk is
ondermaats.

2. 
- De werknemer werkt onnauwkeurig bij
nieuwe taken, maar met evolutie. Hij is
wisselend nauwkeurig
(beïnvloedende factoren ?)

3. 
- De werknemer werkt voldoende
nauwkeurig.



Relevante observaties: 

Evaluatie in kader van betaalde tewerkstelling in het NEC: 

Score 

14. Werktempo
Definitie: Snelheid en gelijkmatigheid van uitvoering van een opdracht. 
1. 
- De werknemer heeft geen regelmatig
en aangepast werktempo.
- Hij werkt erg langzaam. Hij moet
voortdurend worden aangespoord.

2. 
- De werknemer heeft soms een
regelmatig en aangepast
werktempo. Hij merkt dat zijn tempo
niet goed is en probeert dit te
herstellen.
- Het werkritme is wisselend of
afhankelijk van het soort werk. Voor
korte tijd of bij gekende opdrachten
kan de werknemer sneller werken. Hij
heeft hiervoor aansporing nodig.

3. 
- De werknemer heeft meestal een
regelmatig en aangepast werktempo.
- Onder tijdsdruk verhoogt hij het
werkritme.



 

 
 

 
 
Relevante observaties:  
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15. Uithoudingsvermogen 
Definitie: Inspanning, mate van vermoeidheid op fysiek-cognitief-emotioneel-… vlak. 
1. 
- De werknemer beschikt niet over de 
kracht en het uithoudingsvermogen om 
de taak vol te houden, ookal krijgt hij 
de kans om rustmomenten in te 
bouwen. 

2. 
- De werknemer beschikt niet over de 
kracht en het uithoudingsvermogen om 
de taak gedurende bepaalde tijd vol te 
houden, maar kan dit mits het inlassen 
van veel rustmomenten. 

3. 
- De werknemer beschikt over de 
kracht en het uithoudingsvermogen om 
de taak gedurende bepaalde tijd vol te 
houden, en doet dit met het inlassen 
van een beperkt aantal rustmomenten. 

Relevante observaties:  
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16. Doorzettingsvermogen 
Definitie: Blijven werken aan een opdracht wanneer direct zichtbaar resultaat uitblijft of indien er zich tegenslagen 
voordoen. 
1. 
- De werknemer begint niet aan een 
taak die hem moeilijk lijkt of stopt met 
werken als er geen toezicht is. 
 

2. 
- De werknemer heeft nood aan 
aanmoediging om vol te houden; hij 
geeft het soms op als iets niet direct 
lukt. 
- Hij kan soms werken zonder 
supervisie; hij moet iemand in de buurt 
hebben om op terug te vallen. Zonder 
supervisie voert hij het werk niet goed 
uit. 
 

3. 
- De werknemer blijft doorwerken 
tot hij resultaat bereikt, ook bij 
tegenslagen. 
- Hij kan werken zonder supervisie. 
Hij weet waar hij iemand kan vinden 
indien hij hulp nodig heeft. 

Relevante observaties:  
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Score  

 
 

17. Rendement 
Definitie: Het resultaat dat bereikt wordt in verhouding tot de geïnvesteerde tijd en de vooropgestelde norm. 
1. 
- De werknemer heeft zeer veel tijd en 
herhaling nodig om zich een nieuwe 
taak eigen te maken. 

2. 
- De werknemer heeft voor bepaalde 
taken veel tijd en herhaling nodig. 

3. 
- De werknemer heeft weinig tijd en 
herhaling nodig om een nieuwe taak 
aan te leren. 

Relevante observaties:  
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18. Werkmotivatie 
Definitie: Zich inspannen om het werk zo goed mogelijk te doen.  
1. 
- De werknemer wil geen nieuwe zaken 
bijleren, hij staat niet open voor uitleg 
en kijkt niet als iets wordt voorgedaan. 
- Hij is niet bereid om minder 
aangenaam werk te verrichten. 

2. 
- De werknemer is soms gemotiveerd 
om iets bij te leren. 
- Hij is soms bereid om minder 
aangenaam werk te verrichten. 

3. 
- De werknemer is gemotiveerd om 
nieuwe zaken bij te leren; hij vraagt 
verduidelijking bij fouten, oefent 
moeilijke vaardigheden in, probeert te 
leren door hoe anderen het doen en 
stelt vragen uit interesse. 
- Hij is meestal bereid om minder 
aangenaam werk te verrichten. 

Relevante observaties:  
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19. Omgaan met regels en afspraken 
Definitie: Het respecteren van geldende regels en afspraken (cave: veiligheidsvoorschriften) 
1. 
- De werknemer komt afspraken en 
regels niet na. Hij ondermijnt deze of 
poogt ze voortdurend naar zijn hand te 
zetten.   
- Hij kan niet in de werkruimte blijven; 
hij verlaat deze zeer regelmatig. 
- Hij kan niet zorgen voor de nodige 
veiligheid. 

2. 
- De werknemer houdt soms zich aan 
de regels en afspraken (na herhaalde 
uitleg en/of bij controle ?). 
- Hij kan soms in de ruimte blijven; hij 
verlaat deze af en toe. 
- Hij kan soms zorgen voor de nodige 
veiligheid. 

3. 
- De werknemer kan zich houden aan 
regels en afspraken. 
- Hij kan in de ruimte blijven en 
verlaat deze enkele wanneer dit 
noodzakelijk en gepast is. 
- Hij kan meestal zorgen voor de 
nodige veiligheid. 

Relevante observaties:  
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