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Wat? Hierin worden belangrijke competenties om mee te kunnen 

draaien op de werkvloer benoemt.  

Voor wie? Coach 

Soort tool? Informatief 

Hoe gebruiken? Hier kan je als coach snel de verschillende belangrijke 
competenties terugvinden, met daarachter de inhoud ervan. 

Bron? De Ploeg 

  

Inhoudstafel Halm 

Competenties: definities 

 

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 
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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 

 

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) 

 


