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Competentieprofielen opstellen 
 

Gaat uw organisatie Performance Management (PM) als managementfilosofie hanteren? Bent u aan de 
slag gegaan om deze systematiek binnen uw organisatie te implementeren? Heeft u daartoe het 

programma  ‘Performance Management implementeren’ gevolgd en deelgenomen aan “Prestatieprofielen 

opstellen” of loopt het project al op rolletjes? Wilt u realistische competentie-profielen opstellen voor de 
medewerkers van uw organisatie en zoekt u daar formats en inhoudelijke ondersteuning bij? Heeft u een 

helder doel voor ogen over wat u daarmee wilt bereiken of wilt u daarover graag nog eens van gedachten 
wisselen? Zoekt u naar manieren om de leidinggevenden binnen uw organisatie te inspireren en motiveren 

om de competentieprofielen te gaan hanteren in het dagelijkse aansturen, periodieke 
voortgangsgesprekken en als onderdeel van een functionerings- en beoordelingssystematiek? Wilt u 

waarborgen dat deze profielen ingezet worden om duidelijkheid te creëren in de verwachtingen van 

leidinggevende naar medewerker, waarbij het coachen op gedrag het uitgangspunt is?  
 

Dan is het programma ‘Competentieprofielen opstellen’ een waardevolle stap in de richting naar 
succesvolle implementatie van de PM-systematiek ! Tijdens dit programma verkrijgt u inzicht in de 

theoretische achtergrond van het opstellen van deze profielen. Als trainingsmateriaal worden 3 volledig in 

gedragsvoorbeelden uitgewerkte competenties gebruikt. Op basis hiervan leert u een juiste inschatting te 
maken tussen de taken, gewenste resultaten én het (niveau van) gedrag dat vertoond dient te worden. U 

leert dit op een praktische manier te omschrijven. U wordt uitgedaagd competenties bij functies te kiezen 
met een oprechte relevantie voor de te leveren prestaties binnen die functie. De nadruk in dit programma 

ligt op de praktische toepasbaarheid van deze systematiek in uw dagelijkse werkpraktijk.  
 

Resultaat 

 U bent vertrouwd met het gebruik van competentieprofielen binnen de managementfilosofie PM;  
 U bent in staat uit te leggen wat de meerwaarde is van competentieprofielen voor uw organisatie; 

 U hebt een gedegen plan opgesteld voor daadwerkelijke verbetering van te vertonen gedrag;  
 U leert draagvlak te creëren door de hele organisatie – dus ook directie en leidinggevenden - te 

coachen in deze nieuwe dimensie van hun coachend leidinggevend gedrag; 

 U bent in staat om uitdagende resultaatafspraken te maken met betrokken partijen. 
 

Doelgroep 
HR Managers (of vergelijkbaar) die zelf PM willen implementeren in de eigen organisatie en praktische 

ondersteuning zoeken bij het opstellen van effectieve competentieprofielen, zonder daarbij afhankelijk 
te zijn van externe consultants. U heeft deelgenomen aan het programma ‘Performance Management 

implementeren’ (en ‘Prestatieprofielen opstellen’) of bent succesvol bij het zelf implementeren van de 

systematiek.  
 

Programma & werkwijze 
Dit programma vindt plaats in een kleine groep, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Het programma wordt verzorgd door de HIPEPE expert met 

jarenlange ervaring met het implementeren van Performance Management. Door deel te nemen aan dit 
programma, krijgt u toegang tot de door HIPEPE ontwikkelde materialen, formulieren en een drietal 

uitgewerkte competenties. Indien wenselijk vindt een telefonische intake plaats met de programmaleider 
om het programma zoveel mogelijk toe te spitsen op uw doelstellingen. Gedurende 6 maanden na 

afloop van dit programma heeft u contact met de programmaleider voor aanvullende ondersteuning en 

E-coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 1 dag 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  595,- all in, exclusief BTW  

 


