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moeten ze allemaalhun administratie

een groot probleem:het ligt ze niet, ze
hebbener geenzin in en ze kunnen
het niet goed.Eenvan de monteurs
bliikt hier echterwel degelijk aanleg
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geldt voor dierenartsen in loondienst, hebben veel praktijkeigenaren kennisgemaakt met het begrip
competenties. Hiermee werken
blijkt niet altijd even eenvoudig.
Hoe gebruik je competenties
zodanig, dat je er als werkgever en
werknemer ook wiizer van wordt?

schema'svan eenvoetbalvereniging,
die hij met veel plezier en inzet
opstelt.Door dezemonteur extra uÍen
te gevenvoor de administratiebij het
garagebedrijfen de anderemonteurs
te ontlasten,zorgt de garagehouder
eryoor dat de anderevijf monteurs
niet worden gedwongeneen competentie te tonen waar ze geenaanleg
voor hebben,terwijl de zesdemonteur
een competentiekan ontwikkelen

Volgenseen officiëledefinitie zijn
competenties'bekwaamheden
die tot
uitdrukking komen in waarneembaar
gedrag'.Voorbeeldenvan competenties zijn leiding geven,ondernemerschapen besluitvaardigheid.Neemt
iemand makkelijk en goedbesluiten,
dan beschikt hij blijkbaar in voldoende mate over de competentiebesluitvaardigheid.
Maar met het vaststellenvan de
competentieswaaroveriemand op dit
moment beschikt,weet je nog niet
waartoeeen persoonuiteindeliik in
staatis. De getoondecompetenties
zijn immers alleenmaar de bekwaamheden die nu al in het gedragtot
uiting komen. Vaakhebbenmensen
ook aanlegvoor anderecompetenties
die nog niet tot uiting komen.
Misschienwel belangrijkeris het feit
dat menseneen competentiekunnen
uitoefenen die eigenlijk helemaainiet
bij ze past.Iemand kan bijvoorbeeld
technischnaar behoren leiding geven,
terwijl dit eigenlijk niet bij hem of
haar past.Het is echterde vraag of
iemand dit op lange termijn volhoudt.
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Bij het selecterenen ontwikkelen van
personeelis het vooral belangrijk vast
te stellenvoor welke competenties
mensenaanleghebbenen op welke
manier ze dus zo goedmogelijk tot
hun recht komen. Een voorbeeld:In

waar hij aanlegvoor heeft.Het
resultaatzijn eenbetereadministratie
en zesmonteurs die met meer olezier
hun werk doen.
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ties eenbelangrijkerol. Bij
aanvangvan hettrajectwordt
met behulpvan een'36o
graden-feedback'
vastgesteld
hoe
de jongedierenarts
scoortop de
zevenbasiscompetenties
voor
eendierenartsA. Daarnaast
wordt via eenpersoonlijkheids
analysein kaart gebrachtwaar de
d i e r e n a r tasa n ) e g
v o o rh e e f te n
welke competentiesdaardoor
makkelijk en welke lastig
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Na het vaststellenvan deze
beginwaardengaatde ionge
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onderprofessionele
begeleiding
aande slagmet het ontwikkelen
van de competentieswaarvoor
hij aanlegheeft.Daarnaast
leert
hij omgaanmet competentiesdie
iastigontwikkelbaarzijn.Is het
werk dusdanigaante passendat
het tonen van dezecompetenties
minder vaakvereistis?En alsdat
niet zo is,hoe kan de jonge

INTERVIEWEN

Hoe ontdekt een praktijkeigenaarover
welke competentiesnieuwe (en al
aanwezige)medewerkersbeschikken
en voor welke competentiesze aanleg
hebben?Het is iastig hier achterte
komen op basisvan alleeneen
sollicitatiebriefen een standaard
sollicitatiegesprek.Hoe vaak blijkt
niet dat medewerkerszich heel anders
ontwikkelen dan de verwachting die
ze tijdens de seiectiehaddengewekt?
En hoe vaak worden mensenafgewezen die wellicht uiteindelijk uitstekend geschiktzoudenzijn geweest?
Een mogelijkheid om meer
duidelijkheid te krijgen over de
competentieswaarovereen kandidaat

dierenartsdan toch aan de eisen
voldoen,met zo min mogelijk
risico op overspannenheid
of
'burn-out'?
In het ontwikkeltralectis het ais
e x t r ao p L i em o g e l i j kd ep r a k t i j keigenaarte betrekkenbil de
ontwikkeling van de jonge
dierenarts.Samenmet de
praktijkeigenaar
wordt vastgesteldwelkecompetenties
bij de
'3
6o graden-feedback'
worden
gemeten.Hierdoorkan maatwerk worden geleverdtussen
werkgeveren de jongedierenarts.
Voor de werkgeverheeftdit als
voordeeldat hij direct een
competentieprofielop maat
heeftvoor eendierenartsA,
specifiekvoor zijn praktijk.
Belangrijkhierbijis dat de jonge
dierenartstoestemmingmoet
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graden-feedback'
en/of persoon
lijkheidstest
doordewerkgever.
H e ti s i m m e r sd e b e d o e l i n dg a t
de werkgeverdoor dezeextra
optie betrokkenis bij de ontwikkeling van de jongedierenarts.
U vindt alleinformatieoverhet
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beschikt, is het gedragsgericht
Benutten en
Risico's
interviewen tijdens een sollicitatiegemeestal in
versteÍken
soreU fandidaten zullen
beheersen
wenselilke
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"Wat
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iij een kandidaat vraagt:
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persoonlijkheidsanafeedbacklen de
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die blijken (nog)niet over
"Vertel
vraagt:
hij
als
Iyse te combineren,wordt duidelijk
of
reaseert?",
te beschikken'Voor
comPetenties
een
met
dat u
íat er in iemandzit (persoonliikheids.at", ouat de laatste keer
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