
Smart Coach: De basis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART 
  

functie- en  
resultaatgericht  

 

COACHEN 

Heldere en duidelijke functie- en competentieprofielen 

 

Herkent u een van onderstaande situaties uit uw 

dagelijkse praktijk? 

 

 De visie van uw organisatie is niet of in mindere mate 

herkenbaar en doorvertaald naar de functies van uw 

medewerkers. Dit leidt er mede toe dat er geen 

eenduidig doel is waaraan uw medewerkers hun bij-

drage kunnen leveren. 

 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn  

niet coherent en onvoldoende uitgekristalliseerd. De 

aansluiting tussen de diverse functies en afdelingen in 

uw organisatie  ontbreekt nog te veel. 

 

 Er bestaat nog veel onduidelijkheid omtrent de 

competenties die er nodig zijn om de functie naar be-

horen te vervullen 

 

 Er is een grote behoefte om op een meer eenduidige 

manier de kwaliteiten van de medewerkers te beoor- 

delen. 

 

 En op basis hiervan medewerkers op te leiden, te 

coachen, kortom te ontwikkelen. 

 

 U zou het fijn vinden handvatten te hebben op basis 

waarvan het management ook meer eenduidig sturing 

geeft aan de ontwikkeling van organisatie en mede-

werker. 

 

 

 

 

 

 

SMART GROUP  

 SMART GROUP is gespecialiseerd in zowel het ondersteunen en 

ontwikkelen van organisaties alsmede haar medewerkers op een 

breed terrein. 

 



 

Er is geen werk in de wereld dat niet 

de moeite waard is om goed gedaan te worden 

 

 

 

 
Gedurende 6 dagdelen werken we samen aan  
een aantal items om samen de basis te leggen  
voor u als Smart Coach. 

 

 
Visie van de organisatie doorvertalen naar functies 

Een helder en duidelijk beschreven functieprofiel 

(functieomschrijving) is voor zowel uw organisatie als 

voor uw medewerker een belangrijk ijkpunt.  

De doorvertaling in taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden maakt uw organisatievisie concreet. 

Wij geloven dat op deze wijze de doelstellingen van 

uw organisatie worden omgezet in meetbare resul-

taatgebieden per functie en per afdeling. 

 
Sturing geven aan de hand van het functieprofiel 

Functieprofielen geven inzicht in taken, verantwoor-

delijkheden, bevoegdheden en output. Deze worden 

doorvertaald naar de gewenste en noodzakelijke 

competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die 

nodig zijn voor het realiseren van uw visie. Dit geeft 

duidelijkheid over wat u, uw organisatie, van uw me-

dewerkers verwacht. De vooraf vastgestelde norme-

ring van de functie in het competentieprofiel biedt u 

en uw medewerkers tegelijkertijd de mogelijkheid om 

de eigen ontwikkeling vorm te geven en te sturen.  

 

Van visie naar functie- & competentieprofiel 

Alvorens u van start gaat met de beschrijving van 

functie- en competentieprofielen, is het verstandig 

eerst stil te staan op welke wijze u de organisatievisie 

in de verschillende functies tot uiting wilt brengen 

 

Samen met u denken we na hoe u bijvoorbeeld door 

het houden van interviews met management en 

medewerkers vorm kunt geven aan de functies zoals 

deze in de toekomst vervuld zouden moeten worden, 

welke kennis, vaardigheden en attitudes daarbij 

horen en hoe deze door te vertalen in een 

competentieprofiel en het vaststellen van de norm per 

competentie. 

Het functieprofiel wordt op basis hiervan opgesteld en 

bestaat uit: 

 Taken 

 Verantwoordelijkheden 

 Bevoegdheden 

 Prestatie-indicatoren 

 

 

 

 

De benodigde competenties voor de functie worden  

vorm gegeven in de KVA-matrix: 

 Kennis 

 Vaardigheden 

 Attitudes 

 

 

 

 

 

 

 



 
Competentieprofiel 

 

 

 

 

 

Er is niets 
zo ongelijk  
als ongelijken  
gelijk behandelen 
 

 

 

Waaraan werken we nog meer gedurende deze 
opleiding: 
 

Het houden van een assessment/0 meting 

Aan de hand van het competentieprofiel behandelen 

we het assessment de 0-meting.  Op basis van een 

semi gestructureerd interview wordt de medewerker 

ondervraagd over zijn functie, zijn zicht op zijn taken 

en zijn competenties en heeft tot doel te bepalen 

welke kwaliteiten/competenties iemand bezit in relatie 

tot de kwaliteiten die nodig zijn om tot een succesvolle 

functie uitoefening te komen. We geven uitvoerig 

aandacht aan de wijze waarop zo’n assessment  

gesprek/diepte interview wordt gehoud-en. U krijgt in 

deze handvatten aangereikt. 

 

Affiniteiten meting 

Het assessment kan aan waarde winnen door het 

afnemen van een affiniteiten meting. De affiniteiten 

meting is een speciaal hiertoe ontwikkelt instrument 

die de medewerker op een 120 tal punten meet. Deze 

meetpunten kunnen weer worden verwerkt in een 40 

tal competenties. Hierdoor kan een goed inzicht 

worden verkregen in de ontwikkelingsmogelijkheden 

van de medewerker. In de opleiding zullen we bij dit 

instrument  en hoe in te zetten en voor welke 

doelgroep blijven stil staan. 

 

Maken van een rapportage 

We zullen samen met u bezien op welke wijze u een 

professionele rapportage zou kunnen maken. Deze 

rapportage dient als basis voor het 

terugkoppelingsgesprek met en de uitlijning van het 

ontwikkelingstraject voor de medewerker 

 

Het terugkoppelingsgesprek 

Om effectief met de medewerker te kunnen 

communiceren over de uitkomst van het assessment/0 

meting is het gewenst dat de medewerker eveneens 

het profiel en de systematiek kent en het ook voor zich 

zelf  kan invullen.  Op basis van jouw waarneming en 

datgene wat de medewerker zelf heeft ingevuld kan er 

een zeer genuanceerd en zinvol  ontwikkelgesprek 

plaatsvinden. 

 
 
 
Het ontwikkelingstraject 
Zoals aangegeven bij het maken van een rapportage, 

worden hier ook de te realiseren ontwikkelingsdoelen en 

mogelijk traject waarlangs meegenomen. Wanneer beide 

partijen het hier over eens zijn kunnen er afspraken 

gemaakt worden over eventueel te volgen trainingen, 

opleidingen en of te ontvangen coaching en onder-

steuning. ook hier zullen we aandacht aan besteden. 

Deze fase wordt in feite afgesloten met een “contract.”  

 

Smart Coachen op hoofdlijnen  
Samen behandelen we het fenomeen Smart Coachen op 

hoofdlijnen. We willen u een inzicht geven op de wijze 

waarop dat gestalte kan krijgen en tips om het in de 

praktijk te brengen  . 

 
Wat levert u deze opleiding van 6 dagdelen op: 

 Het  Smart Functie, KVA en Competentieprofiel zijn 

voor u een toegankelijke en visueel communicatie-

middel om met uw medewerkers de functie-eisen, 

normen en verwachtingen bespreekbaar te maken. 

 

 U heeft meer dan een feeling bij het houden van een 

assessment/0 meting en handvatten en tips om dit 

vorm te geven. 

 

 U heeft een handzaam instrument om  te komen tot 

een gedegen rapportage en uitlijning van een 

ontwikkelingsplan voor uw medewerkers/organisatie. 

 

 Het vormt voor u een basis voor te houden 

functionerings-, beoordelings-,360% feedback en 

ontwikkelingsgesprekken. 

 

 Een handvat om te komen tot een meer eenduidige 

sturing, coaching en ontwikkeling van de medewerkers 

in uw organisatie 
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Voor wie is deze opleiding bedoeld? 
 

 HR  manager, HR adviseur, manager, coach 
 

 Groepsgrootte12 tot 16 personen 
 
 

 

 

 
Wat zijn de kosten verbonden aan deze opleiding? 
 

 € 945 inclusief accommodatie kosten, boek en syllabi, 
exclusief  BTW 

 

 
Tijdsinvestering 
 

 Trainingsdagen: 3 dagen  
 

 3 x 1 dag binnen een tijdsbestek van 1 maand 
 

 Tijd die u nodig heeft om huiswerk te maken en het 
lezen van het boek en syllabi:  3 dagen 
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