
qualified in human capital solutions

Focus on your 
mission 

while we focus 
on you, 

your human 
capital and your 

organization.

Krijg inzicht in jouw competenties en 
welke ontwikkelbaar zijn om te kunnen 
groeien en bewegen. 
Ontdek wat er nodig is voor een 
volgende stap.

Wil jij meer weten over je 
eigen competenties? Welke 
competenties ontwikkelbaar 
zijn? Wil je weten waarin jij je 
nog moet ontwikkelen om een 
stap verder te komen?

Wil jij een functieprofiel 
opstellen, maar weet jij nog 
niet welke competenties 
hierbij passen?

Wil jij kijken of een kandidaat 
geschikt is voor de nieuwe 
functie?

T: +31 (0) 6 30 72 66 66
E: info@flow2move.nl

www.flow2move.nl/competentiespel
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Het kan zijn dat je tevreden bent 
met de uitslag van dit spel. Maak 
dan nu de eindbalans op. 

Als je zaken echter anders wilt 
of moet aanpakken, kun je een 
ontwikkelplan maken. Gebruik 
hiervoor het formulier 
‘Persoonlijk Ontwikkel Plan’.

Op dit formulier staat een extra 
uitleg hoe het te gebruiken.

Doel van het Competentiespel
Dit spel is ontwikkeld om inzicht te 
krijgen in je competenties. Je kunt 
het spel alleen spelen, met z’n 
tweeën (met een collega, met je 
leidinggevende of coach), met een 
groep of team.

Doelgroep
Het spel is geschikt voor 
medewerkers, managers, directies, 
organisatieadviseurs, 
loopbaanbegeleiders, studenten en 
coaches. Kortom, voor iedereen die 
zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van competenties op 
het werk.

Overzicht
Als je start met het gebruiken van 
het competentiespel, is het handig 
om in eerste instantie een 
overzicht te krijgen van de 
competenties die je al beheerst. 

Gebruik de Big50 Personality-test 
om meer inzicht te krijgen in jouw 
(ontwikkelbare) competenties. 
Belangrijk is dat je altijd eerlijk 
bent; het heeft geen zin jezelf 
competenties toe te delen die je 
niet of in onvoldoende mate hebt.

Wil je weten of jij nog bij jouw functie 
past, leg dan op een andere plek de 
competenties neer die belangrijk zijn 
voor jouw functie. 

Daarna kun je starten met reflecteren. 
Kijk eens wat er voor je ligt. Durf jezelf 
vragen te stellen over wat je ziet. 

Wat zie je nadat je de twee 
(verschillende) profielen vergelijkt?
Pas jij nog op je huidige plek?
Waarin wil je je verder ontwikkelen?
Wat vergt ontwikkeling?

Leg de uitkomsten vast in het 
bijgeleverde ‘Competentieformulier’.

Competentie
formulier

Persoonlijk 
Ontwikkel Plan

Uitleg


