SHL Universal Competency Framework
Componenten

Componenten
Dimensies

Dimensies
Factoren

Beslissingen nemen
Verantwoordelijkheid nemen
Zelfvertrouwen tonen

Beslissen en activiteiten initiëren

Op eigen initiatief handelen
Actie ondernemen

1
Leidinggeven
en Beslissen

Ingecalculeerde risico’s nemen
Richting geven en activiteiten coördineren
Gedrag controleren
Coachen

Aansturen en supervisie geven

Delegeren
Personeel bevoegdheden geven
Motiveren
Personeel ontwikkelen

Begrip voor anderen hebben

Talent ontdekken en aantrekken

Onderdeel van het team worden
Teamgeest opbouwen
Bijdrage van anderen herkennen en belonen
Luisteren
Anderen raadplegen
Proactief communiceren
Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen

Met mensen werken

Begrip tonen
Anderen steunen

2
Ondersteunen en
Samenwerken

Voor anderen zorgdragen
Zelfkennis en zelfinzicht tonen
Ethiek en waarden ondersteunen
Integer handelen

Principes en waarden trouw blijven

Diversiteit benutten

Relaties bouwen en netwerken

Maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen

Relaties opbouwen met mensen
Netwerken
Relaties opbouwen op verschillende niveaus
Conflicten hanteren
Humor gebruiken

3
Omgaan met anderen
en Presenteren

Correct schrijven

Overtuigen en beïnvloeden

Presenteren en communiceren

Duidelijk en vloeiend schrijven
Krachtig en aantrekkelijk schrijven

Schrijven en rapporteren

Communicatie op de doelgroep richten

Indruk maken
Conversaties richting geven
Emoties aanspreken
Ideeën naar voren brengen
Onderhandelen
Overeenstemming bereiken
Het politieke proces gebruiken
Vloeiend spreken
Concepten en meningen toelichten
Hoofdpunten van een argument onder
woorden brengen
Presenteren
Geloofwaardigheid uitstralen
Op het publiek inspelen

Technische vakkundigheid toepassen
Technische expertise ontwikkelen
Expertise delen
Technologische middelen gebruiken

Expertise en technologie toepassen

Fysieke en manuele vaardigheden tonen
Inzicht in de samenhang tussen functies tonen

4
Analyseren en
Interpreteren

Ruimtelijk bewustzijn tonen
Informatie analyseren en evalueren
Aannames toetsen en onderzoeken
Oplossingen genereren

Analyseren

Beoordelen
Snel leren

Systeemdenken tonen

Informatie verzamelen
Snel denken

Leren en onderzoeken

5
Creëren en
Conceptualiseren

Leren in de organisatie stimuleren
Kennis beheren
Innoveren

Creëren en innoveren

Verandering zoeken en introduceren
Een breed perspectief innemen

Strategieën en concepten formuleren
Doelen stellen

Werk strategisch benaderen
Strategie formuleren en ontwikkelen

Plannen
Verbeeldingskracht tonen
Tijd organiseren
Middelen organiseren

Plannen en organiseren

Voortgang bewaken
Zich op behoeften en tevredenheid van de klant richten
Hoge kwaliteitsnormen formuleren
Kwaliteit bewaken en handhaven
Systematisch werken
Kwaliteitsprocessen handhaven

Resultaten leveren en aan de
verwachtingen van de klant voldoen

Productiviteitsniveaus handhaven

6
Organiseren
en Uitvoeren

Projecten tot resultaten leiden
Instructies opvolgen
Procedures volgen
Tijd bewaken

Instructies en procedures volgen

Betrokkenheid tonen
Gevoel voor veiligheidsrisico’s tonen

Aanpassen

Wettelijke verplichtingen respecteren

Nieuwe ideeën accepteren
Interpersoonlijke stijl aanpassen

7
Aanpassen en
Aankunnen

Aanpassen en omgaan met verandering

Crosscultureel bewustzijn tonen
Met ambiguïteit omgaan
Met druk omgaan

Met druk en tegenslagen omgaan

Emotionele zelfbeheersing tonen
Werk en privé in evenwicht brengen
Een positieve kijk houden
Kritiek hanteren

Doelen realiseren
Energiek en enthousiast werken
Zelfontwikkeling nastreven

Persoonlijke werkdoelen bereiken

Ambitie tonen
Markten en concurrenten kennen
Zakelijke mogelijkheden zien
Financieel bewustzijn tonen

Ondernemend en commercieel denken

8
Ondernemen
en Presteren

Kosten beheersen

EU113

Organisatorische zaken kennen

