Vaardighedenmatrix

Leidraad voor coaches
Situering: Fase 2 Analyse
Gebruik:
-

Doel: De coachee een beter zicht te laten krijgen op de soort van taken die hij of zij graag
doet en/of goed kan.

-

Doelgroep: Deze oefening leent zich iets meer tot de hogere profielen omdat het vaak om
abstracte begrippen gaat.

-

Opmerkingen: Omdat er zeer veel vaardigheden zijn, vergt deze oefening heel wat tijd.

Werkwijze: Geef deze oefening mee als huiswerk. Bespreek het resultaat tijdens de volgende
afspraak. Het is het handigste als de coachee deze matrix op computer kan invullen zodat hij of zij
elke vaardigheid naar het juiste vakje kan slepen ipv alles over te schrijven.
Aandachtspunten voor de nabespreking:
-

Behoud steeds de focus op werk en leg de link naar de werkvloer / huidige job: welke
vaardigheden zijn er nu al aanwezig? Welke vaardigheden zou je meer aanwezig willen
zien?

-

Valkuilvaardigheden = wat de coachee (zeer) goed kan maar minder graag of niet graag
doet. Deze vaardigheden vormen een valkuil: omdat de coachee deze goed kan, bestaat de
kans dat men hem of haar zal vragen deze taken op zich te nemen, terwijl de coachee bij
dit soort taken weinig arbeidsvreugde zal ervaren.

-

Te ontwikkelen vaardigheden = wat de coachee (zeer) graag doet, maar matig of niet
goed kan.

Vaardighedenmatrix

Oefening
Klasseer de onderstaande vaardigheden in de bijgevoegde tabel:
Acteren, actief luisteren, als mentor fungeren, als tussenpersoon fungeren, anderen helpen, anderen overtuigen, anderen van informatie voorzien,
anticiperen op problemen, atletisch zijn, beeldhouwen, begrijpend lezen, behoeften analyseren en evalueren, beïnvloeden, beleid bepalen,
beleid en programma’s uitvoeren, berekeningen maken, beslissingen nemen, bestratingen leggen, binnen een structuur werken, boekhouden,
brainstormen, budgetten beheren, budgetten opstellen, computers gebruiken, conflicten oplossen, coördineren, creatief schrijven, dansen,
de inventaris bijhouden, de juiste vraag stellen om info te krijgen, delegeren, diensten verkopen, dingen bouwen, dingen en ideeën classificeren, dingen
in elkaar zetten, dingen repareren, een ambacht uitoefenen, een goed ruimtelijk inzicht hebben, een organisatiestructuur opzetten, entertainen,
evenementen en projecten coördineren, evenementen regelen, financieel inzicht hebben, financiële gegevens analyseren, financiële gegevens
verzamelen, gastvrouw zijn, gebouwen ontwerpen, gegevens en ideeën beoordelen, gereedschappen onderhouden, gevoelens uiten, grondig
schoonmaken, handgereedschap gebruiken, helder communiceren, herstellingen uitvoeren, humor gebruiken, ideeën bedenken en ontwikkelen, ideeën
promoten, ideeën uiten, illustraties maken, improviseren, in de buitenlucht werken, in de wildernis overleven, in het openbaar spreken, in team werken,
informatie logisch ordenen en presenteren, ingewikkelde materie begrijpen, innoveren, inspecties uitvoeren, instructies opvolgen, interieurs ontwerpen,
intuïtie gebruiken, inzicht hebben in technische problemen, kantoormachines bedienen, klanten helpen, koken, kosten inschatten, kritisch denken, kunst
beoordelen, leiding geven, lesgeven, lichamelijke arbeid verrichten, lichamelijke conditie op peil houden, literatuur recenseren, logisch nadenken,
logistiek beheren, loodgieterswerk doen, luisteren, me kunnen inleven in anderen, mensen adviseren, mensen interviewen, mensen motiveren,
mensen trainen, mensen verzorgen, met abstract materiaal en concepten werken, met conflicten omgaan, met dieren werken, met elektriciteit werken,
met gereedschappen werken, met groepen werken, met machines werken, met schetsen werken, met statistieken omgaan, met verschillende mensen
kunnen omgaan, metaal bewerken, metselen, meubels ontwerpen, muziekinstrument bespelen, netwerken, observeren, onderhandelen, onderwerpen in
kaart brengen, onderzoeken, oog hebben voor anderen, oog hebben voor details, oog hebben voor milieu/veiligheid/kwaliteit, oorzaak-gevolg verbanden
leggen, op een boerenbedrijf werken, opbouwende kritiek geven, opkomen voor een ander, optreden, plannen analyseren, planten kweken, potentieel in

anderen ontwikkelen, precisiewerk met mijn handen doen, prestaties van anderen beoordelen, prijzen vaststellen, professioneel fotograferen,
programmeren, projecten leiden, projecten plannen, publiciteitsmateriaal schrijven, rekenen, risico’s inschatten, schetsen ontwerpen, schilderen,
strategieën uitzetten, systemen ontwikkelen, technische stukken schrijven, teksten redigeren en drukproeven corrigeren, theatervoorstellingen
recenseren, tijd beheren, timmerwerk doen, trainingsprogramma’s bedenken, trends voorspellen, tuinieren, typen, uitvinden, veranderingen initiëren en
bevorderen, verkopen, voertuigen besturen, warmte en steun geven, werken met de natuur, wiskundige problemen oplossen, zingen, zware
gereedschappen hanteren.
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