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Thema 2 
 

Kennis en vaardigheden  

Functieprofielen: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; eisen ten aanzien van kennis, ervaring en competentie; beoordelings-/functioneringsgesprekken; niveau van bewustzijn; inzicht in de 
organisatie en haar context; takenpakket afgestemd op kennisniveau 

O/G Subthema Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 
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Taken,  
verantwoordelij
kheden en 
bevoegdheden 
 

2.1-O-T1 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor V&G zijn niet vastgesteld.  

2.1-O-T2 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor V&G zijn vastgesteld voor zover dat vanuit wet- en 
regelgeving is voorgeschreven. Deze zijn vooral belegd 
bij de V&G-staf. 
 
 
 
 
 
 

2.1-O-T3 
De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G zijn vastgesteld, 
belegd in de lijn, en bekend gemaakt in de 
organisatie. Deze taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
goed op elkaar afgestemd.  
 
 
 
 

2.1-O-T4 
De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G zijn vastgesteld, ook 
voor en bekend gemaakt aan externe 
medewerkers die voor de organisatie werken.  
 
 
 
 

2.1-O-T5 
De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G zijn in overleg 
met de medewerkers opgesteld en belegd 
op alle niveaus in de organisatie.  
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Taken, 
verantwoordelij
kheden en 
bevoegdheden 

2.1-G-T1 
Medewerkers voeren nauwelijks taken voor V&G 
uit.  
 

2.1-G-T2 
Medewerkers kunnen niet goed aangeven wat hun 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor 
V&G zijn. Medewerkers voeren hierdoor taken uit of 
krijgen verantwoordelijkheden voor V&G die niet bij 
hun functie horen.  
 
 
 
 
 
 
Het gesprek over taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G vindt pas plaats als er een 
incident is gebeurd. Dit leidt tot nieuwe afspraken over 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor 
V&G.  

2.1-G-T3 
Medewerkers zijn bekend met de taken, 
verantwoordelijkheden en voor V&G.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als een medewerker onvoldoende 
duidelijkheid heeft over de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan 
meldt de medewerker dit.  
Nieuwe afspraken over taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 
voor V&G worden gemaakt bij wijzigingen in de 
organisatie, processen en of risico’s. 

2.1-G-T4 
Zowel interne als externe medewerkers zijn 
bekend met de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden voor V&G. 
In- en externe medewerkers voeren geen 
taken uit waar ze niet voor bevoegd zijn of 
waarbij ze het gevoel hebben het niet te 
kunnen. Als dit toch een keer gebeurt, gaan ze 
in gesprek met hun leidinggevende die zorgt 
voor gedegen ondersteuning. 
 
  
De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G, worden door de 
organisatie regelmatig geëvalueerd op 
volledigheid en actualiteit en zo nodig 
bijgesteld. Dit kan zowel vanuit de 
medewerker als vanuit de werkgever worden 
geïnitieerd. 
 
 

2.1-G-T5 
Medewerkers worden met gedegen 
ondersteuning uitgedaagd om zich te 
ontwikkelen in de uitvoering van nieuwe 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor V&G.  
 
 
 
 
 
 
Evaluatie van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
op het gebied van V&G vindt continu 
plaats. Hierbij worden ook externe 
medewerkers betrokken. Op basis hiervan 
worden afspraken zonodig bijgesteld. 
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Kennis, ervaring 
en 
vaardigheden  

2.2-O-T1 
Er worden geen eisen gesteld aan de kennis, 
ervaring en vaardigheden die medewerkers nodig 
hebben om veilig en gezond te werken en taken 
voor V&G uit te voeren.  
 
 
 

2.2-O-T2 
De organisatie heeft vastgesteld welke kennis, ervaring 
en vaardigheden nodig zijn om veilig en gezond te 
werken en taken voor V&G te kunnen uitvoeren.  
 
 
Eisen vanuit wet- en regelgeving zijn hierbij leidend. Er 
is geen directe link gelegd met de V&G-risico’s van de 
werkzaamheden.  
 
 

2.2-O-T3 
De organisatie heeft vastgesteld welke kennis, 
ervaring en vaardigheden nodig zijn om veilig 
en gezond te werken en taken voor V&G te 
kunnen uitvoeren.  
 
Hierbij zijn de belangrijkste V&G-risico’s 
leidend. 

2.2-O-T4 
De organisatie heeft vastgesteld welke kennis, 
ervaring en vaardigheden nodig zijn om veilig 
en gezond te werken en taken voor V&G te 
kunnen uitvoeren. 
 
Dit is gebaseerd op alle mogelijk voorkomende 
V&G-risico’s.  
 
 

2.2-O-T5 
De organisatie heeft vastgesteld welke 
kennis, ervaring en vaardigheden nodig zijn 
om veilig en gezond te werken en taken 
voor V&G te kunnen uitvoeren. 
 
Dit wordt continu afgestemd op  
de behoefte van de medewerker en de 
organisatie om veilig en gezond te kunnen 
werken. 
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Kennis, ervaring 
en 
vaardigheden 
 
 

2.2-G-T1 
De medewerkers voeren regelmatig taken voor 
V&G uit waarvoor men niet de benodigde kennis 
en ervaring heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De medewerkers hebben vrij weinig tot geen 
inzicht in de V&G-risico's die horen bij de 
werkzaamheden. Hierover is weinig informatie 
beschikbaar.  
 
 
 
 
De medewerkers worden niet gestimuleerd of 
ondersteund bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden door middel van 
trainingen/opleiding. De noodzaak hiervan wordt 
ook niet gezien.  

2.2-G-T2 
De medewerkers is verteld welke opleiding zij moeten 
volgen. Medewerkers weten niet altijd  welke kennis en 
vaardigheden ze nodig hebben om het werk op een 
veilige en gezonde manier uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De medewerkers zijn deels op de hoogte van de V&G-
risico's, maar voelen niet de noodzaak om hier actief 
naar te handelen. De medewerkers worden alleen over 
de V&G- risico’s geïnformeerd als er een incident is 
geweest. In dat geval treedt de organisatie corrigerend 
op. 
 
 
Wijzigingen in de benodigde kennis, ervaring en 
vaardigheden worden meestal vastgesteld n.a.v. een 
incident. 
 
 
 

2.2-G-T3 
De medewerkers weten welke kennis, ervaring 
en vaardigheden ze nodig hebben om het werk 
op een veilige en gezonde manier uit te 
voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers hebben in de basis voldoende 
kennis en ervaring om in hun reguliere werk 
met de aanwezige V&G-risico’s om te gaan. Bij 
afwijkende situaties kan dit wel eens te kort 
schieten.  
 
 
 
Wijzigingen in de benodigde kennis, ervaring 
en vaardigheden worden meestal vastgesteld 
n.a.v. wijzigingen van risico’s of eisen vanuit 
opdrachtgever of wetgeving. Medewerkers 
kunnen zelf aangeven dat ze aanvullende 
opleiding/training nodig hebben. Afhankelijk 
van de noodzaak krijgen medewerkers 
toestemming voor aanvullende scholing.   
 

2.2-G-T4 
De in- en externe medewerkers ontvangen alle 
informatie om het werk op een veilige en 
gezonde manier uit te voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is normaal om over (nieuwe) risico’s te 
praten en te bespreken welke kennis daarvoor 
nodig is. Indien nodig worden aanvullende 
opleidingen en trainingen gevolgd.  
 
 
 
 
 
Wijzigingen in de benodigde kennis, ervaring 
en vaardigheden worden vastgesteld in overleg 
met de medewerkers.  
De vraag of het advies om een aanvullende 
training of opleiding te volgen kan komen van 
de medewerker, van zijn/haar leidinggevenden 
of van andere betrokkenen (bijvoorbeeld een 
veiligheidskundige). 
 

2.2-G-T5 
De organisatie en in- en externe 
medewerkers zijn zich er volledig van 
bewust dat zij de juiste kennis, 
vaardigheden en/of ervaring nodig hebben 
om veilig en gezond te kunnen werken. 
Medewerkers zijn hier actief bij betrokken. 
Ervaringen van externe partijen 
(keten/branche) worden hierbij ook benut. 
Dit wordt continu besproken en heeft 
speciale aandacht bij mogelijke 
toekomstige veranderingen. 
 
 
 

O
R

G
A

N
IS

A
TI

E
 

Competentie-
ontwikkeling 
 

2.3-O-T1 
Er is geen systematiek om bewust te werken aan 
het ontwikkelen van de competenties om de 
werkzaamheden veilig en gezond te kunnen 
uitvoeren.  

2.3-O-T2 
Er is geen systematiek om gesprekken te voeren met 
medewerkers over de ontwikkeling van de 
competenties om de werkzaamheden veilig en gezond 
te kunnen uitvoeren. 
 
 

2.3-O-T3 
Er is een systematiek om periodiek gesprekken 
te voeren over competenties om de 
werkzaamheden veilig en gezond te kunnen 
uitvoeren. Er worden afspraken gemaakt om 
de competenties op het gewenste niveau te 
krijgen. 
 

2.3-O-T4 
Er is geregeld dat gesprekken over 
competenties om de werkzaamheden veilig en 
gezond te kunnen uitvoeren, gaan over het 
functioneren van de medewerker en de 
leidinggevende.  

2.3-O-T5 
Er is geregeld dat de gesprekken over 
competenties om de werkzaamheden veilig 
en gezond te kunnen uitvoeren, regelmatig 
kunnen plaatsvinden. Zo vaak als de 
organisatie, leidinggevende of de 
medewerker dat willen. 
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Competentie-
ontwikkeling 
 
 

2.3-G-T1 
De organisatie ziet niet de toegevoegde waarde 
van het voeren van gesprekken over competenties 
om de werkzaamheden veilig en gezond te kunnen 
uitvoeren. Deze gesprekken worden als lastig 
ervaren.  
 
 

2.3-G-T2 
Gesprekken over competenties om de werkzaamheden 
veilig en gezond te kunnen uitvoeren, zijn 
éénrichtingsverkeer vanuit de leidinggevende naar de 
medewerker. Het wordt ervaren als iets dat moet.  
Deze gesprekken worden nog niet gestructureerd 
opgevolgd. 
 

2.3-G-T3 
De organisatie ziet de toegevoegde waarde van 
de gesprekken over competenties om de 
werkzaamheden veilig en gezond te kunnen 
uitvoeren. Medewerkers kunnen benoemen 
welke afspraken gemaakt zijn om de 
competenties verder te ontwikkelen.  
De gemaakte afspraken worden gestructureerd 
opgevolgd. 
 

2.3-G-T4 
De gesprekken over competenties om de 
werkzaamheden veilig en gezond te kunnen 
uitvoeren, worden door zowel de medewerker 
als de leidinggevende als waardevol ervaren. Er 
kunnen meerdere voorbeelden genoemd 
worden van competenties die beide partijen 
nog verder kunnen ontwikkelen. 
 
Deze gesprekken gaan ook over de mate 
waarin de organisatie /leidinggevende de 
medewerker ondersteunt om zijn 
doelstellingen te bereiken en welke inzet van 
de medewerker wordt verwacht. 
 
De afspraken om de competenties op het 
gewenste niveau te krijgen, worden 
gezamenlijk opgesteld. 
 
 

2.3-G-T5 
Gesprekken over competenties om de 
werkzaamheden veilig en gezond te 
kunnen uitvoeren, worden binnen en 
buiten de organisatie doorlopend gevoerd 
om persoonlijke en organisatie 
doelstellingen te bereiken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar toekomstige 
veranderingen en ontwikkelingen, binnen 
en buiten de organisatie. 
 

 


