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Spanning tussen geel en blauw/rood

Profile
Dynamics®

Competenties en profielen in HR21 koppelen met Function Dynamics®
Inmiddels is bij de Veiligheidsregio Haaglanden een start gemaakt
met een volgende slag. Net als een aantal andere veiligheidsregio’s
in Nederland heeft ook Haaglanden besloten zich aan te sluiten
bij hr21, een systeem voor het waarderen van functies dat mede
op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng)
is ontwikkeld. hr21 bevat een beschrijving van competenties en is
goed te combineren met drijfveren via het competentie-instrument
Function Dynamics®. Brandweerfuncties zijn sinds begin dit jaar
opgenomen in hr21 en veiligheidsregio’s kunnen hiervan gebruik
maken.
Aansluiting met de werkvloer
Van Hylckama Vlieg: ‘We hebben hr21 gebruikt om alle generieke
functies te beschrijven en vervolgens zijn in een pilot de
competenties die daarbij horen vertaald naar een drijfverenprofiel.
Aan de hand van de uitkomst kun je het hr21 competentieprofiel
dan bijstellen. Op basis van de eerste pilot kunnen we al
concluderen dat we nog best wat kunnen sleutelen aan de
competenties die we vragen. Zo lag in de functie voor de tactisch
leidinggevenden het accent sterk op innovatie en resultaat (geel
en oranje) en waren daadkracht en duidelijkheid en structuur (rood
en blauw) onderbelicht, terwijl deze drijfveren in dit middenkader
heel belangrijk zijn voor de aansluiting met de werkvloer. Omdat we
natuurlijk een zo goed mogelijke aansluiting willen, moeten we ons
beeld bijstellen. Daarmee zul je zien dat je beleid van bovenaf beter
landt op de werkvloer. Als we op de oude voet doorgegaan waren,
hadden we daar wie weet de verkeerde mensen neergezet.’

FUNCTION
DYNAMICS®

Zorgvuldige keuze functie-eisen
‘Daarin zit dan ook de kracht van Function Dynamics®’, aldus Inge
Wijffels. Het helpt om over competenties te praten en bewuste
keuzes te maken. Dat is veel belangrijker dan een één op één match
creëren. Het is bovendien ook heel zorgvuldig’. Van Hylckama Vlieg
beaamt dit. ‘We kunnen Function Dynamics® gebruiken om te
kijken of dit echt is wat we bedoelen met het functieprofiel dat we
hebben gemaakt. Welk gedrag verlangen wij nou eigenlijk? Het zet
ons aan het denken en het helpt om gedegen keuzes te maken.’
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Function Dynamics® laat zien welke drijfveren

optimaal passen bij een specifieke set competenties
en maakt tegelijk ook duidelijk welke nadelen er

aan de gemaakte keuze vast zitten. Het instrument
is een hulpmiddel bij het zorgvuldig formuleren
van functie-eisen en is goed te combineren met
persoonlijke drijfverenprofielen.
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