
Wiertz Company: competenties in 4 tot 5 niveaus 

Onderstaand document vertaalt de kernkwaliteiten van Wiertz Company (Wiertz) naar een aantal 
niveaus van competenties waaraan een Wiertz-medewerker (zou) moet(en) voldoen. Per functie kan 
er gekeken worden welke niveaus van belang zijn. De opgesomde competenties (met bijbehorende 
uitwerkingen, die hier puntsgewijs onder staan), vormen randvoorwaarden per functieniveau waaraan 
een functiehouder of sollicitant (zou) moet(en) voldoen om deze functie uit te voeren binnen Wiertz. 
Daarnaast is dit document leidend voor de verdere ontwikkeling van medewerkers door 
leidinggevenden. 

Oplossingsgericht (Inventief) 
Een Wiertz medewerker is in staat in elke situatie goed na te denken over wat het beste is voor Wiertz 
Company en haar relaties, klanten en flexwerkers. Hij/zij toont betrokkenheid, zoekt naar 
samenwerkingen, werkt oplossingsgericht, stijgt uit boven de techniek en is zich bewust van zijn 
toegevoegde waarde waardoor hij/zij steeds de juiste prioriteiten kan stellen.  

1. Weet wat hij/zij het eerst moet doen

 Analyseert gegevens en trekt hieruit conclusies.

 Lost problemen op in eigen taakgebied.

 Volgt aanwijzingen op met betrekking tot prioriteiten en handelt ernaar.

2. Ziet kansen en mogelijkheden voor de korte termijn

 Begrijpt de uitdagingen voor Wiertz voor dit jaar.

 Denkt mee in oplossingen buiten eigen taakgebied.

 Bepaalt mede wat de prioriteiten zijn.

 Vertaalt de mogelijkheden voor directe verbeteringen in het eigen werkgebied.

3. Kiest prioriteiten voor de middellange termijn

 Begrijpt de plaats van zijn bedrijfsonderdeel binnen Wiertz en de marktsector.

 Kiest de juiste prioriteiten voor zijn werkgebied voor de volgende twee jaar.

 Lost problemen op buiten eigen taakgebied en bedrijfsonderdeel.

 Stelt de juiste strategische vragen aan het management en collega’s binnen zijn

bedrijfsonderdeel.

 Past zijn korte termijn plannen aan als de bedrijfsprioriteiten veranderen.

4. Ontwikkelt strategieën voor eigen werkgebied en kiest de daarbij passende prioriteiten en

oplossingen

 Stelt intern vragen die leiden tot nieuwe kansen voor het eigen bedrijfsonderdeel in de

marktsector.

 Verzamelt en integreert informatie voor de strategie van zijn bedrijfsonderdeel of vertaalt

de algemene bedrijfsstrategie naar een gerichte strategie voor zijn bedrijfsonderdeel.

 Kiest de juiste prioriteiten voor zijn bedrijfsonderdeel voor de volgende 1-2 jaar en baseert

zijn prioriteiten op kennis van andere belangrijke sectoren.

 Vindt een evenwicht tussen korte- en lange termijn prioriteiten.

 Weet eigenwaarde en waarde van anderen juist in te schatten en op de juiste plek in te

zetten.



5. Draagt bij aan strategie buiten eigen werkgebied

 Heeft een duidelijke visie op de koers van het bedrijf voor de volgende 5 jaar.

 Maakt een lange termijn agenda voor het bedrijfsonderdeel.

 Ontwikkelt verschillende strategieën voor het bedrijf.

 Implementeert een succesvolle strategie, die andere onderdelen van Wiertz en andere

bedrijven in de uitzend/payroll/recruitment-sector uitdagen.

 Helpt mee aan het ontwikkelen van bedrijfsprioriteiten en heeft een duidelijke visie op de

koers van het bedrijf voor de volgende 5 jaar.

 Weet de bedrijfsstrategie te vertalen in concrete acties. Houdt daarbij rekening met het

effect op de verschillende bedrijfsonderdelen.



Samenwerking (Inventief) 
Een Wiertz-medewerker zoekt continu naar samenwerking met anderen. Hij biedt anderen hulp en 
ondersteuning aan om het beste voor Wiertz te bereiken, doorbreekt weerstanden, is ambassadeur 
van Wiertz en durft voor zijn mening uit te komen. Hij stelt collega’s vragen en helpt hen om zich te 
verbeteren, legt anderen zijn zienswijze en standpunten uit om WIERTZ te helpen gestelde doelen te 
verwezenlijken. Hij/zij werkt aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een 
persoonlijk belang dient. 

1. Biedt hulp en reageert op vragen

 Biedt collega’s hulp als dat nodig is.

 Deelt informatie met anderen.

 Heeft goed zelfinzicht in de voorkeur voor bepaalde teamrollen.

 Kan persoonlijk belang ondergeschikt maken aan groepsbelang.

2. Zoekt actief naar samenwerking

 Biedt anderen hulp en ondersteuning aan om het beste voor Wiertz te bereiken.

 Stelt vragen, peilt zijn gedachtegang binnen het team en bespreekt relevante

onderwerpen openlijk.

 Staat altijd open voor de expertise en inbreng van anderen.

 Past zijn taalgebruik aan naar de persoon met wie hij converseert.

3. Motiveert interne en externe partijen om met hem te werken

 Is in staat weerstanden te doorbreken, treedt op als ambassadeur van Wiertz en durft voor

zijn mening uit te komen.

 Stelt collega’s vragen en helpt hen zich te verbeteren.

 Bouwt intern en extern een informeel netwerk op en ziet daar het nut en het belang van

 Gebruikt de informele structuur, dynamiek en cultuur van een organisatie om ervoor te

zorgen dat geplande zaken uitgevoerd worden.

 Zet eigen kwaliteiten in door de hele organisatie om aan de wensen van de klant te

voldoen.

 Draagt actief bij aan het team of aan de organisatie als geheel, ook als niet direct in het

eigen belang is of de eigen voorkeur heeft.

4. Zorgt voor een betere samenwerking tussen interne en externe partijen.

 Voert dialogen welke leiden tot gezamenlijke doelstellingen en maakt SMART afspraken

om de gestelde doelen te verwezenlijken.

 Brengt mensen samen over de grenzen heen om als team resultaten te behalen en de

beste ervaringen te kunnen delen.

 Betrekt collega’s bij het nemen van gezamenlijke besluiten.

 Maakt gebruik van zijn begrip van anderen en zichzelf om effectiever met elkaar te

werken.

 Zet zich actief in bij het oplossen van conflicten.

 Neemt aanvaardbare risico’s om samenwerkingsrelaties verder te brengen, waarbij hij

verder gaat dan zijn eigen persoonlijke doelen als dat in het belang van de groep is.

 Werkt voortdurend aan goede relaties met collega’s, klanten, partners en leveranciers.



5. Creëert een samenwerkingscultuur

 Zet zich in om langdurige relaties te ontwikkelen, gericht op wederzijdse lange termijn

voordelen, ook als dat in mogelijke korte termijn kosten voor Wiertz zou resulteren.

 Heeft goed inzicht in de sterkten en zwakten van de organisatie en zoekt aansluiting bij

organisaties die van de eigen organisatie de zwakke punten aanvullen of de sterke punten

versterken.

 Maakt gebruik van een doordacht communicatieplan en hanteert hierbij verschillende

kanalen om mensen en groepen op een lijn te krijgen.

 Is in staat anderen met argumenten te overtuigen om een doel na te jagen.



Leiderschap (Management) 
Een Wiertz-medewerker leidt zichzelf en de organisatie in de goede richting en is sterk in het “wij” 

denken. Hij neemt op het juiste moment de leiding over zichzelf en over anderen, toont betrokkenheid 

met het team, deelt kennis met anderen en blijft zichzelf ontwikkelen. Toont tevens initiatief in de 

groep, helpt collega’s zich verder te verbeteren en laat de mening van anderen meetellen. 

1. Geeft opdrachten

 Stelt eigen doelen en/ of is in staat om gestelde doelen te vertalen naar de ander en wat er

moet gebeuren om deze te realiseren.

 Ziet erop toe dat eigen taken en/ of die van andere medewerkers worden uitgevoerd.

 Zorgt ervoor dat de afgesproken resultaten behaald worden.

 Treedt op als ambassadeur binnen het team en organisatie.

 Zoekt actief samenwerking met collegae en ondersteund waar nodig.

2. Legt uit wat er moet gebeuren en waarom

 Legt uit wat er moet gebeuren, geeft de doelen aan, licht de eisen en

verantwoordelijkheden toe.

 Zorgt dat het team weet wat de achterliggende gedachten zijn van de geformuleerde

doelen en verwachte handelingen.

 Ondersteunt en stimuleert het “wij”- gevoel en Wiertz als eenheid.

3. Staat open voor de inbreng uit het team

 Staat open voor de inbreng en mening van anderen om bepaalde beslissingen te nemen en

plannen uit te zetten.

 Houdt rekening met de zorgen en beperkingen van individuele teamleden bij het verdelen

van taken.

 Volgt de prestaties van het team en controleert of de voortgang van het werk past bij de

vooraf geformuleerde doelen.

 Borgt dat het “wij”-denken belangrijker is dan het “ik”-denken.

4. Is actief betrokken bij het team

 Stimuleert het team om samen plannen te ontwikkelen en werkt samen met het team aan

het oplossen van problemen.

 Zorgt voor betrokkenheid in het team door logische argumenten aan te voeren.

 Verdeelt de taken op basis van eerdere ervaringen en legt uit hoe het werk van de een

past bij het werk van de ander.

 Houdt individuen verantwoordelijk voor gemaakte afspraken en beloont de mensen die

bijdragen aan de doelen van het team en het “wij”-denken.



5. Stimuleert teams om tot hoge prestaties te komen

 Maakt afspraken over verantwoordelijkheden, gebaseerd op zowel inzicht in de

competenties van mensen als op ervaringen en neemt daarbij risico’s indien nodig.

 Stimuleert het team om problemen te benoemen en op te lossen en biedt daarbij de

nodige ondersteuning.

 Maakt gebruik van zijn kennis/begrip voor de situatie van het team en zichzelf om

conflicten effectief op te lossen of te vermijden.

 Creëert een duidelijk gevoel van eenheid in het team en houdt het managementteam

verantwoordelijk voor het behalen van de gemeenschappelijke doelen en het “wij”-

denken.

 Beloont individuele initiatieven die verder gaan dan de verwachtingen en die het

gezamenlijke doel dichterbij brengen. Stimuleert teamleden om persoonlijke

(werk)afspraken te maken en maakt eigen persoonlijke ambities ondergeschikt aan team.

 Initieert Talent Reviews en Succession planning meetings om een structurele aanvoer van

talent binnen de organisatie te garanderen die de lange termijnstrategie van Wiertz zal

uitvoeren.



Verantwoordelijkheid (Management) 
Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid door de Wiertz-medewerker voor acties van zichzelf, 
collega`s en de organisatie.  

1. Verantwoordelijk voor uitvoering

 Houdt zich aan deadlines en afspraken.

 Is transparant als hij fouten of problemen voorziet.

 Levert het werk op tijd en volgens afspraak.

 Neemt verantwoordelijkheid voor fouten.

2. Verantwoordelijk voor uitvoering met oog op kwaliteitseisen

 Houdt zich aan gemaakte afspraken.

 Neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en bijbehorende resultaten.

 Springt voor collega’s in de bres als er problemen ontstaan of fouten gemaakt worden.

 Communiceert helder richting belanghebbenden als deadlines en afspraken niet kunnen

worden nagekomen.

3. Verantwoordelijk voor uitvoering op afdelingsniveau

 Maakt zijn motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk.

 Neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor fouten van zichzelf of de afdeling.

 Ondersteunt collega’s op de juiste wijze als hij taken delegeert.

 Zorgt dat collega’s voor elkaar in de bres springen als er fouten worden gemaakt.

4. Verantwoordelijk voor uitvoering op organisatieniveau

 Is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid en integriteit op organisatieniveau.

 Neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor het handelen van zichzelf, de afdeling en de

hele organisatie.

 Legt verantwoordelijkheid af richting stakeholders voor acties en handelingen van de

organisatie.

 Zorgt dat er een organisatiecultuur is waarbij verantwoording nemen voor persoonlijke

acties en handelingen van anderen van groot belang is.

 Zorgt dat afdelingen en teams voor elkaar in de bres springen als er fouten worden

gemaakt.



Discipline (Kwaliteit) 
Een Wiertz-medewerker zal zich aanpassen aan de geldende regels, interne- en externe afspraken, 
procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel zal hij/zij bevestiging zoeken bij de juiste 
persoon.  

1. Kent de regels en procedures van het vakgebied

 Onderkent de effecten van het zich houden aan de regels.

 Voegt zich zonder moeite naar de bestaande regelgeving.

 Ziet het nut van regels en procedures in.

 Vraagt raad aan seniormedewerkers indien er twijfel ontstaat over regels en procedures.

2. Is actief met regelgeving en procedures bezig, ook om te verbeteren

 Houdt zich actief op de hoogte van veranderingen omtrent de regelgeving, procedures en

werkwijzen.

 Onderkent duidelijk de grenzen van het eigen vakgebied, de functie en de eigen

bevoegdheid.

 Ontvangt graag duidelijke instructie omtrent regels, procedures en werkwijzen.

 Verricht alleen handelingen die in overeenstemming zijn met de regels en procedures.

 Vraagt raad aan hoger management indien zich een situatie voordoet waarin de geldende

regels en procedures overschreden dienen te worden.

3. Ziet impact van regels en procedures op de hele workflow buiten eigen afdeling

 Signaleert situaties waarin afgeweken dient te worden van geldende regels, interne- en

externe afspraken, procedures en het organisatiebeleid.

 Stelt zich op de hoogte van het organisatiebeleid en de ethiek van de organisatie.

 Vraagt raad aan hoger management bij kwesties die de eigen bevoegdheden overstijgen.

 Zoekt bij onduidelijkheid over de regelgeving bevestiging bij de juiste autoriteit.

4. Strategische kijk op regelgeving en procedures

 Onderkent dat er een “grijs gebied” is waarin de regels en procedures naar eigen inzicht,

maar binnen randvoorwaarden uitgevoerd dienen te worden.

 Ziet in dat regels en procedures noodzakelijk zijn, maar blijft kritisch kijken of deze

uitvoerbaar zijn of nog steeds een functie hebben.

 Wijkt beargumenteerd van procedures, regels en richtlijnen af zodat ongewenste

resultaten worden voorkomen of kwaliteit wordt verhoogd.



Resultaatgericht (Markt) 
Een Wiertz-medewerker werkt altijd aan een verbetering van de resultaten van zichzelf, zijn team en 
de organisatie, zal altijd het thema onderzoeken alvorens een oordeel te vellen, is een doorzetter en 
gaat voor de lange termijn resultaten. Tevens zal hij zijn toegevoegde waarde laten zien en inzetten 
daar waar nodig, zal waarmaken wat hij belooft en ervoor zorgen dat deze resultaten reproduceerbaar 
zijn. 

1. Voert taak uit en levert goede resultaten en blijft verbeteren

 Maakt waar wat hij/zij belooft.

 Laat zijn toegevoegde waarde voor Wiertz zien.

 Is in staat een goed resultaat te behalen indien er geen buitengewone omstandigheden

zijn.

 Werkt continu aan de verbetering van eigen resultaten op korte termijn.

 Werkt volgens de beschreven werkwijzen en procedures en stelt reële doelen.

2. Presteert constant en wordt als specialist gezien

 Werkt doelgericht en overwint daarbij struikelblokken, tegenslag en onzekerheid.

 Onderzoekt het thema grondig alvorens een oordeel te vellen.

 Zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en deadlines worden gehaald door op

onverwachte gebeurtenissen te anticiperen.

 Is in staat een goed resultaat te behalen en zal bij een tegenslag niet gemakkelijk opgeven.

 Streeft en handelt naar de middellange termijn resultaten.

3. Presteert beter dan verwacht en laat anderen beter presteren

 Werkt voortdurend aan de verbetering van de resultaten van zichzelf en zijn team.

 Stelt continu nieuwe en uitdagende doelen voor zichzelf en zijn team.

 Ziet erop toe dat behaalde resultaten reproduceerbaar zijn.

 Benut kansen en mogelijkheden om betere resultaten te bereiken dan van hem verwacht

orden.

 Streeft en handelt naar de lange termijn resultaten.

4. Streeft naar de beste resultaten.

 Werkt voortdurend aan de verbetering van de resultaten van zichzelf, zijn team en het

bedrijf.

 Levert betere resultaten door slimmer te werken en juist niet door harder te werken.

 Slaagt erin de bedrijfsprestaties van grote delen van Wiertz te verbeteren door

substantiële veranderingen in te voeren.

 Ontwikkelt vernieuwingen die beter zijn dan de standaarden in de Uitzendsector en leiden

tot topprestaties voor Wiertz.



Commercieel (Markt) 
Een Wiertz-medewerker verplaatst zich in en bindt zich aan de relatie, kracht en organisatie. Hij 

handelt vanuit de kansen in de markt en kan deze op juiste commerciële waarde schatten. Hij levert 

oplossingen en maatwerk, doorbreekt weerstand terwijl hij politiek sensitief te werk gaat. Hij is een 

ambassadeur van Wiertz bij de klant met hoog commitment naar de klant én Wiertz. 

1. Luistert goed naar de klant

 Kent zijn eigen werkgebied.

 Luistert naar klant/ prospect of kracht, inventariseert en beantwoord zijn vragen op de

juiste manier.

 Voert op correct wijze eenvoudige kracht-/ en klantgesprekken.

 Legt een link tussen de werkcultuur van de klant, de kracht en de organisatiecultuur van

Wiertz Company.

2. Begrijpt wat de behoeften van de klant zijn

 Beschikt over basiskennis van de markt: van interne en externe klanten, van producten en

diensten en van belangrijke concurrenten.

 Luistert goed naar de mening van de klant betreffende de producten en diensten van

Wiertz.

 Kent financiële consequenties van commerciële voorstellen.

 Voert zelfstandig verkoopgesprekken en maakt op basis daarvan offertes die geaccepteerd

worden.

 Creëert zelf kansen en mogelijkheden om de verkoop te stimuleren

 Doet wat goed is voor de klant én Wiertz (bijv. oplossings- en servicegerichtheid).

3. Biedt producten en diensten aan die de klant wil hebben

 Ontwikkelt gedetailleerd begrip van de behoeften van klanten door goed te luisteren wat

klanten vinden van de producten en diensten van Wiertz.

 Weet hoe Wiertz omgaat met en inspeelt op de verwachtingen van klanten.

 Werkt aan het vergroten van de tevredenheid van klanten met de huidige producten en

diensten van Wiertz.

 Kent de branche van de klant en anticipeert op branchegevoelige ontwikkelingen.

 Heeft gevoel voor timing van nieuws, goed of slecht.

 Onderhandelt succesvol, herkent de onderhandelingsstrategie van de partner en speelt

hierop in.

4. Begrijpt de behoefte van de klant en past zijn gedrag daaropaan

 Begrijpt de behoefte en belangen van klanten.

 Heeft kennis van de organisatiestructuur en cultuur van klanten en manier van werken.

 Kan conflicten met de klant oplossen en omdraaien naar gewenste resultaten.

 Voorziet in (anticipeert op) nieuwe behoeften van klanten en zorgt ervoor dat

Wiertz klanten concrete aanbiedingen doet, met bestaande of nieuwe producten

en diensten.



5. Is steeds bezig met behoeften van klanten, ontwikkelt langdurige relaties en denkt verder dan

de huidige activiteiten van Wiertz

 Bedrijft een proactieve commerciële strategie en stemt verschillende

organisatieonderdelen hiervoor op elkaar af.

 Denkt vanuit de klant en levert voortdurend producten en diensten die de klant wil

hebben.

 Gaat actief met kroonklanten in gesprek om de kwaliteit en diensten van Wiertz naar een

hoger niveau te brengen. Ontwikkelt waar nodig nieuwe instrumenten hier voor.

 Bespreekt nieuwe ideeën met klanten en daagt klanten uit om vernieuwend te denken.

 Doet dingen die niet gewoon zijn voor Wiertz, maar wel in het belang van de klant.

 Zoekt binnen en buiten Wiertz naar succesvolle manieren om nog beter te voldoen aan de

behoeften van klanten en motiveert deze manieren bij collega’s.

 Verdedigt de behoeften van klanten binnen Wiertz. Overwint interne weerstand om goede

resultaten voor de klant te boeken.



Ondernemend (Markt) 
Een Wiertz-medewerker kan kansen en mogelijkheden signaleren en deze omzetten in strategie en 
verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan een betere dienstverlening en positionering van 
Wiertz. 

1. Signaleert mogelijkheden binnen de eigen afdeling op het eigen vakgebied

 Heeft ambitie.

 Is stressbestendig.

 Speelt in op wensen van de klant.

 Staat open voor verandering, verbetering en vernieuwing.

 Combineert bestaande oplossingen en manieren van aanpakken.

2. Signaleert mogelijkheden binnen de eigen afdeling op alle vakgebieden

 Neemt initiatieven binnen het eigen vakgebied.

 Doet binnen de gestelde grenzen voorstellen voor verbetering.

 Praat in termen van mogelijkheden en niet in termen van belemmeringen.

 Verbetert bestaande oplossingen en aanpakken tot nieuwe diensten; neemt hierbij

verantwoorde risico’s.

3. Signaleert mogelijkheden buiten de eigen afdeling

 Bouwt netwerkrelaties op en benut deze om de eigen dienstverlening te profileren

 Zet mogelijkheden voor bestaande diensten om in acties.

 Zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden en past deze toe op een actieve en innovatieve

wijze binnen de afdeling of afdelingen.

 Signaleert relevante ontwikkelingen in de markt en bij de klant en stemt het eigen aanbod

hierop af.

 Start activiteiten en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing.

4. Signaleert mogelijkheden voor de gehele organisatie

 Vertaalt vernieuwende ideeën naar nieuwe diensten die interessant zijn voor een betere

positie van Wiertz.

 Neemt grote investeringsbeslissingen voor de organisatie waarbij de uitkomst niet bekend

en voorspelbaar is.

 Versterkt de positie van Wiertz, voert een proactieve strategie en stemt verschillende

bedrijfsplannen op elkaar af.

 Neemt, met inschatting van het risico, beslissingen over investeringen die effect op één of

meerdere organisatiedelen hebben zonder dat duidelijk aangegeven kan worden wat de

effecten zullen zijn.




