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Samenvatting 

 

1. ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN EN –UITWERKING  

 
 Een instapcompetentieprofiel  

 is een doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een 
receptioniste/telefoniste 

 biedt ondersteuning bij het uitstippelen en evalueren van opleidingen  
 komt tot stand op basis van twintig gestandaardiseerde interviews met 

bedrijven 

 

2. HET LEERTRAJECT  

 
 Het beroep van telefoniste/receptioniste 

 kent een aanwervingsdrempel van 44 procent. 22 van de 50 competenties moet 
een beginnende beroepsbeoefenaar reeds beheersen om in een bedrijf te kunnen 
starten 

 vereist een hoog leertempo tijdens de eerste twee maanden. 98 procent van het 
beroepsprofiel is gekend na twee maanden 

 wordt op korte tijd aangeleerd. Na vier maanden heeft een beginnend 
medewerker alle competenties uit het beroepsprofiel onder de knie 

 

3. HET ZESMAANDENPROFIEL VERDER ONDERZOCHT  

 

 Drie bijkomende dimensies verfijnen het instapcompetentieprofiel 
 Tijdsintensiteit rangschikt de competenties op basis van de tijdsbesteding van een 

ervaren medewerker 
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 Moeilijkheidsgraad onderscheidt moeilijke van gemakkelijke competenties 
 Peiling naar evoluties in het beroep levert twee trends op: bestuurlijk-

organisatorische competenties stijgen in belang evenals de competentie om 
bepaalde informatie zelf te verstrekken aan klanten  

 
 
4. INTEGRATIE 
 
 Eén kernwaarde combineert tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad 
 De kernwaarde rangschikt de instapcompetenties volgens hun belang in het 

leertraject  

 

5. HET INSTAPCOMPETENTIEPROFIEL EN OPLEIDING  
 
 Instapcompetenties kunnen gelezen worden als leerdoelstellingen 
 Overzicht van de instapcompetenties leert dat opsplitsing het opleidingsaanbod in 

basisopleiding en vervolmakingsopleiding niet opportuun is 
 De voorgestelde totaalopleiding kenmerkt zich door drie belangrijke inhoudelijke 

blokken: 
 Telefonische vaardigheden; 
 Vaardigheden in verband met correspondentie en redactie; 
 Bestuurlijk organisatorische competenties.  
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Ons advies 
 
Maak één totaalopleiding. Het overzicht van de instapcompetenties leert dat een 
opsplitsing van het opleidingsaanbod voor een receptioniste/telefoniste in een 
basisopleiding en een vervolmakingsopleiding niet aangewezen is. Om kandidaat-
beroepsbeoefenaars een opvallend concurrentieel voordeel te geven tegenover 
willekeurige collega-sollicitanten, en zowel de werkgevers als de werknemers te 
ontlasten van een belangrijke opleidingsinspanning tijdens de eerste maanden van de 
tewerkstelling, biedt Cevora best een intensieve totaalopleiding aan. In deze 
totaalopleiding verwerven kandidaat-beroepsbeoefenaars alle competenties die een 
telefoniste/receptioniste moet beheersen. 
 
Besteed extra aandacht aan moeilijke en tijdsintensieve vaardigheden. Een dergelijke 
totaalopleiding levert volleerde, maar geen geoefende beroepsbeoefenaars op. 
Bijkomende vakbekwaamheid verwerft de telefoniste/receptioniste al doende. Wanneer 
het leer- en trainingspakket zich optimaal afstemt op de noden van de werkvloer, 
besteedt het bijzondere aandacht aan de training van moeilijke competenties en 
competenties die de beroepsbeoefenaar vaak moet aanwenden. In dat opzicht komen 
drie belangrijke leerdoelstellingen naar voren: 
 
 Het verwerven van telefonische vaardigheden; 

 Het beheersen van vaardigheden in het domein correspondentie/redactie; 
 Het beschikken over bestuurlijk-organisatorische competenties.  
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1. Onderzoeksdoelstellingen en –uitwerking 

 

1.1. Wat is een instapcompetentieprofiel? 
 
Doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend medewerker. Dit 
onderzoek brengt de instapcompetenties van een receptioniste/telefoniste in kaart. De 
instapcompetenties zijn de competenties die bedrijven verwachten van hun beginnende 
medewerkers in een bepaalde functie. Onder beginnend medewerker verstaan we een 
persoon zonder specifieke beroepservaring tijdens het eerste jaar voltijdse 
tewerkstelling in de nieuwe functie. Het instapcompetentieprofiel onderzoekt de 
verschillende competenties die van een dergelijke persoon verwacht worden.  
 
Profiel in verschillende dimensies. Dit rapport belicht eerst het leertraject van een 
receptioniste/telefoniste. Vervolgens schetst het de tijdsintensiteit en de 
moeilijkheidsgraad van de instapcompetenties. Aansluitend peilt het onderzoek naar de 
actuele trends binnen het beroep. Om het belang van de verschillende competenties op 
een éénduidige manier weer te geven worden de resultaten met betrekking tot 
tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad geïntegreerd tot een totaalbeeld.  
 
Het leertraject. Het leertraject biedt een overzicht van de competenties die in de praktijk 
achtereenvolgens van een beginnende receptioniste/telefoniste verwacht worden: 
 
 welke competenties zijn noodzakelijk om kans te maken op een aanwerving? 
 welke competenties dient de beginnende receptioniste/telefoniste als eerste onder 

de knie te krijgen? 
 hoe verloopt het verdere leerproces?  
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Geen geïdealiseerd beeld. Als aanwervingsdrempel schetst het profiel het allerlaagste 
competentieniveau dat een aankomende receptioniste/telefoniste minstens moet 
hebben om toch te mogen starten in het bedrijf. De studie stelt dus géén ideaalbeeld 
voorop. Ook het verdere verloop van het leertraject beschrijft de realistische 
verwachtingen die in de praktijk gehanteerd worden. Het onderzoek registreert het 
leertraject van een startende onervaren receptioniste/telefoniste die zich bij de 
bedrijven op dit ogenblik aandient.  
 
Tijdsintensiteit, moeilijkheidsgraad en trends. Sommige competenties zijn belangrijker 
voor een receptioniste/telefoniste dan andere. Hoe vaak een bepaalde competentie aan 
de orde is, hoe moeilijk een specifieke vaardigheid is, en welke evoluties binnen het 
beroep aan de gang zijn, het bepaalt stuk voor stuk het gewicht van een bepaalde 
competentie binnen het geheel van instapcompetenties. Daarom werd het leertraject 
uitgediept met informatie over: 
 
 tijdsintensiteit: rangschikt de competenties op basis van de tijdsbesteding van een 

ervaren receptioniste/telefoniste; 
 moeilijkheidsgraad: onderscheidt moeilijke van gemakkelijke competenties voor een 

ervaren receptioniste/telefoniste; 
 evolutie van het beroepsprofiel: de competenties die in de nabije toekomst belangrijker 

of minder belangrijk worden. 
 
Deze drie inschattingen van het ‘gewicht’ van een competentie vullen het beeld aan van 
het leertraject. Samen vormen ze een doordacht en wetenschappelijk verantwoord 
instapcompetentieprofiel.  
 
Integratie. Om de ‘leesbaarheid’ van het profiel te verhogen, brengt het rapport de 
resultaten in verband met de tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de 
competenties samen in een totaalbeeld. Dit totaalbeeld integreert dus de voornaamste 
twee dimensies in één waarde. De maat verdeelt de competenties in vier groepen die 
elk 25 procent of een kwart van het instapprofiel omvatten. De belangrijkste 

Geen statisch gegeven 
 
Instapcompetentieprofielen zijn geen statisch gegeven. Ze 
zijn het resultaat van een momentopname. Ze 
weerspiegelen de verwachtingen van de werkgevers op een 
bepaald ogenblik, ten aanzien van een bepaalde functie. 
 
Behalve hun afhankelijkheid van de verwachtingen van de 
werkgevers, zijn instapcompetentieprofielen, net als 
beroepsprofielen, eveneens onderhevig aan evoluties van 
het beroep. Innovatie en herdefiniëring van de functie kan 
er voor zorgen dat de verhoudingen tussen de 
competenties wijzigen, dat nieuwe competenties hun 
intrede doen in het profiel, of vroegere eruit verdwijnen.  
 
Om de duurzaamheid van het instapcompetentieprofiel 
niettemin zo groot mogelijk te maken, peilt dit rapport 
daarom expliciet naar evoluties binnen het beroep. 
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competenties krijgen vier kruisjes naast hun omschrijving, de minst belangrijke één. 
Competenties die zich er tussenin situeren, krijgen naargelang hun belang in het 
leertraject twee kruisjes als ze tot het derde kwart behoren, en drie kruisjes als ze tot het 
tweede kwart behoren. 
 

1.2. Gebruikswaarde  
 
Basis voor opleiding. Een instapcompetentieprofiel is een basisinstrument voor het 
uitwerken en verfijnen van een opleidingsaanbod voor kandidaat- of beginnende 
beroepsbeoefenaars. Het baseert zich op de verwachtingen en de behoeftes op de 
arbeidsmarkt om de noodzakelijke competenties tegenover elkaar af te wegen en te 
rangschikken. Het overzicht van welke competenties op welk ogenblik belangrijk zijn in 
het leertraject biedt een uitgebreide basis voor het uitstippelen van een nieuw 
opleidingsaanbod of het evalueren van een bestaand programma. 
Het bevat informatie die helpt bij het beantwoorden van volgende vragen: 
 
 welke competenties verdienen aandacht in een basisopleiding; 
 welke competenties dienen in een vervolmakingsopleiding aan bod te komen; 
 met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod; 
 hoe is de doelgroep van de (eventuele) opleidingen samengesteld? 
 
Het rapport sluit af met een reflectie over deze vragen. Wat leert het 
instapcompetentieprofiel van een receptioniste/telefoniste met betrekking tot 
opleiding? Door expliciet de koppeling te maken tussen het instapcompetentieprofiel en 
opleiding, wil deze studie de drempel verlagen om het instapcompetentieprofiel in de 
dagelijkse praktijk te gebruiken. 
 

Geen opleidingsprogramma 
 
Een instapcompetentieprofiel is geen opleidingsprogramma. 
De doorlichting van de noodzakelijke competenties levert 
informatie over wanneer welke competenties belangrijk 
zijn, maar zegt niets over hoe dergelijke competenties 
aangeleerd moeten worden.  
 
Het profiel resulteert in leerdoelstellingen. Het leertraject 
zegt wanneer een bepaalde competentie verworven moet 
zijn, en de drie bijkomende variabelen vertellen iets over 
het belang van de competentie in het leertraject. Als een 
opleiding niet alle competenties kan aanleren, is het 
gemeten belang het beste criterium om bepaalde 
competenties als leerdoelstelling te weerhouden en andere 
te schrappen. 
 
Hoe die leerdoelstellingen finaal in een 
opleidingprogramma moeten worden omgezet is het werk 
van pedagogen. 
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Naast andere hulpinstrumenten. Een instapcompetentieprofiel schetst contouren en 
brengt accenten aan. Bij het uitstippelen van een nieuwe opleiding of het evalueren van 
een bestaande is het wenselijk ook andere parameters in overweging te nemen. Als tool 
hoort het instapcompetentieprofiel thuis in een reeks van hulpinstrumenten zoals de 
bevraging van cursisten en de beoordelingen vanwege opleiders en lesgevers.  
 
Instrument voor screening. Een instapcompetentieprofiel is tot slot eveneens een handig 
instrument bij het screenen van werkzoekenden en het detecteren van opleidings-
behoeftes bij beginnende beroepsbeoefenaars. Ook bij het evalueren van startende 
werknemers kan het instapcompetentieprofiel een nuttige checklist zijn.  
 

1.3. Werkwijze 
 
Voortbouwend op het bestaande beroepsprofiel. Het onderzoek naar de 
instapcompetenties steunt op een eerder uitgetekend beroepsprofiel. Het beroepsprofiel 
levert een volledige omschrijving van de kwalificaties die een volleerde en zelfstandig 
werkende receptioniste/telefoniste beheerst. Dit beroepsprofiel is als maatstaf te 
gebruiken om te bepalen of een receptioniste/telefoniste het vak volledig beheerst of 
niet.  
 
Correcties en bijsturingen door expert. Het beroepsprofiel omschrijft in detail de inhoud 
van de verschillende vaardigheden. Omwille van de overzichtelijkheid en 
hanteerbaarheid werden deze uitgebreide beschrijvingen gereduceerd tot een compacte 
tekst, zodat de beschrijvingen haast in een oogopslag te begrijpen zijn. Zo’n 
‘samenvatting’ schrapt noodgedwongen uitleg en deelvaardigheden, waardoor de 
overblijvende tekst de krachtlijnen bevat. De samenvatting werd ter correctie 
voorgelegd aan een deskundige. Deze verhelderde een aantal onduidelijkheden in de 
brondata waardoor de competentielijst vervolledigd en verfijnd kon worden. Op basis 
van het expertadvies werden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Schriftelijke bron voor de competentielijst 
 
De lijst van competenties die werd voorgelegd aan de 
werkgevers ontstond op basis van ‘Onderzoek naar de 
kwalificatiebehoeften voor receptioniste/telefoniste, 1997, 
SERV, Brussel’. 
 

Voorafgaandelijke correctie door 
deskundige 
 
De eerste versie van de lijst van competenties werd 
voorgelegd aan trajectbegeleider Anne Carion. Op basis 
van haar feedback kwam de definitieve competentielijst tot 
stand. 
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 competenties waarbij kennis vereist is van zowel het Nederlands als van vreemde 

talen, werden opgesplitst in twee aparte competenties. De opsplitsing maakt het 
onderscheid in talenkennis duidelijker; 

 twee competenties ter ondersteuning van de boekhouding en één competentie in 
verband met het bewaken van de onthaalruimte werden toegevoegd: 

 

11. Ondersteuning boekhouding 
Kan kas(boek) bijhouden om contante verrichtingen te registreren (cash geld voor drankautomaat, 
parking of post, ...) (11.1) 

11. Ondersteuning boekhouding Kan kas(boek) controleren om na te gaan of het kastotaal overeenstemt met het kasboek (11.2) 

 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier volgens 
de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

 
Gestandaardiseerde interviews. Het onderzoek steunt op kwantitatieve 
gegevensverzameling. Het gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde interviews. De 
interviews vonden plaats in de periode juni 2008 en werden afgenomen bij de 
zaakvoerder, het hoofd van de personeelsdienst of een ervaren 
receptioniste/telefoniste. Elk interview leverde soortgelijke gegevens op, wat de 
onderlinge vergelijkbaarheid van de interviews verzekert.  
 
Steekproef van twintig Belgische bedrijven. Het onderzoek vond plaats in twintig 
Belgische bedrijven, tien Nederlandstalige en tien Franstalige ondernemingen. De 
bedrijven werden gekozen in functie van een geografische spreiding en hun 
werknemersaantal.  
 
Voltijdse tijdsbesteding of gecombineerd met andere takenpakketten. In veel 
ondernemingen vormen de taken van een receptioniste/telefoniste geen voltijdse 

Specificatie bij de steekproef 
 
De steekproefselectie baseert zich op een door Cevora aangereikt 
steekproefkader: een lijst met meer dan achtduizend onder-
nemingen die vooral kleine bedrijven omvat. Tachtig procent ervan 
heeft maximum 49 werknemers in dienst. Rekening houdend met 
het voorkomen van het beroep, representeert de steekproef deze 
verhouding zo goed mogelijk. In de praktijk blijken veel kleine 
bedrijven echter geen receptioniste/telefoniste in dienst te hebben. 
Het uiteindelijke aandeel van bedrijven met minder dan vijftig 
werknemers in de steekproef bedraagt dan ook slechts 65 procent. 
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bezigheid. De telefoniste/receptioniste combineert in dat geval haar takenpakket met 
andere activiteiten, zoals administratieve, boekhoudkundige of commerciële taken. In 
samenspraak met Cevora, werd bepaald dat een dergelijke bediende minstens 30 
procent van haar tijd aan taken als receptioniste/telefoniste moest besteden om in 
aanmerking te komen voor deze bevraging. Of een receptioniste/telefoniste haar 
takenpakket al dan niet combineerde met andere activiteiten, bleek geen fundamentele 
impact te hebben op de instapcompetenties. Dit rapport maakt dan ook geen verder 
onderscheid volgens het tijdsaandeel dat de receptioniste/telefoniste aan haar 
takenpakket besteedt. 
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Bedrijf Plaats Provincie # werknemers # receptionisten/telefonisten 
 

Aannemingen Janssen Geel Antwerpen 120 2 

BEIR Telecom Ougrée Luik 8 1 

Dirk Benoit Elektronika Waregem West-Vlaanderen 25 2 

Eurofit S.A. Liège Luik 10 2 

EUROPEAN SERVICE NETWORK  S.A. Bruxelles Brussel 100 1 

Haletra Houthalen-Helchteren Limburg 57 3 

Invemaco Sint-Lambrechts Woluwe Brussel 12 1 

Ion Beam Applications S.A. Louvain-la-Neuve Waals-Brabant 400 3 

Les coups de pouce fleurusiens Fleurus Henegouwen 46 1 

Magelaan Gent Oost-Vlaanderen 25 2 

Mireille  Heusden-Zolder Limburg 220 3 

Nouvelle imprimerie Havaux Nivelles Waals-Brabant 40 2 

Novoto Vanneste Harelbeke Harelbeke West-Vlaanderen 39 4 

Philippe Emond S.A. Bastogne Luxemburg 94 14 

PSI Supply Merelbeke Oost-Vlaanderen 16 1 

Pyro Protection Marche-en-Famenne Luxemburg 40 1 

Robot Coupe Lobbes Henegouwen 10 4 

Sirva Relocation Sterrebeek Vlaams-Brabant 25 1 
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Solana Textielindustrie en handel Schoten Antwerpen 9 1 

Viangros Anderlecht Brussel 600 1 
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2. Het leertraject  

 
Twaalf maanden. Dit rapport onderzoekt welk profiel het absolute minimum is voor 
aanwerving en hoe iemand zich de eerste twaalf maanden inwerkt als 
receptioniste/telefoniste. Belangrijk om weten is dat het om twaalf maanden voltijds 
werk gaat. 
 
Periodes van twee maanden. Op de volgende bladzijden staat het leertraject van een 
receptioniste/telefoniste. Achtereenvolgens komen aan bod: 
 
 competenties nodig voor de aanwerving (0 maanden); 
 competenties die eerst aangeleerd worden (1-2 maanden); 
 competenties die vervolgens aangeleerd worden (3-4 maanden). 
 
Mediaan als gemiddelde. Om te berekenen wanneer een receptioniste/telefoniste een 
competentie in het algemeen heeft aangeleerd, wordt de mediaan gehanteerd, de 
middelste waarde. Een mediaan van twee maanden zegt bijvoorbeeld dat minstens de 
helft van de geïnterviewden deze vaardigheid situeert als aangeleerd na hoogstens 
twee maanden. De mediaan werd boven het rekenkundig gemiddelde verkozen, omdat 
afwijkende scores een veel groter gewicht krijgen bij het rekenkundig gemiddelde. Een 
voorbeeld verduidelijkt dit.  
Als een vaardigheid van zeven geïnterviewden de volgende scores krijgt: 
 

5 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 7 maanden 14 maanden 

 
 de mediaan, de middelste waarde:  6 maanden 
 het rekenkundig gemiddelde:  7,1 maanden 
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In het voorbeeld hebben zes van de zeven geïnterviewden een gelijkluidende opinie, 
met onderling nauwelijks afwijkende visies. Slechts één bedrijf situeert het aanleren van 
de vaardigheid veel later, bijvoorbeeld omwille van een afwijkende werkorganisatie. 
Werken met de mediaanwaarde nuanceert het gewicht van dit bedrijf, terwijl het 
rekenkundig gemiddelde dit afwijkende bedrijf een zodanig belang toekent, dat het 
gemiddelde hoger eindigt dan het oordeel van de zes overige bedrijven.  
 
Een maat van spreiding. Een competentie behoort tot de instapcompetenties als een 
substantieel aantal geïnterviewden vindt dat ze behoort tot het takenpakket van een 
receptioniste/telefoniste in hun bedrijf én de vaardigheid gemiddeld binnen de eerste 
twaalf maanden na aanwerving wordt geleerd. Een substantieel aantal geïnterviewden 
werd vertaald als meer dan een derde van de bevraagde bedrijven. Dit rapport 
onderscheidt twee soorten vaardigheden: 
 
 competenties die minstens 14 van de 20 ondervraagde bedrijven vernoemen in het 

takenpakket van een receptioniste/telefoniste, geldig voor hun bedrijf. Dit zijn de 
vaardigheden waarover een consensus bestaat dat een volleerd 
receptioniste/telefoniste ze moet beheersen. Deze vaardigheden staan in de tabellen 
tegen een witte achtergrond vermeld.  

 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) 

 
 competenties die 7 tot en met 13 bedrijven aanduiden in het takenpakket van een 

receptioniste/telefoniste, geldig voor hun bedrijf. Het zijn de vaardigheden 
waarvan meer dan één derde maar niet meer dan twee derde van de ondervraagde 
bedrijven vindt dat een volleerd receptioniste/telefoniste ze moet beheersen. 
Aangezien maximaal dertien op twintig bedrijven het een taak vinden voor een 
receptioniste/telefoniste, heerst er bij de geïnterviewden geen consensus over de 
noodzaak van deze vaardigheid.  
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Toch zijn deze vaardigheden gevraagd op de arbeidsmarkt — meer dan één derde 
van de bedrijven vindt ze essentieel — en daarom is het logisch dat de taken in een 

opleiding voor receptioniste/telefoniste figureren. 
Zulke vaardigheden krijgen een grijze kleur. In één oogopslag onderscheidt de lezer 
ze daarmee van de vaardigheden met de witte achtergrond, waarover wel een 
consensus bestaat (14 op 20 bedrijven of meer).  
Een voorbeeld van een dergelijke vaardigheid waarover geen consensus bestaat: 

 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te verzekeren dat alle 
externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

 
Consensus over driekwart van de competenties. Over driekwart van de 
instapcompetenties zijn bedrijven het eens dat een volleerd receptioniste/telefoniste 
deze moet beheersen. Slechts elf van de 52 competenties (21 procent) werden door meer 
dan één derde maar niet meer dan twee derde van de bedrijven in het takenprofiel 
opgenomen. Over deze competenties bestaat er geen consensus. Twee van de 52 
competenties (4 procent) zijn door niet meer dan een derde van de bedrijven 
aangehaald als essentieel. Deze worden uit het beroepsprofiel en uit de verdere analyse 
geweerd. Hierdoor wordt de competentielijst herleid van 52 naar 50 competenties. De 
mate van overeenkomst over driekwart van het beroepsprofiel toont aan dat de 
gehanteerde lijst van competenties representatief is zowel ten aanzien van het 
onderzochte beroep als ten aanzien van de geïnterviewde personen. Dit geeft deze 
studie een grote geldigheid. 
 

Categorie Competenties die niet tot het beroepsprofiel behoren 
 

11. Ondersteuning boekhouding 
Kan kas(boek) bijhouden om contante verrichtingen te registreren (cash geld voor drankautomaat, 
parking of post, ...) (11.1) 
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11. Ondersteuning boekhouding Kan kas(boek) controleren om na te gaan of het kastotaal overeenstemt met het kasboek (11.2) 

2.1. Competenties nodig voor de aanwerving (0 maanden)  
 
Aanwervingsdrempel van bijna de helft van de competenties. Een beginnend 
receptioniste/telefoniste moet bij aanwerving 22 van de 50 competenties beheersen. Dit 
betekent dat bijna de helft (44 procent) van de competenties moeten verworven zijn 
vooraleer een onderneming de receptioniste/telefoniste aanwerft. Bovendien werden al 
deze competenties, op vier na, door meer dan twee derde van de bedrijven aangehaald 
als noodzakelijk.  
 
 

Tabel 1: Competenties die beheerst moeten zijn bij aanwerving 
 

Categorie Competentie 
 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen (beleefd welkom 
heten, …) (2.1) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de wachtruimte brengen 
(koffie aanbieden, …) (2.5) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in het 
Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in bijkomende 
voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.2) 
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4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, informatie opvragen, …) 
op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar maken, versturen 
en afhandelen (8.2) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail verzendingsmogelijkheden, 
brieven plooien, in omslag steken en correct frankeren, …) (8.4) 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, down- en 
uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (8.7) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke 
talen (intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.8) 

8. Correspondentie/redactie Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) (8.9) 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of bezoek (vergaderzaal 
vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie maken, …) (9.1) 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) 

9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) 
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10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte (geen 
papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt met elkaar af te 
wisselen (10.5) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en stresserende 
situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) (10.6) 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden afvalophaling 
mogelijk te maken (14.1) 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige informatie 
beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is (15.1) 
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2.2. Competenties die eerst aangeleerd worden (1-2 maanden) 
 
Zo goed als alles geleerd na twee maanden. Het leertraject van een 
receptioniste/telefoniste veronderstelt niet alleen een aanzienlijke kennis bij 
aanwerving, ook een snelle verwerving van nieuwe competenties in de eerste twee 
maanden. Tussen de aanwerving en het einde van de tweede maand in dienst, leert een 
beginnend receptioniste/telefoniste 27 van de 50 competenties aan (54 procent). 
Daarmee beheerst de receptioniste/telefoniste na twee maanden op één na alle 
competenties, die verwacht worden van een volleerd medewerker. Bovendien waren de 
geïnterviewde bedrijven het over 78 procent van de competenties die in de eerste twee 
maanden aangeleerd worden, eens dat een volleerd receptioniste/telefoniste deze moet 
beheersen. 
 
 

Tabel 2: Competenties die eerst aangeleerd worden (1-2 maanden) 
 

Categorie Competentie 
 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het bedrijf (besef 
dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, beleefd zijn, etiquette kennen,…) 
(2.2) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren volgens 
bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en doorverwijzen 
(2.4) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord staan bij het 
onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, wegbeschrijving, …) (2.6) 
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3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, verkorte nummers 
instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en doorgeven aan de 
juiste persoon (4.4) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en resultaatgerichte manier 
(bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen beantwoorden, …) (4.5) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier volgens 
de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en vriendelijke manier de 
deur wijzen (5.2) 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en uitgaand personeel, …) 
(6.1) 

7. Klassement Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen (7.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de bedrijfsinterne procedures 
op een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte manier verwerken (controleren, verdelen, 
aftekenen, doorgeven, …) (8.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, adressenbestand 
aanpassen, …) (8.3) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te verzekeren dat alle 
externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 
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9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, broodjes, …) 
beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, broodjes, …) 
beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen wijzigen of annuleren (9.5) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen papier 
kopieermachine, …) (10.3) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe personeelsleden, nieuwe 
vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s te beperken 
die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende (12.3) 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw veilig te verlaten 
(13.1) 
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2.3. Competenties die vervolgens aangeleerd worden (3-4 maanden) 
 
Laatste competentie verworven tussen maanden drie en vier. De resterende competentie 
die een receptioniste/telefoniste moet beheersen, wordt binnen de vier maanden na 
aanwerving aangeleerd. Deze competentie werd weliswaar door meer dan één derde 
maar niet meer dan twee derde van de bedrijven aangehaald als essentieel.  
 
 

Tabel 3: Competenties die vervolgens aangeleerd worden (3-4 maanden) 
 

Categorie Competentie 
 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge verwachtingen, stoelen 
zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te 
schaden (12.1) 

 
 
Alle competenties aangeleerd na vier maanden. Nadien worden geen nieuwe 
competenties aan het profiel toegevoegd. De receptioniste/telefoniste kan zich na vier 
maanden toeleggen op de vervolmaking van eerder verworven vaardigheden.  
 
 



 25 

2.4. Samenvatting: het twaalfmaandenprofiel 
 
Kort leertraject. Het leertraject biedt een overzicht van de competenties die verwacht 
worden van een beginnend receptioniste/telefoniste tijdens het eerste jaar voltijdse 
tewerkstelling. Hieruit blijkt dat het leertraject van een receptioniste/telefoniste snel 
verloopt. Er is een aanzienlijke aanwervingsdrempel (44 procent). Tijdens de eerste 
twee maanden leert de beroepsbeoefenaar de meeste competenties aan (54 procent). Na 
amper vier maanden beheerst de beginnende receptioniste/telefoniste alle competenties 
van het beroepsprofiel. Men spreekt dus beter van een viermaandenprofiel dan van een 
twaalfmaandenprofiel. In wat volgt, zal het viermaandenprofiel dan ook als standaard 
gebruikt worden voor het verfijnen van het leertraject van een receptioniste/telefoniste. 
 
Grote mate van overeenkomst. Bedrijven zijn het over de meeste competenties eens dat 
deze noodzakelijk zijn voor een receptioniste/telefoniste. Tachtig procent van alle 
competenties die een beroepsbeoefenaar aanleert tussen aanwerving en de eerste twee 
maanden, worden door meer dan twee derde van de bedrijven aangehaald als 
noodzakelijk. 
 
Schematische voorstelling van het leertraject. Grafiek 1 stelt het leertraject van een 
receptioniste/telefoniste voor. De X-as onderscheidt de verschillende leerperiodes, de 
Y-as geeft het aantal te beheersen competenties voor een receptioniste/telefoniste weer. 
De grafiek illustreert dat een beginnend receptioniste/telefoniste enerzijds een 
aanzienlijke voorkennis bij aanwerving nodig heeft, en anderzijds snel alle 
competenties onder de knie dient te krijgen. 

Hoog leertempo 
 
Een beginnend receptioniste/telefoniste moet op de korte 
leertijd van vier maanden alle competenties onder de knie 
krijgen. Tijdens de eerste twee maanden worden de 

meeste competenties aangeleerd. In die periode ligt het 
leertempo dan ook hoog. In tegenstelling tot Grafiek 1 die 
het aantal verworven taken cumulatief weergeeft ten 
aanzien van het volledige beroepsprofiel, geeft 
onderstaande tabel het leertempo per afgebakende periode 
in het leertraject. 
 

Periode in het leertraject 
Verworven aandeel van 
het competentieprofiel 

 
 

Bij aanwerving 44% 

Tijdens de eerste twee 
maanden 

54% 

Tijdens de derde en de vierde 
maand 

2% 
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3. Het viermaandenprofiel verder onderzocht 

 
Voortbouwen op het viermaandenprofiel. De vorige bladzijden tekenden het leertraject 
uit van een receptioniste/telefoniste. Daaruit bleek dat een receptioniste/telefoniste vier 
maanden nodig heeft om alle competenties van het beroepsprofiel aan te leren. Het 
vervolg van dit rapport verfijnt dit profiel verder en analyseert achtereenvolgens: 
 
 de tijdsintensiteit van de competenties van een receptioniste/telefoniste; 
 de moeilijkheidsgraad van de competenties die de receptioniste/telefoniste 

beheerst; 
 de evolutie in belang van de verschillende competenties. 
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3.1. Tijdsintensiteit 
 
Mate waarin beroep gedaan wordt op een competentie. Deze paragraaf brengt de 
tijdsintensiteit in kaart van de verschillende competenties in het viermaandenprofiel 
van een receptioniste/telefoniste. De competenties waar een receptioniste/telefoniste 
vaak beroep op doet, worden gescheiden van diegene waar ze maar weinig naar 
teruggijpt. Of nog, competenties die in de tijdsbesteding een belangrijke plaats 
innemen, tegenover competenties die slechts een marginale plaats innemen in het 
tijdsbestek. 
 
Twintig tijd-‘muntjes’ verdelen.  De respondenten kregen als opdracht twintig tijd-
‘muntjes’ te verspreiden over de verschillende competenties van het door hen 
opgestelde competentieprofiel (op twaalf maanden). Zo stelden de respondenten elk 
een (ruwe) tijdsbegroting op. Tijdsintensieve competenties kenden ze verschillende 
tijdmuntjes toe; vaardigheden die weinig tijd vergen, moesten het zonder muntje 
stellen. De begrenzing tot het toekennen van twintig muntjes verplichtte hen om keuzes 
te maken tussen de verschillende vaardigheden, zodat de tijdsintensieve vaardigheden 
werden gescheiden van de in tijd minder belangrijke vaardigheden.  
 
Tijdsbesteding van een ervaren medewerker. Elke geïnterviewde schatte waaraan een 
receptioniste/telefoniste haar tijd besteedt. Als referentie gold de tijdsbesteding van een 
ervaren receptioniste/telefoniste. Deze tijdsbesteding kan in principe aanzienlijk 
verschillen van de tijdsbesteding van een beginnende medewerker, maar het ware 
belang van een competentie in het leertraject wordt uiteindelijk afgemeten aan het 
gewicht dat de competentie draagt in het totale beroepsprofiel. Niet aan de plaats die 
een competentie inneemt tijdens de eerste twaalf maanden van de tewerkstelling. De 
verdeling van de klokjes weerspiegelt dus niet de gemiddelde tijdsbesteding tijdens de 
eerste twaalf maanden, maar wel de tijdsbesteding van een ervaren 
receptioniste/telefoniste. 

Waarom tijdsintensiteit meten ? 
 
Een instapcompetentieprofiel is meer dan de beschrijving van 
welke competenties een beginnend beroepsbeoefenaar 
wanneer moet verwerven. Een instapcompetentieprofiel legt 
accenten op bepaalde competenties, contrasteert ze en 
profileert ze tegenover elkaar. Eén van de meest 

betekenisvolle verschillen tussen competenties is hun 
tijdsintensiteit. Vooral voor de gebruikswaarde van het profiel 
in het kader van opleiding, is deze parameter van bijzonder 
belang. 
 
Het aanleren of trainen van een bepaalde competentie zorgt 
ervoor dat het rendement van een werknemer stijgt met 
betrekking tot die competentie. De medewerker kan dankzij 
een opleiding meer werk verrichten in dezelfde tijdsspanne, 
of omgekeerd, heeft minder tijd nodig voor hetzelfde werk. 
De winst die gerealiseerd wordt, is procentueel ten aanzien 
van de uitgangssituatie.  
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Gemiddelde gewicht. Op basis van het aantal muntjes dat een competentie door de 
verschillende bedrijven kreeg toegekend, werd een gemiddeld gewicht voor die 
competentie berekend. Het is het gemiddelde aantal tijdmuntjes (rekenkundig 
gemiddelde) toegekend door de geïnterviewden, vooropgesteld dat ze de vaardigheid 
opnamen in hun twaalfmaandenprofiel. Hoe hoger de score, hoe belangrijker de 
gemiddelde tijdsinvestering. Tabel 4 geeft de 25 procent hoogst scorende competenties 
weer.  
 
 

Tabel 4: Tijdsintensiteit. 25 procent hoogst scorende competenties 
 

Categorie Competentie 
 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen (beleefd welkom 
heten, …) (2.1) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord staan bij het onthaal 
(‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, wegbeschrijving, …) (2.6) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in het Nederlands 
(vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in bijkomende voor 
het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.2) 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en doorgeven aan de juiste 
persoon (4.4) 
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4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en resultaatgerichte manier 
(bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen beantwoorden, …) (4.5) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier volgens de 
bedrijfsinterne procedures (5.1) 

7. Klassement Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen  (7.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de bedrijfsinterne procedures op 
een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, 
doorgeven, …) (8.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar maken, versturen en 
afhandelen (8.2) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, adressenbestand 
aanpassen, …) (8.3) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, down- en uploaden, 
kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen 
(intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.8) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe personeelsleden, nieuwe 
vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en stresserende situaties 
(behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) (10.6) 
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3.2. Moeilijkheidsgraad 
 
Soortgelijke bevraging als bij tijdsintensiteit. De moeilijkheidsgraad van de 
competenties is op een soortgelijke wijze bevraagd als de tijdsintensiteit. Opnieuw 
moeten de geïnterviewden twintig muntjes, ditmaal moeilijkheids-‘muntjes’, toekennen 
binnen hun twaalfmaandenprofiel. Ze selecteren daarmee de moeilijke competenties uit 
het profiel. Het toekennen van moeilijkheids-‘muntjes’ aan een competentie betekent 
dat die competentie moeilijker is dan competenties zonder muntje. Hoe meer muntjes, 
hoe moeilijker de competentie.  
 
Relatieve maat. Deze meetmethode levert geen informatie op over het absolute 
moeilijkheidspeil van een competentie, of over de globale moeilijkheidsgraad van de job 
van receptioniste/telefoniste. De verdeling van de moeilijkheids-‘muntjes’ resulteert 
enkel in een interne rangorde. Ze legt de onderlinge verhoudingen tussen de 
verschillende competenties bloot. Tabel 5 geeft de 25 procent hoogst scorende 
competenties weer.  
 
 

Tabel 5: Moeilijkheidsgraad. 25 procent hoogst scorende competenties 
 

Categorie Competentie 
 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren volgens 
bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in bijkomende 
voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.2) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en doorgeven aan de 
juiste persoon (4.4) 

Waarom moeilijkheidgraad meten ? 
 
De relevantie van een meting van de moeilijkheidsgraad van 
competenties blijkt uit de toepassingsmogelijkheden met 
betrekking tot opleiding. 
 
Opleiding en training kunnen competenties met een grote 
moeilijkheidsgraad makkelijker maken en bijgevolg ook minder 
tijdrovend. 
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4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en resultaatgerichte manier 
(bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen beantwoorden, …) (4.5) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier volgens de 
bedrijfsinterne procedures (5.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, down- en uploaden, 
kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen 
(intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.8) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te verzekeren dat alle 
externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt met elkaar af te 
wisselen (10.5) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en stresserende situaties 
(behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) (10.6) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige informatie 
beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is (15.1) 
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3.3. Het beroep in evolutie 
 
De volgende vijf jaar. De respondenten gaven elk in hun twaalfmaandenprofiel de 
competenties aan die in evolutie zijn. Op die manier peilde het onderzoek naar trends 
binnen het competentieprofiel van een receptioniste/telefoniste. De respondenten 
duidden in hun twaalfmaandenprofiel competenties aan waarvan ze verwachtten dat 
die in de nabije toekomst aan belang zullen toenemen of afnemen. Als definitie van de 
nabije toekomst gold de volgende vijf jaar. 
 

3.3.1. Dalend belang 

 
Geen opvallende trends. Negen van de twintig bedrijven gaven in totaal 21 
verschillende competenties op, waarvan ze verwachten dat ze aan belang zullen 
inboeten. Twee competenties worden driemaal genoemd als toekomstige dalers. Van 
geen enkele competentie verwachten meer dan drie bedrijven dat ze minder belangrijk 
wordt in de nabije toekomst. De resultaten verraden dus geen opvallende te verwachten 
trends. Tabel 6 geeft de twee competenties weer die door drie bedrijven genoemd 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom trends meten ? 
 
Een instapcompetentieprofiel is onderhevig aan evoluties van 
het beroep. Het geschetste beeld is geen tijdloos gegeven, 

maar het resultaat van een momentopname. Om de 
duurzaamheid van het profiel niettemin zo groot mogelijk te 
maken, peilt dit rapport daarom expliciet naar evoluties binnen 
het beroep. 
 
Het markeren van competenties in evolutie geeft hen het 
statuut van aandachtspunt. Het belang van die competenties 
kan op het moment dat een opleiding wordt samengesteld 
aanzienlijk verschillen van het belang dat het 
instapcompetentieprofiel eraan toekende. Een bijkomende 
evaluatie van die competenties is dan raadzaam. 
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Tabel 6: Competenties die volgens minstens 3 bedrijven in belang zullen dalen 
 

Categorie Competentie 
Volgens X 
bedrijven 

 

3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, 
verkorte nummers instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

3 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) 3 

 

3.3.2. Stijgend belang 

 
Twee trends. Zestien bedrijven verwachten dat een aantal competenties aan belang 
zullen winnen. Ze geven in totaal 32 verschillende competenties aan die ze in belang 
zien stijgen. Tien competenties worden minstens driemaal genoemd als toekomstige 
stijgers, waarvan vijf competenties minstens viermaal. De resultaten wijzen op een 
stijgend belang van bestuurlijk-organisatorische competenties, zoals het snel van focus 
kunnen wisselen of het hoofd kunnen bieden aan stresserende situaties. Onder de 
categorie ‘Telefoneren’ valt het stijgend belang op van de competentie om bepaalde 
informatie zelf te verstrekken aan klanten. Of dit eventueel zou kunnen wijzen op een 
trend naar een meer zelfstandige receptioniste/telefoniste, dient verder onderzocht en 
bewezen te worden. Tabel 7 geeft de tien competenties weer die door minstens drie 
bedrijven genoemd werden. 
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Tabel 7: Competenties die volgens minstens 3 bedrijven in belang zullen stijgen
 

Categorie Competentie 
Volgens X 
bedrijven 

 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren 
volgens bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

4 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen 
stellen, …) (4.2) 

3 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en 
resultaatgerichte manier (bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen 
beantwoorden, …) (4.5) 

7 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail 
verzendingsmogelijkheden, brieven plooien, in omslag steken en correct 
frankeren, …) (8.4) 

3 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt 
met elkaar af te wisselen (10.5) 

5 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en 
stresserende situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) 
(10.6) 

4 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 3 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 3 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) 4 
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15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige 
informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is 
(15.1) 

3 
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4. Integratie 

 
Totaalbeeld mogelijk. Het tot hiertoe geschetste instapcompetentieprofiel vergelijkt de 
noodzakelijke competenties op verschillende dimensies. Elke maat heeft zijn eigenheid 
en levert specifieke informatie op. De leesbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid 
vragen echter om een totaalbeeld. Dankzij de kwantitatieve ondertoon van de 
gehanteerde werkwijze, is het mogelijk de belangrijkste variabelen samen te brengen in 
één kernwaarde.  
 
50% tijdsintensiteit / 50% moeilijkheidsgraad. Het in de praktijk brengen van een 
bepaalde competentie, hangt af van de tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van die 
competentie. Beide variabelen bepalen in gelijke mate het gewicht van een competentie. 
Het totaalbeeld wordt bijgevolg opgemaakt aan de hand van volgende weging: 
 
 50 procent op tijdsintensiteit; 
 50 procent op moeilijkheidsgraad. 
 
Deze weging wordt doorgevoerd door voor elke competentie het gemiddelde te 
berekenen van de scores voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 
 
Centrale competenties.  De kernwaarde vormt een verantwoorde maat om competenties 
te ordenen in functie van hun belang in het leertraject. In tabel 8 worden de 
instapcompetenties ingedeeld in vier groepen die elk 25 procent of een kwart van het 
viermaandenprofiel omvatten. Aangezien het viermaandenprofiel voor het beroep van 
receptioniste/telefoniste alle competenties van het beroepsprofiel omvat, biedt tabel 8 
een overzicht van het volledige beroepsprofiel. Naargelang hun kernwaarde krijgen 
competenties respectievelijk vier, drie, twee of één kruisje. Competenties met vier 
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kruisjes verdienen prioritaire aandacht in de opleiding van een receptioniste/ 
telefoniste. 
 
 

Tabel 8: Het belang van de competenties in het leertraject 
 

Categorie Competentie 
Belang in leer-
traject 

 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) x 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen 
(beleefd welkom heten, …) (2.1) 

χχχ 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het 
bedrijf (besef dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, 
beleefd zijn, etiquette kennen,…) (2.2) 

χχ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren 
volgens bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

χχχχ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en 
doorverwijzen (2.4) 

χ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de 
wachtruimte brengen (koffie aanbieden, …) (2.5) 

χ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord 
staan bij het onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, 
wegbeschrijving, …) (2.6) 

χχχχ 

3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, 
verkorte nummers instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

χχχ 
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3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) χ 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in het Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen 
stellen, …) (4.2) 

χχχχ 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) χχχ 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en 
doorgeven aan de juiste persoon (4.4) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en 
resultaatgerichte manier (bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen 
beantwoorden, …) (4.5) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, 
informatie opvragen, …) op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

χχ 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) χ 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte 
manier volgens de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

χχχχ 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en 
vriendelijke manier de deur wijzen (5.2) 

χχ 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en 
uitgaand personeel, …) (6.1) 

χχ 

7. Klassement 
Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen  
(7.1) 

χχχ 
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8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de 
bedrijfsinterne procedures op een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte 
manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, doorgeven, …) (8.1) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar 
maken, versturen en afhandelen (8.2) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, 
adressenbestand aanpassen, …) (8.3) 

χχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail 
verzendingsmogelijkheden, brieven plooien, in omslag steken en correct 
frankeren, …) (8.4) 

χχ 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  χχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, 
down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het 
bedrijf gebruikelijke talen (8.7) 

χχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek 
invoegen, …) (8.8) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) 
(8.9) 

χ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te 
verzekeren dat alle externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

χχχ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of 
bezoek (vergaderzaal vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie 
maken, …) (9.1) 

χχ 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) χχ 
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9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) χ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, 
broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

χχχ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, 
drankautomaat, broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen 
wijzigen of annuleren (9.5) 

χχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) χ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte 
(geen papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

χ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen 
papier kopieermachine, …) (10.3) 

χχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe 
personeelsleden, nieuwe vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

χχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt 
met elkaar af te wisselen (10.5) 

χχχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en 
stresserende situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) 
(10.6) 

χχχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) χχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) χχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) χχ 
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12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge 
verwachtingen, stoelen zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.1) 

χχ 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen 
gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

χ 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s 
te beperken die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende 
(12.3) 

χ 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw 
veilig te verlaten (13.1) 

χ 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden 
afvalophaling mogelijk te maken (14.1) 

χ 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige 
informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is 
(15.1) 

χχχ 
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5. Het instapcompetentieprofiel en opleiding 

 
Van instapcompetentieprofiel naar opleiding. Zoals in hoofdstuk één werd 
aangekondigd is het instapcompetentieprofiel een vertrekpunt voor het uitwerken van 
een opleidingsaanbod. Via de selectie van instapcompetenties uit het beroepsprofiel en 
het bepalen van de onderlinge waardeverhoudingen tussen die instapcompetenties, 
levert het informatie op die helpt bij het beantwoorden van een aantal cruciale vragen: 
 
 welke competenties verdienen aandacht in een basisopleiding; 
 welke competenties dienen in een vervolmakingsopleiding aan bod te komen; 
 met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod; 
 hoe is de doelgroep van de opleidingen samengesteld? 
 
Opdeling basisopleiding – vervolmakingsopleiding niet opportuun. De beschrijving van 
het leertraject en de instapcompetenties suggereren voor veel beroepen een opsplitsing 
van het opleidingsaanbod in een basis- en een vervolmakingsopleiding. Het 
instapcompetentieprofiel van de receptioniste/telefoniste vormt hierop echter een 
uitzondering. De hoge aanwervingsdrempel en het geconcentreerde leertraject maken 
een zinvolle opsplitsing immers onmogelijk. Een overzicht van een drietal beproefde 
afbakeningen verduidelijkt de moeilijkheid: 
 Afbakingsmogelijkheid 1: Basisopleiding leert alle instapcompetenties aan, 

vervolmakingsopleiding wat rest. Deze studie definieerde de instapcompetenties als 
de competenties die gemiddeld binnen de eerste twaalf maanden na aanwerving 
worden geleerd en door een substantieel deel van de bedrijven als behorend tot het 
takenpakket worden beschouwd. Gezien de receptioniste/telefoniste alle 
competenties reeds verworven heeft na vier maanden tewerkstelling, zou de 
voorgestelde opdeling dus resulteren in een basisopleiding die alles aanleert en zou 

Opleiden is maatwerk 
 
Het instapcompetentieprofiel van een receptioniste/telefoniste 
toont aan dat, ondanks de grote variëteit aan bedrijven die een 
receptioniste/telefoniste tewerkstelt, de opleidingsbehoeftes voor 
een belangrijk deel gelijk lopen. De lijst van competenties bevat 
echter ook omschrijvingen die abstractie maken van verschillen op 
bedrijfsniveau. Enkele voorbeelden: 
 Bedrijfsinterne procedures; 

 Bedrijfsorganigram; 
 Kennis huisstijl van het bedrijf. 
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er niets resten voor de vervolmakingsopleiding. In dat geval stelt zich natuurlijk de 
vraag of een basisopleiding die alles aanleert nog wel een basisopleiding is; 

 Afbakeningsmogelijkheid 2: De vijftigprocentdrempel. Een basisopleiding leert de 
competenties aan die zich in het leertraject voor of gelijktijdig situeren met het 
moment waarop de beginnende beroepsbeoefenaar de eerste vijftig procent van de 
te verwerven competenties beheerst. Voor de receptioniste/telefoniste stemt deze 
afbakening overeen met alle competenties die na twee maanden van tewerkstelling 
verworven moeten zijn. Deze alternatieve afbakening biedt dus weinig soelaas. Na 
twee maanden tewerkstelling moet de beginnende beroepsuitvoerder immers reeds 
98 procent van de competenties verworven hebben. Voor een 
vervolmakingsopleiding rest dan nog twee procent, wat overeenkomt met één extra 
aan te leren competentie;  

 Afbakeningsmogelijkheid 3: Een basisopleiding concentreert zich op de 
instapdrempel, een vervolmakingsopleiding op wat later in het leertraject komt. 
Voor de receptioniste/telefoniste schiet een basisopleiding in dat geval al snel 
tekort. De beginnende beroepsbeoefenaar zou in een dergelijke basisopleiding 
weliswaar bijna de helft van de competenties aanleren (de instapdrempel ligt op 44 
procent), maar de hoge verwachtingen in de eerste twee maanden tewerkstelling 
creëren onmiddellijk na aanwerving nieuwe moeilijk op te vangen 
opleidingsbehoeftes.  

 
Een totaalopleiding. Het instapcompetentieprofiel suggereert eerder een intensieve 
totaalopleiding, waarbij de kandidaat-beroepsbeoefenaar het totale competentiepakket 
aanleert alvorens aan de slag te gaan als telefoniste/receptioniste. Tabel 9 lijst de 
competenties op die een dergelijke totaalopleiding aanbiedt en rangschikt ze volgens 
hun belang op basis van tijdsintensiteit en moeilijkheid. Competenties die het moeilijkst 
en meest tijdsintensief zijn (zie hoofdstuk 4. Integratie) verdienen immers extra aandacht 
in een opleiding. 
 
 
 

Leerdoelstellingen 
 
In het kader van opleidingen laten de competenties zich lezen 
als leerdoelstellingen. Ze omschrijven wat iemand op het einde 
van een opleiding moet beheersen. Hoe een bepaalde 
competentie aangeleerd moet worden, is niet gespecifieerd. Het 
instapcompetentieprofiel levert dus geen kant-en-klaar 

opleidingsprogramma op, maar verduidelijkt wel de doelen en 
prioriteiten. Een opleidingsprogramma moet deze doelen en 
prioriteiten vervolgens vertalen in vorming en training. 
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Drie krachtlijnen. Uit tabel 9 komen drie krachtlijnen naar voren: 
 
 telefonische vaardigheden dienen uitgebreid aan bod te komen tijdens de opleiding. 

Een receptioniste/telefoniste moet in staat zijn om bijvoorbeeld telefonische 
oproepen klantvriendelijk en resultaatgericht te beantwoorden, ook in vreemde 
talen, informatie zelf te verstrekken en berichten te noteren en door te geven; 

 de opleiding dient een focus te leggen op het beheersen van vaardigheden uit de 
categorie ‘Correspondentie/redactie’. Zo zal receptioniste/telefoniste de post 
moeten kunnen behandelen, kennis moeten hebben van tekstverwerking, 
dactylografie, de juiste spelling, enzovoort; 

 een bijkomend doel van de opleiding is het aanleren hoe uiteenlopende taken 
efficiënt georganiseerd kunnen worden volgens de bedrijfsinterne procedures. Snel 
van focus wisselen, het hoofd bieden aan drukke situaties en het omgaan met stress, 
zijn voorbeelden van competenties die een receptioniste/telefoniste op het einde 
van de opleiding zou moeten beheersen. 
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Tabel 9: Leerdoelstellingen van een totaalopleiding 
 

Categorie Competentie 
Belang in leer-
traject 

 
 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren 
volgens bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

χχχχ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord 
staan bij het onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, 
wegbeschrijving, …) (2.6) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in het Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen 
stellen, …) (4.2) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en 
doorgeven aan de juiste persoon (4.4) 

χχχχ 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en 
resultaatgerichte manier (bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen 
beantwoorden, …) (4.5) 

χχχχ 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte 
manier volgens de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de 
bedrijfsinterne procedures op een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte 
manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, doorgeven, …) (8.1) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar 
maken, versturen en afhandelen (8.2) 

χχχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, 
down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

χχχχ 
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8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek 
invoegen, …) (8.8) 

χχχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt 
met elkaar af te wisselen (10.5) 

χχχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en 
stresserende situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) 
(10.6) 

χχχχ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen 
(beleefd welkom heten, …) (2.1) 

χχχ 

3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, 
verkorte nummers instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

χχχ 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) χχχ 

7. Klassement 
Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen 
(7.1) 

χχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, 
adressenbestand aanpassen, …) (8.3) 

χχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het 
bedrijf gebruikelijke talen (8.7) 

χχχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te 
verzekeren dat alle externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

χχχ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, 
broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

χχχ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, 
drankautomaat, broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen 
wijzigen of annuleren (9.5) 

χχχ 
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10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe 
personeelsleden, nieuwe vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

χχχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) χχχ 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige 
informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is 
(15.1) 

χχχ 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het 
bedrijf (besef dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, 
beleefd zijn, etiquette kennen,…) (2.2) 

χχ 

4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, 
informatie opvragen, …) op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

χχ 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en 
vriendelijke manier de deur wijzen (5.2) 

χχ 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en 
uitgaand personeel, …) (6.1) 

χχ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail 
verzendingsmogelijkheden, brieven plooien, in omslag steken en correct 
frankeren, …) (8.4) 

χχ 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  χχ 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of 
bezoek (vergaderzaal vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie 
maken, …) (9.1) 

χχ 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) χχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen 
papier kopieermachine, …) (10.3) 

χχ 
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10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) χχ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) χχ 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge 
verwachtingen, stoelen zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.1) 

χχ 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) χ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en 
doorverwijzen (2.4) 

χ 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de 
wachtruimte brengen (koffie aanbieden, …) (2.5) 

χ 

3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) χ 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) χ 

8. Correspondentie/redactie 
Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) 
(8.9) 

χ 

9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) χ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) χ 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte 
(geen papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

χ 
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12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen 
gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

χ 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s 
te beperken die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende 
(12.3) 

χ 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw 
veilig te verlaten (13.1) 

χ 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden 
afvalophaling mogelijk te maken (14.1) 

χ 

 
 
Totaalopleiding levert niet noodzakelijk volmaakte beroepsbeoefenaars af. Hoewel een 
receptioniste/telefoniste na deze totaalopleiding dus verondersteld wordt alle 
competenties te beheersen, mag het duidelijk zijn dat er daarna nog vervolmaking 
nodig is. Vervolmaken betekent immers niet alleen nieuwe bijkomende competenties 
verwerven, maar evenzeer reeds beheerste competenties met meer perfectie in de 
praktijk brengen.  
 
Opleiding en beroepsevoluties. Een opleiding die actueel blijft en gelijke tred houdt met 
de evoluties op de arbeidsmarkt, houdt de beroepsevoluties in het oog. De studie wees 
tien competenties aan waarover minstens drie geïnterviewden het eens zijn dat ze in de 
nabije toekomst in belang zullen toenemen (zie hoofdstuk 3. Het viermaandenprofiel 
verder onderzocht). Naast de twee ontmaskerde trends in dit rapport, blijft 
waakzaamheid geboden: een technologische evolutie kan bijvoorbeeld een onverwachte 
invloed hebben op de beroepsuitvoering. 
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Bijlage 1: Lijst van competenties die werd voorgelegd aan 
de respondenten 

 

Categorie Competentie  
 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen (beleefd welkom 
heten, …) (2.1) 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het bedrijf (besef 
dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, beleefd zijn, etiquette kennen,…) 
(2.2) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren volgens 
bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en doorverwijzen 
(2.4) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de wachtruimte brengen 
(koffie aanbieden, …) (2.5) 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord staan bij het 
onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, wegbeschrijving, …) (2.6) 

3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, verkorte nummers 
instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) 
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4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in het 
Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden in bijkomende 
voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.2) 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en doorgeven aan de 
juiste persoon (4.4) 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en resultaatgerichte manier 
(bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen beantwoorden, …) (4.5) 

4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, informatie opvragen, …) 
op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte manier volgens de 
bedrijfsinterne procedures (5.1) 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en vriendelijke manier de 
deur wijzen (5.2) 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en uitgaand personeel, …) 
(6.1) 

7. Klassement Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen (7.1) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de bedrijfsinterne procedures op 
een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, 
doorgeven, …) (8.1) 
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8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar maken, versturen en 
afhandelen (8.2) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, adressenbestand 
aanpassen, …) (8.3) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail verzendingsmogelijkheden, 
brieven plooien, in omslag steken en correct frankeren, …) (8.4) 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, down- en uploaden, 
kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (8.7) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen 
(intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.8) 

8. Correspondentie/redactie Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) (8.9) 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te verzekeren dat alle 
externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of bezoek (vergaderzaal 
vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie maken, …) (9.1) 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) 

9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) 
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9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, broodjes, …) 
beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, broodjes, …) 
beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen wijzigen of annuleren (9.5) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte (geen 
papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen papier 
kopieermachine, …) (10.3) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe personeelsleden, nieuwe 
vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt met elkaar af te 
wisselen (10.5) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en stresserende situaties 
(behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) (10.6) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) 

11. Ondersteuning boekhouding 
Kan kas(boek) bijhouden om contante verrichtingen te registreren (cash geld voor drankautomaat, 
parking of post, ...) (11.1) 
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11. Ondersteuning boekhouding Kan kas(boek) controleren om na te gaan of het kastotaal overeenstemt met het kasboek (11.2) 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge verwachtingen, stoelen 
zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te 
schaden (12.1) 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s te beperken die 
verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende (12.3) 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw veilig te verlaten 
(13.1) 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden afvalophaling 
mogelijk te maken (14.1) 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige informatie 
beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is (15.1) 
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Bijlage 2: Tijdsintensiteit van de competenties van een 
receptioniste/telefoniste (op basis van het 
twaalfmaandenprofiel). Volledige resultaten 

 
De gemiddelde score verwijst naar het gemiddelde aantal tijds-‘muntjes’ dat een competentie kreeg toegewezen door de 
bedrijven. Hoe hoger de score, des te tijdsintensiever is de competentie. 
 

Categorie Competentie 
Gemiddelde 
score 

 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) 0,1 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen 
(beleefd welkom heten, …) (2.1) 

0,7 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het 
bedrijf (besef dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, 
beleefd zijn, etiquette kennen,…) (2.2) 

0,2 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren 
volgens bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

0,6 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en 
doorverwijzen (2.4) 

0,2 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de 
wachtruimte brengen (koffie aanbieden, …) (2.5) 

0,3 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord 
staan bij het onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, 
wegbeschrijving, …) (2.6) 

0,9 
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3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, 
verkorte nummers instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

0,4 

3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) 0,3 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in het Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

1,3 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen 
stellen, …) (4.2) 

1,1 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) 0,7 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en 
doorgeven aan de juiste persoon (4.4) 

0,9 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en 
resultaatgerichte manier (bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen 
beantwoorden, …) (4.5) 

1,0 

4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, 
informatie opvragen, …) op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

0,4 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) 0,1 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte 
manier volgens de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

0,8 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en 
vriendelijke manier de deur wijzen (5.2) 

0,2 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en 
uitgaand personeel, …) (6.1) 

0,5 
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7. Klassement 
Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen 
(7.1) 

0,7 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de 
bedrijfsinterne procedures op een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte 
manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, doorgeven, …) (8.1) 

1,0 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar 
maken, versturen en afhandelen (8.2) 

1,2 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, 
adressenbestand aanpassen, …) (8.3) 

0,7 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail 
verzendingsmogelijkheden, brieven plooien, in omslag steken en correct 
frankeren, …) (8.4) 

0,5 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  0,5 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, 
down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

0,8 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het 
bedrijf gebruikelijke talen (8.7) 

0,4 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek 
invoegen, …) (8.8) 

0,9 

8. Correspondentie/redactie 
Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) 
(8.9) 

0,4 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te 
verzekeren dat alle externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

0,3 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of 
bezoek (vergaderzaal vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie 
maken, …) (9.1) 

0,4 
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9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) 0,6 

9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) 0,4 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, 
broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

0,6 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, 
drankautomaat, broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen 
wijzigen of annuleren (9.5) 

0,4 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) 0,1 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte 
(geen papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

0,2 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen 
papier kopieermachine, …) (10.3) 

0,6 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe 
personeelsleden, nieuwe vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

0,8 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt 
met elkaar af te wisselen (10.5) 

0,4 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en 
stresserende situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) 
(10.6) 

0,7 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 0,5 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 0,0 
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10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) 0,0 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge 
verwachtingen, stoelen zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.1) 

0,1 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen 
gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

0,1 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s 
te beperken die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende 
(12.3) 

0,0 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw 
veilig te verlaten (13.1) 

0,0 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden 
afvalophaling mogelijk te maken (14.1) 

0,2 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige 
informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is 
(15.1) 

0,2 
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Bijlage 3: Moeilijkheidsgraad van de competenties voor een 
receptioniste/telefoniste (op basis van het 
twaalfmaandenprofiel). Volledige resultaten 

 
De gemiddelde score verwijst naar het gemiddelde aantal moeilijkheids-‘muntjes’ dat een competentie kreeg toegewezen door de 
bedrijven. Hoe hoger de score, des te moeilijker is de competentie.  
 

Categorie Competentie 
Gemiddelde 
score 

 

1. Voorbereidende taken Kan op de eigen werkpost de burotica aanzetten (PC, telefooncentrale, fax, …) (1.1) 0,0 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier verwelkomen 
(beleefd welkom heten, …) (2.1) 

0,3 

2. Onthaal 
Kan het eigen gedrag en voorkomen inschatten en afstemmen op de huisstijl van het 
bedrijf (besef dat men mede het visitekaartje van het bedrijf is, net voorkomen, 
beleefd zijn, etiquette kennen,…) (2.2) 

0,5 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier identificeren 
volgens bedrijfsinterne procedures (badge geven, register invullen, …) (2.3) 

0,7 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier aankondigen en 
doorverwijzen (2.4) 

0,2 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier naar de 
wachtruimte brengen (koffie aanbieden, …) (2.5) 

0,2 

2. Onthaal 
Kan klanten en bezoekers op een klant- en resultaatgerichte manier zelf te woord 
staan bij het onthaal (‘ik zal uw bericht doorgeven’, uitleg parkeermogelijkheden, 
wegbeschrijving, …) (2.6) 

0,6 
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3.Telefooncentrale 
Kan de telefooncentrale efficiënt instellen (in- en uitschakelen antwoordapparaat, 
verkorte nummers instellen, boodschappen inspreken, headset aansluiten, …) (3.1) 

0,6 

3.Telefooncentrale Kan de interne omroepinstallatie bedienen (3.2) 0,1 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in het Nederlands (vriendelijk antwoorden, vragen stellen, …) (4.1) 

0,5 

4. Telefoneren 
Kan telefonische oproepen op een klant- en resultaatgerichte manier beantwoorden 
in bijkomende voor het bedrijf gebruikelijke talen (vriendelijk antwoorden, vragen 
stellen, …) (4.2) 

0,7 

4. Telefoneren Kan telefonische oproepen gepast doorverbinden (4.3) 0,4 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend berichten noteren volgens de bedrijfsinterne afspraken en 
doorgeven aan de juiste persoon (4.4) 

0,8 

4. Telefoneren 
Kan al telefonerend bepaalde informatie zelf verstrekken op een klant- en 
resultaatgerichte manier (bedrijf kort voorstellen, wegbeschrijving, vragen 
beantwoorden, …) (4.5) 

1,2 

4. Telefoneren 
Kan telefoneren in opdracht (afspraken maken, boodschappen doorgeven, 
informatie opvragen, …) op een klant- en resultaatgerichte manier (4.6) 

0,5 

4. Telefoneren Kan telefoonnummers opzoeken (internet, telefoongids, …) (4.7) 0,0 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan telefonische klachten opvangen op een klantvriendelijke en resultaatgerichte 
manier volgens de bedrijfsinterne procedures (5.1) 

1,3 

5. Eerste lijnfunctie 
Kan de onthaalruimte bewaken en ongewenste bezoekers op een kordate en 
vriendelijke manier de deur wijzen (5.2) 

0,5 

6. Agendabeheer 
Kan de centrale agenda lezen en interpreteren (overzicht hebben van in- en 
uitgaand personeel, …) (6.1) 

0,3 
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7. Klassement 
Kan zowel elektronisch als op papier een klassement/archief bijhouden en ordenen 
(7.1) 

0,5 

8. Correspondentie/redactie 
Kan inkomende post (brief, aangetekende brief, mail of fax) volgens de 
bedrijfsinterne procedures op een efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte 
manier verwerken (controleren, verdelen, aftekenen, doorgeven, …) (8.1) 

0,6 

8. Correspondentie/redactie 
Kan uitgaande post (brief, aangetekende brief, pakket, mail of fax) verzendklaar 
maken, versturen en afhandelen (8.2) 

0,5 

8. Correspondentie/redactie 
Kan mailinglijsten voor e-mail en briefpost opstellen en beheren (actueel houden, 
adressenbestand aanpassen, …) (8.3) 

0,5 

8. Correspondentie/redactie 
Kan elektronische mailings en mailings per briefpost verzenden (e-mail 
verzendingsmogelijkheden, brieven plooien, in omslag steken en correct 
frankeren, …) (8.4) 

0,4 

8. Correspondentie/redactie Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in het Nederlands (8.5)  0,4 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in het Nederlands (intikken, 
down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, …) (8.6) 

0,7 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een gedicteerde brief, mail of fax noteren of uitschrijven in bijkomende voor het 
bedrijf gebruikelijke talen (8.7) 

0,6 

8. Correspondentie/redactie 
Kan een brief, mail of fax zelf opstellen of bewerken in bijkomende voor het bedrijf 
gebruikelijke talen (intikken, down- en uploaden, kopiëren, tabel en grafiek invoegen, 
…) (8.8) 

1,0 

8. Correspondentie/redactie 
Kan in opdracht documentatie versturen (informatiebrochure, wegbeschrijving, …) 
(8.9) 

0,1 

8. Correspondentie/redactie 
Kan modellen (bv. sjablonen) voor standaarddocumenten aanmaken om te 
verzekeren dat alle externe communicatie verloopt volgens de huisstijl (8.10) 

0,7 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de nodige voorbereidingen treffen voor een vergadering of 
bezoek (vergaderzaal vastleggen en klaar maken, broodjes bestellen, koffie 
maken, …) (9.1) 

0,3 



 64 

9. Administratieve ondersteuning Kan kopieën maken (9.2) 0,0 

9. Administratieve ondersteuning Kan documenten inscannen (9.3) 0,1 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan zelfstandig de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, drankautomaat, 
broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen (9.4) 

0,5 

9. Administratieve ondersteuning 
Kan op aanwijzing de voorraad verbruiksgoederen (kantoormateriaal, 
drankautomaat, broodjes, …) beheren, tijdig bestellen en opvolgen, bestellingen 
wijzigen of annuleren (9.5) 

0,6 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan problemen met de telefooncentrale en burotica (fax, PC, …) signaleren (10.1) 0,1 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor de orde en netheid van de eigen werkplek en de onthaalruimte 
(geen papieren/dossiers laten rondslingeren, opgeruimde balie, …) (10.2) 

0,1 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan instaan voor het klein onderhoud van de burotica (vervangen toners, aanvullen 
papier kopieermachine, …) (10.3) 

0,2 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan verkregen bedrijfsinformatie zelf bijhouden en updaten (nieuwe 
personeelsleden, nieuwe vestiging, organigram van het bedrijf, …) (10.4) 

0,3 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan de aandacht snel van focus wisselen om uiteenlopende taken snel en efficiënt 
met elkaar af te wisselen (10.5) 

1,4 

10. Bestuurlijk-organisatorisch 
Kan op een klant- en resultaatgerichte manier het hoofd bieden aan drukke en 
stresserende situaties (behoud van kwaliteit van het werk, vriendelijk blijven, …) 
(10.6) 

1,5 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen taken plannen en uitvoeren binnen de beschikbare tijdslimieten (10.7) 0,8 

10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (10.8) 0,7 
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10. Bestuurlijk-organisatorisch Kan op aanwijzing de eigen werkzaamheden bijsturen (10.9) 0,5 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan problemen en moeilijkheden ( te hoge werkdruk, onduidelijke of te hoge 
verwachtingen, stoelen zijn versleten, …) signaleren om de eigen gezondheid (en 
eventueel die van anderen) niet te schaden (12.1) 

0,6 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, …) aanbrengen om de eigen 
gezondheid (en eventueel die van anderen) niet te schaden (12.2) 

0,1 

12. Ergonomie voor zittend 
beeldschermbediende 

Kan de ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de gezondheidsrisico’s 
te beperken die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende 
(12.3) 

0,0 

13. Brandveiligheid voor 
kantoorbediende 

Kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om ingeval van brand het gebouw 
veilig te verlaten (13.1) 

0,3 

14. Afvalsortering voor 
kantoorbediende 

Kan kantoorafval (papier, inktpatronen, …) scheiden en sorteren om gescheiden 
afvalophaling mogelijk te maken (14.1) 

0,0 

15. Sociaal-communicatieve 
competenties 

Kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen om te vermijden dat gevoelige 
informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is 
(15.1) 

0,8 

 


