
P A G I N A  1  

 

 

Instapcompetentieprofiel van een  

administratief bediende personeelszaken 

 

In opdracht van Cevora (juni 2009) 

   

Michel Albertijn & Frederik Verleysen 

 

 

 



 2 

Inhoud 
 

Lijst van tabellen en grafieken 3 

Lijst van bijlages 3 

Inleiding 4 

Advies 5  

1. Een instapcompetentieprofiel 6  

1.1. Concept 6  

1.2. Gebruikswaarde 8 

1.3. Gegevensverzameling 9  

 
2. De instapcompetenties doorgelicht  11 

2.1. Een leertraject  11 

2.2. Het leertraject van de administratief bediende personeelszaken 13 
2.3. Samenvatting: het viermaandenprofiel 19 
 

3. Het instapcompetentieprofiel en opleiding 20  

3.1. Eén opleiding 'administratief bediende personeelszaken' 21 
3.2. Leerdoelstellingen voor de administratief bediende personeelszaken 23 
3.3. Opleiding en beroepsevoluties 27 

 

 Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in 

toegepast onderzoek over arbeid en sociaal beleid.  

 

Tempera 

Lovelingstraat 62 

2060 Antwerpen 

Tel. 03-270.38.00 

www.tempera.be 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Lijst van tabellen en grafieken 

 
 

Tabel 1: De aanwervingsdrempel voor een beginnend administratief bediende 

personeelszaken  13 

Tabel 2: Het leertraject van een beginnend administratief bediende 

personeelszaken tijdens de eerste en de tweede maand 16 

Tabel 3: Het leertraject van een beginnend administratief bediende 

personeelszaken tijdens de derde en de vierde maand 17 

Grafiek 1: Het leertraject visueel voorgesteld 19 

Tabel 4: Leerdoelstellingen van een opleiding 'administratief bediende 

personeelszaken' 24 

Tabel 5: Competenties die volgens bedrijven in belang zullen afnemen  27 

Tabel 6: Competenties die volgens bedrijven in belang zullen toenemen 28 
 

 

Lijst van bijlages 

 
 
Bijlage 1: Lijst van competenties die werden voorgelegd aan de respondenten 30 

Bijlage 2: Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de competenties voor 
administratief bediende personeelszaken (op basis van het 
viermaandenprofiel). Volledige resultaten  33 

Bijlage 3: Bevraagde bedrijven 37  



 4 

Inleiding 

 

1. Wat is een instapcompetentieprofiel? 

 
 Een instapcompetentieprofiel  

 is een doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend 
administratief bediende personeelszaken. 

 komt tot stand op basis van twintig gestandaardiseerde interviews met 
bedrijven. 

 is geen opleidingsprofiel. 
 biedt ondersteuning bij het inhoudelijk en structureel uitwerken van 

opleidingen.  
 kan gelezen worden als een verzameling leerdoelstellingen. 
 is kwantitatief onderbouwd. 

 
 

2.Concrete uitwerking 
 
 Een instapcompetentieprofiel  

 deelt de competenties voor een administratief bediende personeelszaken in 
volgens het tijdstip waarop ze van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht 
worden. 

 geeft per competentie een indicatie van belang voor de dagelijkse uitoefening 
van het beroep, gebaseerd op tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 

 peilt naar mogelijke evoluties in het beroep die een impact kunnen hebben op het 
profiel. 
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Advies 
 
 
Ontwikkel een totaalopleiding ‘administratief bediende personeelszaken’. Het 
overzicht van de instapcompetenties leert dat een opsplitsing van het opleidingsaanbod 
voor een administratief bediende personeelszaken in een basisopleiding en een 
vervolmakingsopleiding niet aangewezen is. Dit rapport pleit daarentegen voor één 
totaalopleiding waarbij ineens alle competenties aangeleerd worden. Administratief 
bediendes personeelszaken moeten immers reeds bij aanwerving 62,5 procent van de 
noodzakelijke competenties beheersen en krijgen ook na aanwerving een 
geconcentreerd leertraject te verwerken. De hoge aanwervingsdrempel, het korte 
leertraject nadien en de hoge consensus over de verwachte competenties maakt daarom 
van een totaalopleiding de beste manier om kandidaat-beroepsbeoefenaars voor te 
bereiden op een job als administratief bediende personeelszaken. 
 
Belang van specifieke competenties. Wanneer het leer- en trainingspakket zich optimaal 
afstemt op de noden van de werkvloer, besteedt het bijzondere aandacht aan de 
training van tijdrovende en moeilijke competenties. Voor de administratief bediende 
personeelszaken komen in het bijzonder volgende leerdoelstellingen als belangrijk naar 
voren:  
 een goede beheersing van rekenbladsoftware 
 informatie kunnen opzoeken in een dossier of database 
 kunnen toepassen van de sociale wetgeving, cao’s en regels rond sociale zekerheid 
 het registreren van prestaties en afwezigheden ter voorbereiding van de 

loonberekening 
 assertief en diplomatisch kunnen communiceren met werkgever en werknemers 
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1. Een instapcompetentieprofiel 

 

1.1. Concept 
 
Doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend medewerker. Dit 
onderzoek brengt de instapcompetenties van een administratief bediende 
personeelszaken in kaart. De instapcompetenties zijn de competenties die bedrijven 
verwachten van een beginnend medewerker. Een beginnend medewerker wordt 
gedefinieerd als een persoon zonder specifieke beroepservaring tijdens het eerste jaar 
voltijdse tewerkstelling in de nieuwe functie. Bij instapcompetenties gaat het enerzijds 
om een pakket competenties die werkgevers verwachten vanaf de eerste werkdag, en 
anderzijds om competenties die de beginneling gaandeweg aanleert, terwijl hij het 
beroep in kwestie al uitoefent. Samen vormen zij het geheel van competenties dat 
gedurende het eerste jaar noodzakelijk is.  
 
Het leertraject. Dit rapport belicht het leertraject van een administratief bediende 
personeelszaken. Het leertraject biedt een overzicht van de competenties die in de 
praktijk achtereenvolgens van een beginnend administratief bediende personeelszaken 
verwacht worden: 
 welke competenties zijn noodzakelijk om kans te maken op aanwerving? 
 welke competenties dient de beginnende administratief bediende personeelszaken 

als eerste onder de knie te krijgen? 
 hoe verloopt het verdere leerproces?  

 
Het belang van competenties op basis van tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 
Sommige competenties vergen in de uitoefening van het beroep van administratief 
bediende personeelszaken meer  tijd dan andere of zijn moeilijker. De mate waarin een 
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administratief bediende personeelszaken precies deze competenties vlot beheerst is 
bepalend voor zijn rendement binnen het bedrijf. Daarom is het gerechtvaardigd zulke 
tijdsintensieve en moeilijke competenties binnen het instapcompetentieprofiel een 
groter belang toe te kennen. De gemeten tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van 
de verschillende competenties worden in dit rapport verwerkt naar een schaal voor het 
relatieve belang van elke competentie. Deze vormt in het kader van opleiding een 
belangrijke aanvulling op het leertraject. Waar het leertraject enkel de volgorde van 
aanleren van de diverse competenties blootlegt, geeft het relatieve belang bijkomende 
informatie: het brengt een rangorde onder de competenties aan en maakt bijgevolg 
duidelijk op welke competenties een opleiding de nadruk dient te leggen.  
 
Geen geïdealiseerd beeld. Het leertraject stelt géén ideaalbeeld voorop. Het leertraject 
beschrijft de realistische verwachtingen die in de praktijk door bedrijven gehanteerd 
worden.  
 
Geen statisch gegeven. Competentieprofielen evolueren. Innovatie en herdefiniëring 
van de functie kan ervoor zorgen dat de verhoudingen tussen de competenties 
wijzigen. Daarom peilt dit onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen. De analyse 
wijst uit welke competenties in de nabije toekomst waarschijnlijk in belang zullen 
afnemen dan wel toenemen. Daarnaast speelt er een tweede dynamisch element: ook de 
situatie op de arbeidsmarkt heeft invloed. In tijden van arbeidsschaarste zullen 
bedrijven immers aan een beginnend administratief bediende personeelszaken lagere 
eisen stellen dan wanneer er een groot aantal sollicitanten beschikbaar is. Het is dus 
goed voor ogen te houden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een bepalende rol 
spelen in de reële verwachtingen ten aanzien van de (kandidaat-)beroepsbeoefenaars. 
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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 huidige verwachtingen op de arbeidsmarkt 
ten aanzien van een beginnend beroepsbeoefenaar om de noodzakelijke competenties 
tegenover elkaar af te wegen en te rangschikken. Het overzicht van welke competenties 
op welk ogenblik in het leertraject belangrijk zijn, biedt een uitgebreide basis voor het 
uitstippelen van een nieuw opleidingsaanbod of het evalueren en actualiseren van een 
bestaand programma. 
Het bevat informatie die helpt bij het beantwoorden van volgende vragen: 
 
 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een 

vervolmakingsopleiding?; Kiest men best voor een intensief totaalpakket?; Moet 
men de opleiding beperkn tot een selectie van competenties?; … 

 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 
 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te 

komen? 
 Op welke competenties moet een (eventuele) totaalopleiding de nadruk leggen? 
 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod? 
 
Instrument voor screening. Een instapcompetentieprofiel is 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 controlelijst zijn.  
 

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 schaal voor het relatieve belang vertelt iets over 
het belang van de competentie in het profiel. Als een 
opleiding niet alle competenties kan aanleren, is het belang 
het beste criterium om bepaalde competenties als 
leerdoelstelling te weerhouden en andere te schrappen. 

 
Hoe die leerdoelstellingen finaal in een opleidings-
programma moeten worden omgezet is het werk van 
pedagogen. 
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1.3. Gegevensverzameling 
 
Stap 1: competentielijst gebaseerd op bestaand beroepsprofiel. Dit instapcom-
petentieprofiel steunt op eerder onderzoek van de SERV en Cevora (zie margetekst). 
Dat omschrijft in detail de inhoud van de verschillende vaardigheden van een 
polyvalent bediende. Op basis daarvan werd het profiel opgesteld voor  een 
administratief bediende personeelszaken. Omwille van de overzichtelijkheid en 
hanteerbaarheid van het instapcompetentieprofiel werden de uitgebreide 
beschrijvingen uit het brondocument gereduceerd tot een compacte tekst, die haast in 
een oogopslag te begrijpen is. Zo’n ‘samenvatting’ schrapt noodgedwongen uitleg en 
deelvaardigheden, waardoor de overblijvende competentielijst de krachtlijnen bevat.  
 
Stap 2: aanvullingen en bijsturingen door experts. Ter correctie en aanvulling spraken 
drie deskundigen (zie margetekst) zich uit over de competentielijst. Zij zorgden voor 
een verfijning en vervollediging van de competentielijst. Dit resulteerde in een lijst van 
32 competenties die het inhoudelijke vertrekpunt vormt voor het 
instapcompetentieprofiel. 
 
Stap 3: steekproef van twintig Belgische bedrijven. Het onderzoek selecteerde twintig 
Belgische bedrijven, tien Nederlandstalige en tien Franstalige ondernemingen (zie 
bijlage). De bedrijven werden gekozen in functie van hun geografische spreiding en hun 
uiteenlopende werknemersaantal. Het werknemersaantal is van belang omdat de 
bedrijfsgrootte in theorie invloed kan hebben op het takenpakket van de administratief 
bediende personeelszaken. 
 
Stap 4: gestandaardiseerde interviews. Het onderzoek steunt op kwantitatieve 
gegevensverzameling. Het gebeurde aan de hand van gestandaardiseerde interviews in 
de twintig geselecteerde bedrijven. Elk interview leverde soortgelijke gegevens op rond 
het leertraject, en de relatieve tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de 

Basis voor de competentielijst 
 
De gehanteerde lijst van competenties ontstond op basis 
van het ‘Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften van de 
polyvalent bediende’ (SERV/Cevora, 2003).  
Aanvullend werden drie experts ter zake geconsulteerd: 
 Ludwig Jegers, lector CVO Leuven 
 Dirk Durivet, office manager ADMB 
 Ingrid Thijs, freelance docent 
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verschillende competenties. Dit verzekert de onderlinge vergelijkbaarheid van de 
interviews. De interviews vonden plaats in de periode april-juni 2009 en werden 
afgenomen bij de zaakvoerder of het hoofd van de personeelsdienst.  
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2. De instapcompetenties doorgelicht  

 

2.1. Een leertraject 
 
Leervolgorde. Op de volgende bladzijden staat het leertraject van een administratief 
bediende personeelszaken beschreven. Het geeft aan in welke fase een beginnend 
administratief bediende personeelszaken een bepaalde competentie onder de knie heeft. 
Om te berekenen wanneer een administratief bediende personeelszaken een 
competentie heeft aangeleerd, wordt de mediaan van de inschatting van het leertraject 
door de bedrijven gehanteerd. De mediaan is de middelste waarde van een verdeling. 
De mediaan werd boven het rekenkundig gemiddelde verkozen, omdat afwijkende 
scores bij het rekenkundig gemiddelde een veel groter gewicht krijgen. De competenties 
worden opgedeeld in competenties te beheersen bij aanwerving, en nadien per 
leerperiode van twee maanden. 
 
Voor de administratief bediende personeelszaken resulteert dit in drie onderscheiden 
leerfases: 
 
 competenties te beheersen bij aanwerving; 
 competenties aangeleerd na 2 maanden; 
 competenties aangeleerd na 4 maanden. 
 
Uitdieping gebaseerd op belang. Het beschreven leertraject wordt aangevuld met info 
over het relatieve belang van de competenties. In de tabellen op de volgende bladzijden 
geeft de kolom uiterst rechts het belang van een competentie weer. Dit belang is 
gebaseerd op de tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de competenties. Aan 
bedrijven werd gevraagd een ‘tijdsscore’ en een ‘moeilijkheidsscore’ toe te kennen aan 
de verschillende competenties (zie bijlage). Het gemiddelde van beide scores 

De mediaan in plaats van het 
rekenkundig gemiddelde 
 
Een voorbeeld verduidelijkt waarom de mediaan te 
verkiezen is:  
 
Een vaardigheid krijgt van zeven geïnterviewden de 
volgende scores: 
 
5 maanden  

 
Mediaan = 6 
 
Rekenkundig gemiddelde = 7,1 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

6 maanden 

7 maanden 

14 maanden 

 
Slechts één bedrijf situeert het aanleren van de 
vaardigheid na 14 maanden. 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.  

 

De competenties ingedeeld op basis van 
hun relatief belang 
 
Het belang van competenties binnen het profiel wordt 
afgeleid uit hun score voor tijdsintensiteit en 
moeilijkheidsgraad.  Via het gemiddelde van beide waardes 
worden de competenties van hoog naar laag gerangrschikt 
in vier groepen die telkens een kwart van het totale aantal 
competenties vertegenwoordigen. Het aantal zwarte 
bolletjes geeft aan tot welk kwart een competentie 
behoort: 

Minst belangrijk 
         || 
         || 
         || 
         \/ 
Meest belangrijk 

●●●● 

●●●● 

●●●● 

●●●● 
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resulteerde in een schaal voor het relatieve belang van de competenties. De schaal 
verdeelt de competenties in vier groepen. De belangrijkste competenties krijgen vier 
zwarte bolletjes naast hun omschrijving, de minst belangrijke één.  Competenties die 
zich tussenin situeren, krijgen naargelang hun belang in het profiel twee of drie zwarte 
bolletjes. De schaal geeft in een oogopslag een indicatie van het belang van elke 
competentie binnen het leertraject en vormt dus een belangrijke inhoudelijke 
uitdieping. 
 
Alle competenties volgens meer dan een derde van de bedrijven noodzakelijk. Een 
competentie behoort tot de instapcompetenties als een substantieel aantal 
geïnterviewden vindt dat ze behoort tot het takenpakket van een administratief 
bediende personeelszaken 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 verder twee soorten vaardigheden: 
 
 competenties die minstens 14  van de 20 bedrijven vernoemen in het takenpakket van een 

administratief bediende personeelszaken, geldig voor hun bedrijf. Dit zijn de 
vaardigheden waarover grotendeels consensus bestaat dat een volleerd 
administratief bediende personeelszaken ze moet beheersen. Deze vaardigheden 
staan in de tabellen tegen een witte achtergrond vermeld.  

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

administratief bediende personeelszaken, 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 administratief bediende 
personeelszaken ze moet beheersen. Aangezien maximaal dertien op twintig 
bedrijven het een taak vinden voor een administratief bediende personeelszaken, is 
er bij de geïnterviewden geen overeenstemming over de noodzaak van deze 
vaardigheid.  Toch zijn deze vaardigheden gevraagd op de arbeidsmarkt — meer 
dan één derde van de bedrijven vindt ze essentieel — en daarom is het logisch dat 

Interpretatie van de tabellen 
 
De tabellen met het leertraject geven per competentie 
informatie over drie elementen: 
 
 de chronologische plaats in het leertraject, bij 

aanwerving, en per periode van twee maanden; 
 het relatieve belang van elke competentie op basis 

van tijdsintensiteit en moeilijkheid (het aantal zwarte 
bolletjes); 

 het al dan niet bestaan van een consensus over de 
noodzaak van de competentie binnen het profiel (de 
witte of grijze achtergrondkleur). 

 
De gecombineerde resultaten voor de drie elementen 
maken het mogelijk de sleutelcompetenties duidelijk te 
onderscheiden van de minder belangrijke competenties. 
Voor sommige competenties stemmen de drie elementen 
minder overeen. In dat geval is het uiteindelijke gewicht 
van een competentie binnen het profiel voor interpretatie 
vatbaar. Een grijze achtergrondkleur of een plaats 
verderop in het leertraject nuanceren immers enigszins 
het belang van een competentie met veel zwarte bolletjes. 
Hoewel dus niet alle bedrijven zo’n competentie (bij 
aanvang) van een administratief bediende 
personeelszaken verwachten, is ze op basis van 
tijdsintensiteit en moeilijkheid nog steeds van belang.  
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de taken in een opleiding voor administratief bediende personeelszaken 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).  

 
 

2.2. Het leertraject van de administratief bediende personeelszaken 
 
Aanwervingsdrempel van formaat. Voor de administratief bediende personeelszaken 
bestaat er een aanzienlijke aanwervingsdrempel. Bij aanwerving moeten 20 van de 32 
competenties beheerst zijn. Dit komt overeen met 62,5 procent van het totale aantal 
competenties. Van deze 20 competenties zijn er zes zeer belangrijk (vier zwarte 
bolletjes). Vier andere competenties krijgen elk drie zwarte bolletjes en behoren dus 
eveneens tot de belangrijkste helft competenties. Over twee competenties bestaat geen 
consensus of ze noodzakelijk zijn voor een administratief bediende personeelszaken. Zij 
staan tegen een grijze achtergrond. 
 

Tabel 1: De aanwervingsdrempel voor een beginnend administratief 
bediende personeelszaken  

 

Categorie Competentie     Belang 
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan zelfstandig de eigen taken plannen (1.1) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de benodigde kantoorapparatuur bedienen (telefoon, fax, kopieerapparaat,…) (1.2.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met een tekstverwerkingsprogramma (1.3.) ●●●● 
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1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met rekenbladsoftware (zoals MS Excel) (1.4.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan instaan voor klein onderhoud van de benodigde burotica (printer, fax, …) (1.6.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan informatie opzoeken in een dossier of in een database (2.1.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan de benodigde documenten en relevante gegevens voor een personeelsdossier 
verzamelen, bundelen en registreren (2.2.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan nauwkeurig de principes van archiveren en klasseren toepassen (2.3.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan toezien op de volledigheid en actualiteit van een personeelsdossier door kennis van de 
juiste samenstelling (2.4.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan aan de hand van gesprekken met de directe overste een competentieprofiel voor 
vacatures uittekenen en onderhouden (3.1.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de sociale wetgeving, sectorale en bedrijfs-cao’s en de regels rond sociale zekerheid 
toepassen of opzoeken in een database (in verband met vakantieregelingen, ziekteverlof, 
ontslag, arbeidsongevallen, kinderbijslag, outplacement, brugpensioen, …) (3.3.) 

●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan op een klantgerichte manier antwoorden op vragen van personeel omtrent loon en 
sociale zekerheid (3.7.) ●●●● 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de 
lonen door het sociaal secretariaat voor te bereiden en te controleren (4.2.) ●●●● 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan diverse extra-legale voordelen beheren en verwerken in een loonopgave (4.3.) ●●●● 
7. Instaan voor orde en 
netheid op de werkplek 

Kan de eigen werkplek en de eigen administratie op orde houden (7.1.) ●●●● 
8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan gevoelige informatie inzake payroll en persoonsgegevens confidentieel behandelen 
teneinde de privacy van medewerkers te garanderen (8.1.) ●●●● 
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8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Beschikt over voldoende uithoudingsvermogen en concentratie om repetitief werk aan te 
kunnen (8.2.) ●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan met voldoende distantie en vanuit het werkgeversstandpunt werken in moeilijke 
omstandigheden als reorganisaties en ontslagen (8.3.) ●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan omgaan met verhoogde werkdruk en stress (8.4.) ●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan assertief en diplomatisch communiceren op verschillende niveaus (8.5.) ●●●● 

 
 
Negen extra competenties na twee maanden. Tabel 2 geeft een overzicht van de 
competenties die een beginnend administratief bediende personeelszaken moet 
verwerven tijdens de eerste twee maanden voltijds werken. Het gaat om negen van de 
in totaal 32 noodzakelijke competenties voor een administratief bediende 
personeelszaken. Twee competenties daarvan zijn zeer belangrijk (vier zwarte bolletjes). 
Drie andere competenties behoren eveneens tot de belangrijkste helft competenties (drie 
zwarte bolletjes). Over vier competenties van de negen competenties bestaat geen 
consensus of ze tot het profiel van een administratief bediende personeelszaken 
behoren. Ze worden afgebeeld tegen een grijze achtergrond. Samen met de 
competenties uit de aanwervingsdrempel beheerst de beginnende beroepsbeoefenaar 
na twee maanden werkervaring dus 29 van de 32 competenties, of meer dan 90 procent 
van het totale pakket.  
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Tabel 2: Het leertraject van een beginnend administratief bediende 
personeelszaken tijdens de eerste en de tweede maand  

 
 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met databanksoftware (zoals MS Access) (1.5.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan een eerste selectie doorvoeren op binnenkomende sollicitatiebrieven en CV’s en deze 
invoeren in een database (3.2.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de eigen kennis over sociale wetgeving, relevante cao’s en sociale zekerheidsregels up-
to-date houden door middel van opleiding en zelfstudie (3.4.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op 
specifieke, individuele dossiers (3.5.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan fouten en onregelmatigheden met betrekking tot personeelsgegevens of loonberekening 
tijdig signaleren (3.6.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan dossiers klaarmaken ter voorbereiding van inspecties (sociale inspectie, RSZ, 
gezondheidsinspectie) (3.8.) ●●●● 

4. Loonberekening en   
-administratie 

Kan zelfstandig en nauwkeurig de geëigende methodes voor loonberekening toepassen voor 
het beheer van de loonopgaven (4.1.) ●●●● 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan zelfstandig de sociale wetgeving toepassen, de geëigende administratieve procedures 
volgen en de nodige documenten invullen teneinde de RSZ-bijdragen correct aan te geven 
(5.1.) 

●●●● 

6. Begeleiden en 
ondersteunen van 
nieuwe medewerkers 

Kan nieuwe medewerkers opvangen en wegwijs maken op de afdeling (6.1.) ●●●● 

 
 
Alle competenties na vier maanden. Tabel 3 geeft een overzicht van de competenties die 
een beginnend administratief bediende personeelszaken na vier maanden voltijds 
werken. Het gaat nog om 3 van de 32 competenties. Na vier maanden werkervaring 
beheerst de administratief bediende personeelszaken dus alle competenties.  
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Tabel 3: Het leertraject van een beginnend administratief bediende 
personeelszaken tijdens de derde en de vierde maand 

 
 

  Categorie                          Competentie                                                                                                                                        Belang 
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (1.7.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan suggesties doen voor de verbetering van de werking van de administratie (1.8.) ●●●● 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan de opgave van de RSZ-voorschotten en de afrekening door het sociaal secretariaat 
controleren (5.2.) ●●●● 

 
 
Uitzonderlijk: alle competenties na vier maanden. Het vertrekpunt van dit rapport is de 
vraag hoe iemand zich de eerste twaalf maanden van voltijdse tewerkstelling inwerkt 
als administratief bediende personeelszaken. Op basis van de interviews blijkt evenwel 
dat een administratief bediende personeelszaken in de praktijk al na vier maanden alle 
competenties moet beheersen. Het vervolg van dit rapport spreekt daarom over het 
viermaandenprofiel. Dit is een uitzonderlijke situatie. Weinig andere beginnende 
beroepsbeoefenaars beschikken al na vier maanden over alle competenties.  
 
Belang van een divers pakket aan competenties. In de tabellen hierboven vallen enkele 
competenties op door hun relatieve belang. Het betreft: 
 een goede beheersing van rekenbladsoftware 
 informatie kunnen opzoeken in een dossier of database 
 kunnen toepassen van de sociale wetgeving, cao’s en regels rond sociale zekerheid 
 het registreren van prestaties en afwezigheden ter voorbereiding van de 

loonberekening 
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 assertief en diplomatisch kunnen communiceren met werkgever en werknemers, 
ook in moeilijke omstandigheden zoals bij reorganisaties en ontslagen 
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2.3. Samenvatting: het viermaandenprofiel 

 
Consensus over meer dan driekwart van de competenties. Over de meerderheid van de 
instapcompetenties zijn bedrijven het eens dat een volleerd administratief bediende 
personeelszaken deze moet beheersen. Geen enkele competentie werd door minder dan 
één derde van de bedrijven genoemd. Over meer dan driekwart van de competenties 
(25 van de 32 of 78 procent) zijn meer dan tweederde van de bedrijven het eens dat ze 
tot het profiel behoren. Zeven van de 32 competenties (22 procent) werden door meer 
dan één derde maar minder dan twee derde van de bedrijven in het takenprofiel 
opgenomen. De mate van overeenkomst over 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. 
 
Kort leertraject. Het leertraject biedt een overzicht van de competenties die verwacht 
worden van een beginnend administratief bediende personeelszaken tijdens het eerste 
jaar voltijdse tewerkstelling. Hieruit blijkt dat het leertraject van een administratief 
bediende personeelszaken snel verloopt. Er is een hoge aanwervingsdrempel (62,5 
procent van 32 competenties). Na vier maanden beheerst de administratief bediende 
personeelszaken alle competenties.  
 
Schematische voorstelling van het leertraject. Grafiek 1 stelt het leertraject van een 
administratief bediende personeelszaken voor. De X-as onderscheidt de verschillende 
leerperiodes, de Y-as geeft het aantal te beheersen competenties voor een administratief 
bediende personeelszaken weer. De grafiek illustreert dat een beginnend administratief 
bediende personeelszaken bij aanwerving een aanzienlijke voorkennis nodig heeft, en 
vervolgens in hoog tempo de overblijvende  competenties moet verwerven. 

      Grafiek 1: Het leertraject visueel voorgesteld 
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3. Het instapcompetentieprofiel en opleiding 

 
Van instapcompetentieprofiel naar opleiding. Het instapcompetentieprofiel is 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: 
 
 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een 

vervolmakingsopleiding? Kiest men best voor een intensief totaalpakket?;  Moet 
men de opleiding beperken tot een selectie van competenties?; … 

 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 
 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te 

komen?  
 Welke competenties verdienen tijdens een opleiding extra aandacht? 
 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het 

aanbod? 
 

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 is dus geen 
kant-en-klaar opleidingsprogramma, maar verduidelijkt wel 
de doelen en prioriteiten. Een opleidingsprogramma moet 
deze doelen en prioriteiten vervolgens vertalen in vorming 
en training. 
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3.1. Eén opleiding ‘administratief bediende personeelszaken’ 
 
Geen zinvol onderscheid tussen ‘basis’ en ‘vervolmaking’. 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 administratief bediende personeelszaken vormt hierop 
echter een uitzondering. De hoge aanwervingsdrempel en het geconcentreerde 
leertraject maken een zinvolle opsplitsing immers onmogelijk. Een overzicht van twee 
beproefde afbakeningen verduidelijkt de moeilijkheid: 
 
 Afbakeningsmogelijkheid 1: een basisopleiding concentreert zich op de 

aanwervingsdrempel, een vervolmakingsopleiding op wat later in het leertraject 
komt. Voor de administratief bediende personeelszaken lijkt dit evenwel niet 
aangewezen. De basisopleiding zou kandidaten weliswaar een eind op weg zetten, 
maar een vervolmakingsopleiding volgens dit concept zou zijn doel voorbij 
schieten. De resterende competenties voor de vervolmakingsopleiding moeten 
immers te kort na aanwerving verworven worden (grotendeels binnen de eerste 
twee maanden tewerkstelling). De beginnende bediende zou vrijwel onmiddellijk 
na de aanwerving moeten kunnen beginnen met de vervolmakingsopleiding. 
Praktisch gezien een moeilijk te realiseren scenario.  

 Afbakeningsmogelijkheid 2: een basisopleiding leert alle instapcompetenties aan, 
een 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 tot het takenpakket worden gerekend. Gezien het feit dat de 
administratief bediende personeelszaken alle competenties reeds verworven heeft 
na vier maanden tewerkstelling, zou de voorgestelde opdeling dus resulteren in een 
basisopleiding die alles aanleert, en zou er bijgevolg niets overblijven voor de 
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vervolmakingsopleiding. In dat geval stelt zich natuurlijk de vraag of een 
basisopleiding die alles aanleert nog wel een basisopleiding is. 

 
Een totaalopleiding ‘administratief bediende personeelszaken’. In het verlengde van 
bovenstaande redeneringen, suggereert het instapcompetentieprofiel dan ook een 
totaalopleiding die ineens alle competenties aanleert. De combinatie van een hoge 
instapdrempel, een geconcentreerde leertraject, en een hoge mate van consensus over 
de aan te leren competenties, maakt dat één totaalopleiding kandidaat 
beroepsbeoefenaars het best en het meest efficiënt voorbereidt op de verwachtingen van 
werkgevers. 
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3.2. Leerdoelstellingen voor de administratief bediende 
personeelszaken 
 
Extra aandacht voor belangrijke competenties. Tabel 4 hieronder 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 verdienen immers extra aandacht in een opleiding. 
 
Krachtlijnen. Uit tabel 4 komen enkele krachtlijnen naar voren. Enkele (clusters van) 
competenties hebben een relatief groot belang: 
 een goede beheersing van rekenbladsoftware 
 informatie kunnen opzoeken in een dossier of database 
 kunnen toepassen van de sociale wetgeving, cao’s en regels rond sociale zekerheid 
 het registreren van prestaties en afwezigheden ter voorbereiding van de 

loonberekening 
 assertief en diplomatisch kunnen communiceren met werkgever en werknemers, 

ook in moeilijke omstandigheden zoals bij reorganisaties en ontslagen 
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Tabel 4: Leerdoelstellingen van een opleiding ‘administratief bediende 
personeelszaken’ 

 

   Categorie                                                    Competentie          Belang 
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met rekenbladsoftware (zoals MS Excel) (1.4.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan informatie opzoeken in een dossier of in een database (2.1.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de sociale wetgeving, sectorale en bedrijfs-cao’s en de regels rond sociale zekerheid 
toepassen of opzoeken in een database (in verband met vakantieregelingen, ziekteverlof, 
ontslag, arbeidsongevallen, kinderbijslag, outplacement, brugpensioen, …) (3.3.) 

●●●● 

3. Personeesl-
administratie en -beleid 

Kan de eigen kennis over sociale wetgeving, relevante cao’s en sociale zekerheidsregels 
up-to-date houden door middel van opleiding en zelfstudie (3.4.) ●●●● 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de 
lonen door het sociaal secretariaat voor te bereiden en te controleren (4.2.) ●●●● 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle van 
RSZ-bijdragen 

Kan zelfstandig de sociale wetgeving toepassen, de geëigende administratieve procedures 
volgen en de nodige documenten invullen teneinde de RSZ-bijdragen correct aan te geven 
(5.1.) 

●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan met voldoende distantie en vanuit het werkgeversstandpunt werken in moeilijke 
omstandigheden als reorganisaties en ontslagen (8.3.) ●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan assertief en diplomatisch communiceren op verschillende niveaus (8.5.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan zelfstandig de eigen taken plannen (1.1) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met een tekstverwerkingsprogramma (1.3.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan de benodigde documenten en relevante gegevens voor een personeelsdossier 
verzamelen, bundelen en registreren (2.2.) ●●●● 
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3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan een eerste selectie doorvoeren op binnenkomende sollicitatiebrieven en CV’s en deze 
invoeren in een database (3.2.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op 
specifieke, individuele dossiers (3.5.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan fouten en onregelmatigheden met betrekking tot personeelsgegevens of 
loonberekening tijdig signaleren (3.6.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan op een klantgerichte manier antwoorden op vragen van personeel omtrent loon en 
sociale zekerheid (3.7.) ●●●● 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle van 
RSZ-bijdragen 

Kan de opgave van de RSZ-voorschotten en de afrekening door het sociaal secretariaat 
controleren (5.2.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met databanksoftware (zoals MS Access) (1.5.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (1.7.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan nauwkeurig de principes van archiveren en klasseren toepassen (2.3.) ●●●● 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan toezien op de volledigheid en actualiteit van een personeelsdossier door kennis van de 
juiste samenstelling (2.4.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan dossiers klaarmaken ter voorbereiding van inspecties (sociale inspectie, RSZ, 
gezondheidsinspectie) (3.8.) ●●●● 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan diverse extra-legale voordelen beheren en verwerken in een loonopgave (4.3.) ●●●● 
8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan omgaan met verhoogde werkdruk en stress (8.4.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de benodigde kantoorapparatuur bedienen (telefoon, fax, kopieerapparaat,…) (1.2.) ●●●● 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan instaan voor klein onderhoud van de benodigde burotica (printer, fax, …) (1.6.) ●●●● 
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1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan suggesties doen voor de verbetering van de werking van de administratie (1.8.) ●●●● 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan aan de hand van gesprekken met de directe overste een competentieprofiel voor 
vacatures uittekenen en onderhouden (3.1.) ●●●● 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan zelfstandig en nauwkeurig de geëigende methodes voor loonberekening toepassen 
voor het beheer van de loonopgaven (4.1.) ●●●● 

6. Begeleiden en 
ondersteunen van 
nieuwe medewerkers 

Kan nieuwe medewerkers opvangen en wegwijs maken op de afdeling (6.1.) ●●●● 

7. Instaan voor orde en 
netheid op de werkplek 

Kan de eigen werkplek en de eigen administratie op orde houden (7.1.) ●●●● 
8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan gevoelige informatie inzake payroll en persoonsgegevens confidentieel behandelen 
teneinde de privacy van medewerkers te garanderen (8.1.) ●●●● 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Beschikt over voldoende uithoudingsvermogen en concentratie om repetitief werk aan te 
kunnen (8.2.) ●●●● 
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3.3. Opleiding en beroepsevoluties 

 
Verwachte evoluties. De respondenten gaven bij hun inschatting van het leertraject aan 
welke evolutie het profiel volgens hen zal doormaken. Op die manier peilde het 
onderzoek naar trends binnen het competentieprofiel van een administratief bediende 
personeelszaken. De respondenten duidden competenties aan die volgens hen in de 
nabije toekomst in belang zullen afnemen dan wel toenemen. De nabije toekomst werd 
gedefinieerd als de komende vijf jaar. 
 
Afnemend belang: geen trends. Twee van de twintig bevraagde bedrijven voorspelden 
een afnemend belang voor in totaal twee competenties. Beide competenties werd dus 
elk één keer vernoemd. De resultaten verraden dus geen betekenisvolle trends. 
 

Tabel 5: Competenties die volgens bedrijven in belang zullen afnemen 
 

   Categorie                             Competentie 
Volgens X 
bedrijven 

   
3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op specifieke, 
individuele dossiers (3.5.) 

1 

4. Loonberekening en     
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de lonen 
door het sociaal secretariaat voor te bereiden en te controleren (4.2.) 

1 

 
 
Toenemend belang: geen trends. Negen van de twintig bedrijven voorspelden een 
toenemend belang van in totaal veertien competenties. Van deze veertien werd geen 
enkele meer dan tweemaal vermeld. Ook hier tekenen zich dus geen betekenisvolle 
trends af. Tabel 6 geeft een overzicht van de genoemde competenties.  
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Tabel 6: Competenties die volgens bedrijven in belang zullen toenemen 
 

   Categorie                             Competentie 
Volgens X 
bedrijven 

   
1. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan zelfstandig de eigen taken plannen (1.1) 2 

1. Bestuurlijk-
organisatorisch 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (1.7.) 2 

3. Personeel-
administratie en -beleid 

Kan de eigen kennis over sociale wetgeving, relevante cao’s en sociale zekerheidsregels up-to-
date houden door middel van opleiding en zelfstudie (3.4.) 

2 

3. Personeel-
administratie en -beleid 

Kan op een klantgerichte manier antwoorden op vragen van personeel omtrent loon en sociale 
zekerheid (3.7.) 

2 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met rekenbladsoftware (zoals MS Excel) (1.4.) 1 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan suggesties doen voor de verbetering van de werking van de administratie (1.8.) 1 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan aan de hand van gesprekken met de directe overste een competentieprofiel voor 
vacatures uittekenen en onderhouden (3.1.) 

1 

3. Personeels-
administratie en –beleid 

Kan een eerste selectie doorvoeren op binnenkomende sollicitatiebrieven en CV’s en deze 
invoeren in een database (3.2.) 

1 

3. Personeels-
administratie en –beleid 

Kan de sociale wetgeving, sectorale en bedrijfs-cao’s en de regels rond sociale zekerheid 
toepassen of opzoeken in een database (in verband met vakantieregelingen, ziekteverlof, 
ontslag, arbeidsongevallen, kinderbijslag, outplacement, brugpensioen, …) (3.3.) 

1 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op specifieke, 
individuele dossiers (3.5.) 

1 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan dossiers klaarmaken ter voorbereiding van inspecties (sociale inspectie, RSZ, 
gezondheidsinspectie) (3.8.) 

1 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan zelfstandig en nauwkeurig de geëigende methodes voor loonberekening toepassen voor 
het beheer van de loonopgaven (4.1.) 

1 
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4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de lonen 
door het sociaal secretariaat voor te bereiden en te controleren (4.2.) 

1 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan diverse extra-legale voordelen beheren en verwerken in een loonopgave (4.3.) 1 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan met voldoende distantie en vanuit het werkgeversstandpunt werken in moeilijke 
omstandigheden als reorganisaties en ontslagen (8.3.) 

1 
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Bijlage 1: Lijst van competenties die werden voorgelegd aan 
de respondenten  

 

     Categorie                                    Competentie 
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan zelfstandig de eigen taken plannen (1.1) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de benodigde kantoorapparatuur bedienen (telefoon, fax, kopieerapparaat,…) (1.2.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met een tekstverwerkingsprogramma (1.3.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met rekenbladsoftware (zoals MS Excel) (1.4.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met databanksoftware (zoals MS Access) (1.5.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan instaan voor klein onderhoud van de benodigde burotica (printer, fax, …) (1.6.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (1.7.) 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan suggesties doen voor de verbetering van de werking van de administratie (1.8.) 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan informatie opzoeken in een dossier of in een database (2.1.) 
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2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan de benodigde documenten en relevante gegevens voor een personeelsdossier verzamelen, bundelen en registreren (2.2.) 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan nauwkeurig de principes van archiveren en klasseren toepassen (2.3.) 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan toezien op de volledigheid en actualiteit van een personeelsdossier door kennis van de juiste samenstelling (2.4.) 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan aan de hand van gesprekken met de directe overste een competentieprofiel voor vacatures uittekenen en onderhouden (3.1.) 

3. Personeels-
administratie en –
beleid 

Kan een eerste selectie doorvoeren op binnenkomende sollicitatiebrieven en CV’s en deze invoeren in een database (3.2.) 

3. Personeels-
administratie en –
beleid 

Kan de sociale wetgeving, sectorale en bedrijfs-cao’s en de regels rond sociale zekerheid toepassen of opzoeken in een database 
(in verband met vakantieregelingen, ziekteverlof, ontslag, arbeidsongevallen, kinderbijslag, outplacement, brugpensioen, …) (3.3.) 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de eigen kennis over sociale wetgeving, relevante cao’s en sociale zekerheidsregels up-to-date houden door middel van 
opleiding en zelfstudie (3.4.) 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op specifieke, individuele dossiers (3.5.) 

3. Personeels-
administratie en –
beleid 

Kan fouten en onregelmatigheden met betrekking tot personeelsgegevens of loonberekening tijdig signaleren (3.6.) 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan op een klantgerichte manier antwoorden op vragen van personeel omtrent loon en sociale zekerheid (3.7.) 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan dossiers klaarmaken ter voorbereiding van inspecties (sociale inspectie, RSZ, gezondheidsinspectie) (3.8.) 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan zelfstandig en nauwkeurig de geëigende methodes voor loonberekening toepassen voor het beheer van de loonopgaven 
(4.1.) 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de lonen door het sociaal secretariaat voor 
te bereiden en te controleren (4.2.) 
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4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan diverse extra-legale voordelen beheren en verwerken in een loonopgave (4.3.) 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan zelfstandig de sociale wetgeving toepassen, de geëigende administratieve procedures volgen en de nodige documenten 
invullen teneinde de RSZ-bijdragen correct aan te geven (5.1.) 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan de opgave van de RSZ-voorschotten en de afrekening door het sociaal secretariaat controleren (5.2.) 

6. Begeleiden en 
ondersteunen van 
nieuwe medewerkers 

Kan nieuwe medewerkers opvangen en wegwijs maken op de afdeling (6.1.) 

7. Instaan voor orde en 
netheid op de werkplek 

Kan de eigen werkplek en de eigen administratie op orde houden (7.1.) 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan gevoelige informatie inzake payroll en persoonsgegevens confidentieel behandelen teneinde de privacy van medewerkers te 
garanderen (8.1.) 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Beschikt over voldoende uithoudingsvermogen en concentratie om repetitief werk aan te kunnen (8.2.) 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan met voldoende distantie en vanuit het werkgeversstandpunt werken in moeilijke omstandigheden als reorganisaties en 
ontslagen (8.3.) 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan omgaan met verhoogde werkdruk en stress (8.4.) 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan assertief en diplomatisch communiceren op verschillende niveaus (8.5.) 
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Bijlage 2: Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de 
competenties voor administratief bediende personeelszaken 
(op basis van het viermaandenprofiel). Volledige resultaten 

 
Elke respondent werd verzocht om twintig tijdmuntjes en twintig 
moeilijkheidsmuntjes over de competenties te verdelen. De gemiddelde scores voor 
tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad verwijzen naar het gemiddelde aantal ‘muntjes’ 
dat een competentie kreeg toegewezen door de bedrijven. Hoe hoger de scores, hoe 
tijdrovender en moeilijker de competentie. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 

Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. Volledige resultaten. 
 

     Categorie                                    Competentie        Tijd    Moeilijkheid  
 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan zelfstandig de eigen taken plannen (1.1) 0,2 1,6 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de benodigde kantoorapparatuur bedienen (telefoon, fax, kopieerapparaat,…) (1.2.) 0,6 0,0 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met een tekstverwerkingsprogramma (1.3.) 1,5 0,0 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met rekenbladsoftware (zoals MS Excel) (1.4.) 2,0 0,2 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan werken met databanksoftware (zoals MS Access) (1.5.) 1,0 0,0 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan instaan voor klein onderhoud van de benodigde burotica (printer, fax, …) (1.6.) 0,1 0,0 
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1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan de eigen werkzaamheden evalueren en zonodig bijsturen (1.7.) 0,2 0,7 

1. Bestuurlijk-
organisatorische 
competenties 

Kan suggesties doen voor de verbetering van de werking van de administratie (1.8.) 0,4 0,3 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan informatie opzoeken in een dossier of in een database (2.1.) 1,6 0,3 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan de benodigde documenten en relevante gegevens voor een personeelsdossier 
verzamelen, bundelen en registreren (2.2.) 

1,5 0,1 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan nauwkeurig de principes van archiveren en klasseren toepassen (2.3.) 0,8 0,0 

2. Personeelsdossiers 
samenstellen en 
onderhouden 

Kan toezien op de volledigheid en actualiteit van een personeelsdossier door kennis van de 
juiste samenstelling (2.4.) 

0,9 0,3 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan aan de hand van gesprekken met de directe overste een competentieprofiel voor 
vacatures uittekenen en onderhouden (3.1.) 

0,5 0,2 

3. Personeels-
administratie en –beleid 

Kan een eerste selectie doorvoeren op binnenkomende sollicitatiebrieven en CV’s en deze 
invoeren in een database (3.2.) 

1,2 0,5 

3. Personeels-
administratie en –beleid 

Kan de sociale wetgeving, sectorale en bedrijfs-cao’s en de regels rond sociale zekerheid 
toepassen of opzoeken in een database (in verband met vakantieregelingen, ziekteverlof, 
ontslag, arbeidsongevallen, kinderbijslag, outplacement, brugpensioen, …) (3.3.) 

1,3 0,8 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de eigen kennis over sociale wetgeving, relevante cao’s en sociale zekerheidsregels up-
to-date houden door middel van opleiding en zelfstudie (3.4.) 

0,9 2,0 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan de regels inzake personeelsadministratie correct interpreteren en toepassen op 
specifieke, individuele dossiers (3.5.) 

0,8 0,7 

3. Personeels-
administratie en –beleid 

Kan fouten en onregelmatigheden met betrekking tot personeelsgegevens of loonberekening 
tijdig signaleren (3.6.) 

0,7 0,9 
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3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan op een klantgerichte manier antwoorden op vragen van personeel omtrent loon en 
sociale zekerheid (3.7.) 

1,0 0,6 

3. Personeels-
administratie en -beleid 

Kan dossiers klaarmaken ter voorbereiding van inspecties (sociale inspectie, RSZ, 
gezondheidsinspectie) (3.8.) 

0,8 0,6 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan zelfstandig en nauwkeurig de geëigende methodes voor loonberekening toepassen voor 
het beheer van de loonopgaven (4.1.) 

0,6 0,3 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan prestaties en afwezigheden registreren en samenbrengen om de berekening van de 
lonen door het sociaal secretariaat voor te bereiden en te controleren (4.2.) 

1,7 1,7 

4. Loonberekening en    
-administratie 

Kan diverse extra-legale voordelen beheren en verwerken in een loonopgave (4.3.) 0,6 0,4 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan zelfstandig de sociale wetgeving toepassen, de geëigende administratieve procedures 
volgen en de nodige documenten invullen teneinde de RSZ-bijdragen correct aan te geven 
(5.1.) 

1,0 1,0 

5. Instaan voor de 
aangifte en controle 
van RSZ-bijdragen 

Kan de opgave van de RSZ-voorschotten en de afrekening door het sociaal secretariaat 
controleren (5.2.) 

0,8 0,8 

6. Begeleiden en 
ondersteunen van 
nieuwe medewerkers 

Kan nieuwe medewerkers opvangen en wegwijs maken op de afdeling (6.1.) 0,3 0,1 

7. Instaan voor orde en 
netheid op de werkplek 

Kan de eigen werkplek en de eigen administratie op orde houden (7.1.) 0,3 0,1 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan gevoelige informatie inzake payroll en persoonsgegevens confidentieel behandelen 
teneinde de privacy van medewerkers te garanderen (8.1.) 

0,3 0,3 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Beschikt over voldoende uithoudingsvermogen en concentratie om repetitief werk aan te 
kunnen (8.2.) 

0,1 0,3 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan met voldoende distantie en vanuit het werkgeversstandpunt werken in moeilijke 
omstandigheden als reorganisaties en ontslagen (8.3.) 

0,1 3,4 

8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan omgaan met verhoogde werkdruk en stress (8.4.) 0,1 1,3 
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8. Sociaal-
communicatieve 
competenties 

Kan assertief en diplomatisch communiceren op verschillende niveaus (8.5.) 0,4 4,8 
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Bijlage 3: Bevraagde bedrijven  

 
 

Bedrijf              Plaats        Provincie       # werknemers   
#  adm. 

bedienden 
personeelszaken 

 

Acerta Leuven Vlaams-Brabant 1200 1 

Aciers Sidero SA Jette Brussel  23 1 

Aéroport de Liège  Luik Luik 143 4 

Analis Suarlée Namen 144 3 

Cancel Sprl Saint-Servais Namen 12 1 

CCB  Gourain-Ramecroix Henegouwen 12000 5 

Centric-Orqua Evere Vlaams-Brabant 130 1 

Co-Actief Antwerpen Antwerpen 9 1 

De Valck Consutants NV Sint-Pieters-Woluwe Brussel 3550 4 

Econocom Zaventem Vlaams-Brabant 130 2 

Energy ICT Kortrijk West-Vlaanderen 75 1 

Global and design Technology  Angleur Luik 70 2 

Groupe Picard Garage Fiat Alfa Romeo Bastogne Luxemburg 15 2 



 38 

Hudson Gent Oost-Vlaanderen 228 3 

Netlog Gent Oost-Vlaanderen 70 1 

Randstad Professionals Antwerpen Antwerpen 2600 5 

Sita Bois d'Haine Henegouwen 40 1 

Sitelux  St-Hubert  Luxemburg 35 1 

Tractebel Engineering Antwerpen Antwerpen 460 1 

Van Marcke Kortrijk West-Vlaanderen 1200 4 

 


