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COMPETENTIES:

In de huidige economisch uitdagende tijden bevinden meer en meer bedrijven zich in een zeer
competitieve marktsituatie. Persoonlijkheidskenmerken en ondernemersvaardigheden vormen meer
dan ooit belangrijke sleutels tot succes.
Aan competenties wordt vaak aandacht besteed in sociaalwetenschappelijk onderzoek, denk maar
aan psychologie, management, rechten, sociologie, ... Competenties zijn ook belangrijk als het gaat
over bedrijfsmanagement. Beide types competenties – algemene en specifieke – zijn
persoonsgebonden eigenschappen en van vitaal belang voor een succesvol ondernemer.
Competenties kan je trainen, verbeteren, je helemaal eigen maken. De evaluatie van competenties
is het startpunt voor een actieplan voor verdere ontwikkeling en optimalisering.

 COMTRAIN PROJECT:
Het COMTRAIN project beoogt een evaluatie van gedragscompetenties en de ontwikkeling van de
toekomstige ondernemer. Voortbouwend op twee Leonardo da Vinci projecten, het ASTRA en het
CECE project, worden voor 6 generieke competenties trainingsprogramma‟s en cursusmateriaal
ontwikkeld.
Een online evaluatietool
gedragscompetenties:
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Communicatie
Ondernemerschap
Efficiëntie
Probleemoplossend vermogen
Planning & Organisatie
Proactieve aanpak

Efficiënt communiceren or ”De magie van elkaar goed te begrijpen“
Het is niet altijd even gemakkelijk om goed te communiceren met anderen en
om anderen te laten weten wat we echt nodig hebben. Desondanks blijft dit één
van de belangrijkste competenties voor ondernemers. Waarom is dit zo? Er is
altijd ruimte voor verbetering in de manier hoe mensen met elkaar
communiceren. Communicatieve vaardigheden zijn immers de meest complexe
„soft skills‟.

Ondernemerschap or “Beloning voor moed“
De competentie ondernemen gaat over hoe men moet denken over en creëren
van nieuwe dingen zodanig dat goede resultaten kunnen bereikt worden.
Een onderneming is een bron van macht en sterkte. Een ondernemend individu
wil er zeker van zijn dat zijn of haar ideeën worden toegepast. Het gaat niet
alleen over die mensen die de moed hebben om op zichzelf te beginnen en een
eigen zaak te starten; ondernemerschap is een belangrijke waarde zowel voor het
individu als voor het bedrijf die iemand in dienst neem.

Efficiëntie or ”stap voor stap naar het gewenste doel“
Efficiëntie betekent niet zomaar de realisatie van basisvaardigheden of het
voldoen aan de vereisten van het bedrijf, dat is vanzelfsprekend.
Ware efficiëntie is gebaseerd op constante goede resultaten terwijl ook de
motivatie wordt behouden. De onderneming kan obstakels en verschillende
taken overwinnen terwijl hij of zij in evenwicht blijft en zich professioneel
gedraagt. Hij of zij kan het aan!

Oplossingsgericht werken or “Waar een wil is, is een weg“
Ondernemers moeten in staat zijn om af te rekenen met verschillende
problemen, wanneer die zich voordoen. Competent zijn in het oplossen van
problemen betekent in staat zijn om een probleem te herkennen, te corrigeren,
te ordenen en in de juiste context te plaatsen. Het is belangrijk dat iemand in
staat is om de problemen vanuit verschillende standpunten te bekijken, om de
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juiste aanpak te kiezen en toe te passen. Veder is het belangrijk te reageren op
veranderingen of stimulansen die naar voor werden gebracht tijdens het
probleem en de oplossing.
Ten laatste moet geëvalueerd worden over wat we geleerd hebben zowel over
de situatie als over onszelf.

Plannen en organiseren or “Beter zeker dan vol spijt”
"organisatie” en “planning” zijn termen die automatisch verbonden zijn met
het werkproces. (zowel persoonlijk als job-gerelateerd). Het zal daarom geen
verassing zijn dat ze regelmatig vermeld worden als ondernemers
vaardigheden.

Proactieve benadering or ”wie goed voorbereid is, wint“
Wanneer er gevraagd wordt wat te mogen verwachten van ondernemers,
managers of de ondernemende werknemer, zeggen mensen vaak: “Ik
verwacht van hen dat ze proactief zijn, om niet alleen hun opgedragen taken
uit te voeren maar ook opkomen met nieuwe ideeën en suggesties die het
bedrijf succesvol kunnen maken. Competenties zoals de proactieve aanpak
worden gekenmerkt door iemands natuurlijk interesse in de wereld rondom
hem, het vermogen om proactief te zoeken naar nieuwe opportuniteiten,
hij/zij neemt deel aan verschillende activiteiten en heeft invloed op datgene
wat rondom hem of haar gebeurd.



DOELGROEP:

Zowel toekomstige ondernemers (werknemers, studenten, werklozen) als docenten.







EVALUATIE COMPETENTIES EN TRAINING IN 3 STAPPEN:
Vragenlijst
Evaluatie van de antwoorden
Suggestie van een individueel trainingsschema op maat, gebaseerd op de resultaten

De opleiding die de toekomstige ondernemer krijgt, bestaat uit lessen, case studies gepresenteerd
via videogames, rollenspel en verschillende andere technieken die de training heel toegankelijk
maken.







WAT KUNT U VERWACHTEN VAN HET COMTRAIN PROJECT?
Een scan van uw management- en ondernemerschapscompetenties
Methoden om uw kwaliteiten te leren kennen en te versterken
Een trainingsplan om uw werkpunten te verbeteren
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KORTOM:







Versterk uw startende onderneming en vergroot de overlevingskansen van uw bedrijf
Vergroot uw concurrentiepositie op de markt door het verhogen van
managementcompetenties
Geniet van de lange termijn voordelen door een correcte organisatie van de KMO

COMTRAIN CONSORTIUM:

LEAD PARTNER

PARTNER (CY)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin, Polska
Tel. +48 81 710-46-30
Fax +48 81 746-13-24
www.oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting Ltd
56 Stavrou Avenue Karyatides Business Center
Block A2 - Office 205 Strovolos - 2035
Nicosia – Cypr
Tel:
+357 22420110
Fax: +357 22518248
www.eurosc.eu

PARTNER (CZ)

PARTNER (BE)

RPIC-ViP s.r.o.
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava 1
REPUBLIKA CZESKA
www.rpic-vip.cz

Syntra West vzw
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
BELGIA
www.syntrawest.be

PARTNER (LT)

PARTNER (PT)

Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
Grūšiakalnio str. 85
08434 Vilnius
LITWA
www.dvp.lt

Universidade de Aveiro
UATEC - Unidade de Transferência de Tecnologia
Edifìcio da Reitoria
3810-193 Aveiro
PORTUGALIA
www.ua.pt/uatec
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