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UNIT	5	-	Professionele	ontwikkeling,	netwerking	&	interculturele	

vaardigheden	

INTRODUCTIE 

De huidige markt is veel complexer en digitaler dan vroeger, en ze verandert steeds sneller. Deze 

evolutie heeft een enorme invloed op de factoren die het concurrentievermogen van bedrijven 

bepalen. Productietechnieken, communicatie- en marketingstrategieën, methodieken voor 

zakelijk netwerken en soorten samenwerkingsverbanden worden constant bijgestuurd. Het 

machtsevenwicht tussen bedrijven wijzigt en ook dat tussen bedrijf en consument, want de 

variabiliteit in consumptie neemt toe. In deze huidige context is het noodzakelijk dat bedrijven 

zowel over de geschikte competenties als over een grote mate van flexibiliteit bij hun 

werknemers beschikken, om zo effectief mogelijk te reageren op alle veranderingen.  

 

De Unit 'Professionele ontwikkeling, Netwerken en Interculturele vaardigheden' verklaart de 

sleutelrol van competenties voor bedrijfsontwikkeling in de huidige economische context, biedt 

een overzicht van de belangrijkste vaardigheden die op dit moment nodig zijn op de 

arbeidsmarkt en de meest relevante opleidingen die bedrijven hierrond kunnen organiseren. 

Daarnaast worden de kenmerken en basisprincipes van zakelijk netwerken en interculturele 

communicatie uiteengezet. Aan het einde van deze training kunnen studenten: 

 

- De belangrijkste lacunes in de eigen competenties en die van de organisatie identificeren. 

- Het management van een bedrijf ondersteunen bij het uitwerken van een HR-beleid dat gericht 

is op het ontwikkelen van de vaardigheden van haar werknemers 

- De belangrijkste principes van zakelijk netwerken toepassen 

- Doelgericht communiceren in een interculturele context 

 

 
DE	SLEUTELROL	VAN	COMPETENTIES	BIJ	BEDRIJFSONTWIKKELING		

Deze topic begint met een overzicht van verschillende evoluties die bedrijven hebben 

doorgemaakt, om het groeiende belang van de thema's professionele ontwikkeling, zakelijk 

netwerken en interculturele vaardigheden te benadrukken. Vervolgens wordt het begrip 'lerende 

organisatie' uitgelegd. Dit is een organisatie die over voldoende vaardigheden beschikt om haar 

dienstverlening constant aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. Tenslotte wordt er 

uitgebreid stilgestaan bij het concept 'competentie' (weten hoe te handelen) en de twee 

bestanddelen waaruit het bestaat: kennis (weten 'wat') en bekwaamheid (weten 'hoe'). 
	

	

SOCIALE	VAARDIGHEDEN	EN	LEVENSLANG	LEREN	ALS	SLEUTEL	TOT	INNOVATIE	

Dit onderwerp behandelt de conceptuele verschillen tussen 'hard skills' en 'soft skills' of 'harde' 

(vakspecifieke) en 'zachte' (sociale) vaardigheden, en biedt een overzicht van de belangrijkste 

categorieën. Het gaat onder meer over vaardigheden voor efficiënt en doelmatig werken, 

interpersoonlijke  vaardigheden, servicegerichtheid, vaardigheden rond het hebben van impact 

en invloed,  resultaatsgerichtheid en  cognitieve vaardigheden. De tien 'soft skills' van de 

toekomst zijn: 

 

● Cognitieve flexibiliteit 

● Onderhandelingsvaardigheden 

● Servicegerichtheid 
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● Het vermogen om te oordelen en beslissingen te nemen 

● Emotionele intelligentie 

● Het vermogen om samen te werken  

● People management 

● Creativiteit 

● Kritisch denken 

● Probleemoplossend denken in complexe contexten. 

 

Tenslotte wordt het concept van levenslang leren geı̈llustreerd, alsook het belang ervan voor 

professionele ontwikkeling. 

 
	

HRD	-	Human	Resources	Development	

Deze topic stelt de belangrijkste kenmerken van een effectieve HR-strategie voor. Er  wordt 

ingegaan op de belangrijkste fasen, de verschillende methodologische benaderingen en de tools  

die nodig zijn om een opleiding uit te werken, specifiek gericht op het ontwikkelen van HR-

vaardigheden. Extra aandacht gaat naar digitale vaardigheden, die steeds belangrijker worden 

voor zakelijk succes. Je leert hoe je tijdens een assessment specifiek peilt naar iemands 

bereidheid om digitale en creatieve skills te ontwikkelen.  

 

	

HOE	WERKT	ZAKELIJK	NETWERKEN?		

In dit onderwerp worden de verschillende eigenschappen, fases en technieken van zakelijk 

netwerken besproken. Het gaat zowel om persoonlijke contacten als online activiteiten. Het 

voordeel dat bedrijven hieruit kunnen halen in het huidige klimaat van globalisering en 

competitiviteit wordt benadrukt, alsook het nut van het zich openstellen voor (nieuwe) 

buitenlandse markten. 

 

 

INTERCULTURELE	COMMUNICATIE	

Deze topic behandelt de belangrijkste principes en de vier hoofdelementen (plaats, tijd, 

onderwerp en toon) van interculturele communicatie (inclusief non-verbale communicatie). Men 

geeft praktisch advies over het respecteren van bedrijfsetiquetteregels in specifieke contexten 

(zoals zakenlunches en –diners). Er wordt ook stilgestaan  bij 'netiquette' ofwel de regels rond 

netwerken op het internet. Het laatste deel gaat over onderhandelen in interculturele contexten 

en beschrijft de belangrijkste fases en technieken die gevolgd moeten worden om een win-

winovereenkomst te bereiken. 

 

EINDQUIZ	-	videogame	

Deze videogame is een educatief avontuur waarin de leerling op een speelse manier een 

specifieke professionele rol opneemt en, zoals in een eindtoets, alle opgedane leerstof uit deze 

unit kan toepassen. Concreet speelt de leerling een Indiase, innovatieadviseur die belast wordt 

met de opdracht om diensten te kopen van een Italiaans bedrijf. Hierbij zal de speler zijn 

onderhandelings- en zachte vaardigheden op tafel moeten leggen, en de principes rond 

interculturele communicatie toepassen.  
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Tijdens het spel kan de leerling kiezen tussen verschillende dialoogopties, een beroep doen op 

elementen uit de omgeving, kleine puzzels oplossen en als persoon verschillende houdingen 

aannemen. Zijn keuzes veranderen het verloop van de conversatie en beı̈nvloeden zijn eindscore. 

Zo kan hij zijn leerniveau vergelijken met de theorie die in de onderwerpen aan bod is gekomen. 

Verder is het mogelijk om toegang te krijgen tot een 'help-panel', dat de speler aan een aantal 

begrippen en definities herinnert, wanneer het betreffende onderwerp in de video aan bod komt. 

Het gebruik van deze hulplijn levert bij de eindevaluatie wel een boete op. Aan het einde van het 

spel ontvangt de gebruiker een overzicht van alle onderhandelingsacties die hij heeft 

ondernomen. Ze tonen hem welke acties hij goed heeft  gedaan (in overeenstemming met wat hij 

heeft geleerd), en waar hij verkeerde keuzes heeft gemaakt (met de juiste oplossing erbij).  

 

 

 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

De steun van de Europese Commissie voor de uitgave van deze publicatie staat los van de goedkeuring 

van de inhoud, die enkel de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan dus niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de informatie in deze publicatie. 

 


