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                             Situatie 

 

Kerncompetentie 

Intern Extern 

Juridische professionaliteit het kunnen toepassen van een brede juridische kennis en het 
tonen van belangstelling voor de diverse voor de overheid 
relevante rechtsgebieden in het algemeen en voor het recht 
van het specifieke beleidsterrein in het bijzonder 

het onderkennen van juridisch relevante aspecten van een 
onderwerp en het kunnen toepassen van kennis van de 
rechtsgebieden waarmee de eigen organisatie in aanraking komt 

Oplossingsgerichtheid het met anderen zoeken naar en vinden van manieren 
waarop problemen kunnen worden opgelost of vraagstukken 
op afdoende wijze kunnen worden behandeld 

het geven van informatie over en suggesties voor de aanpak van 
vraagstukken  
 

Snel schakelen en snel schaken het stellen van de juiste prioriteiten en het alert en zorgvuldig 
verrichten van verschillende taken die afwisselend en snel na 
elkaar om aandacht vragen alsmede het in korte tijd kunnen 
verwerken van informatie alsmede het onderkennen van de 
relevantie daarvan 

op een effectieve wijze verschillende dossiers tegelijkertijd 
behandelen en verschillende personen juridisch van dienst zijn 

Creativiteit het bedenken en uitwerken van originele oplossingen voor 
problemen die de organisatie ontmoet en het bedenken en 
uitwerken van nieuwe ideeën en werkwijzen ter verbetering 
van de organisatie of het vakgebied 

het buiten de gebruikelijke kaders zoeken van oplossingen en 
formuleren van reacties op door anderen aangedragen standpunten 
en stellingen 

Beleid- en omgevinggevoelig gevoel hebben voor de keuzes en de prioritering binnen het 
beleid van de eigen organisatie en inzicht hebben in de 
beleidsomgeving en de belangen die daarin een rol spelen 

het kunnen inschatten van kansen en risico’s bij van een voorstel en 
het bij het oordeel kunnen betrekken van maatschappelijke en 
politieke uitgangspunten, ontwikkelingen, verbanden en 
achtergronden 

Overtuigend verwoorden het mondeling en schriftelijk verwoorden van doelstellingen, 
problemen, opvattingen, keuzes en oplossingen en het helder 
formuleren van standpunten, waarin de juridische aspecten 
worden meegenomen op een wijze die juristen en niet-
juristen overtuigt 

het verwoorden van duidelijke standpunten in een heldere betoog of 
een schrijfstijl op een wijze die juristen en niet-juristen overtuigt op 
heldere wijze uiteenzetten van standpunten 

Flexibiliteit het verwerken van nieuwe gegevens in ingenomen 
standpunten en het openstaan voor nieuwe taken, 
opdrachten en kansen  

de eigen houding en opvattingen kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden  
 


