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IN DIT ARTIKEL:

Het examineren van social skills
van de salarisprofessional onder
de loep.

Het belang van social skills 

Social skills worden internationaal erkend als belangrijke

persoonlijke kenmerken die het welzijn en succes van een individu

bevorderen (European Commission, 2016). Social skills zijn

kneedbare persoonlijke kwaliteiten die emoties, gedrag en cognitie

reguleren, waardoor we onze doelen kunnen bereiken en ze zijn

belangrijk in meerdere levensdomeinen (Feraco et al., 2021;

Robles, 2012). 

Social skills zijn van primair belang voor de arbeidsmarktresultaten

en gunstig voor de kansen op werk, succes op de werkplek en

creatieve opbrengst van individuen (Deming, 2017; WEF, 2016).

Deze skills zouden het gevoel van voldoening en welzijn van een

individu moeten bevorderen (Feraco et al., 2022).  Social skills,

ook wel soft skills genoemd, versnellen de communicatie tussen

mensen in een veel hogere mate dan ‘hard skills’, cognitieve, of

technische vaardigheden die beperkt zijn tot specifieke taken of

vakgebieden (Majluf, 2021). 
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In een snel veranderende wereld wordt van werknemers verwacht dat zij duurzame oplossingen
aandragen voor complexe uitdagingen. Werknemers moeten zich aanpassen aan nieuwe
technologieën, in staat zijn om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven wanneer nodig en
kunnen werken in multidisciplinaire teams. Deze vaardigheden en (persoonlijkheids)kenmerken zijn de
zogenoemde ‘social skills'. Deze social skills komen tot uiting in zichtbaar gedrag en maken dat
iemand beroepsmatig competent handelt. De ontwikkeling wordt beïnvloed door de externe
omgeving, persoonlijke eigenschappen, zelfbeeld, interesses en normen en waarden. In dit artikel een
nadere toelichting op social skills, de toegevoegde waarde en de rol van de Associatie in het
examineren ervan.



Social skills zijn bepalend om relevant te
blijven en wendbaar te zijn op de arbeids-
markt. Het is daarom waardevol om te
(blijven) investeren in deze vaardigheden.

Social skills vergemakkelijken niet alleen het begrip op

de werkplek, maar zijn overdraagbaar tussen

organisaties, industrieën, sectoren en landen. Daarom is

er veel vraag naar deze social skills in de

beroepspraktijk. 

Social skills salarisprofessional

Ook de salarisprofessional wordt geacht verschillende 

 skills te bezitten. Bijvoorbeeld: nauwkeurig werken,

kritisch zijn, integer werken en zich inleven in de situatie

van de klant. Om up-to-date te zijn en zich te blijven

ontwikkelen is het voor deze professionals essentieel om

dit onderdeel te integreren en te laten examineren

binnen de opleiding of daarbuiten, bijvoorbeeld in de

vorm van een cursus voor bijscholing of een opfrisbeurt.  

    

De vereisten zien we eveneens terugkomen in vacatures

voor deze functie. Zo werkt de salarisprofessional

nauwkeurig en behoudt zijn concentratie, is gezond

kritisch, werkt integer, communiceert in heldere taal over

de verloning en zoekt de samenwerking op, toont geduld

en tact, kan zich inleven in de situatie van de klant, is

stressbestendig en kan plannen en prioriteiten stellen. 

Kenmerkend voor het werk van de salarisprofessional is

dat deze te maken heeft met frequente veranderingen in

de wet- en regelgeving. De professional is geïnteresseerd

en zelf actief om de veranderingen die te maken hebben

met het vak bij te houden en zich regelmatig bij te

scholen. Daarnaast durft de salarisprofessional kritisch

naar zichzelf te kijken en is veranderingsbereid.

Examineren social skills van de salarisprofessional 

Op basis van wetenschappelijke literatuur heeft de Associatie

voor het nieuwe examen Beroepscommunicatie VPS® niveau

5 gekozen voor een online examen. In dit examen toont de

kandidaat de social skills met behulp van virtuele

rollenspellen gebaseerd op de beroepspraktijk. De kandidaat

kan het examen vanuit huis op een tijdstip naar keuze

doorlopen op een eigen laptop. Door middel van

opgenomen filmfragmenten via de webcam worden de social

skills van de kandidaat beoordeeld. 



Voor de verschillende scenario’s zijn scripts geschreven

en deze scenario’s zijn gefilmd met professionele

acteurs. De handelingen in de filmpjes zijn gebaseerd op

situaties uit de beroepspraktijk van de salarisprofessional.

Een social skill krijgt namelijk pas kleur en betekenis bij

beroepsmatig handelen in de context van de opleiding

en beroepssituatie waar je je in begeeft. Iedere

professional geeft op eigen unieke wijze ‘kleur’ aan de

skills.

De correctoren, experts op dit gebied, beoordelen de

filmpjes van de kandidaten aan de hand van een

rubricsformulier met vooraf vastgestelde criteria. 

De uitkomst van dit webcamexamen is een relevante

voorspeller van de toekomstige werkprestaties van de

kandidaat (Oostrom, 2010). Er is een sterke samenhang

tussen de uitkomst van de webcamtest en het succes op

de arbeidsmarkt. De score is gerelateerd aan de

praktijkkennis die de kandidaat bezit. De webcamtest lijkt

daarom een veelbelovend type exameninstrument om

professionals voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

Online rollenspellen

Online rollenspellen bieden de mogelijkheid om studenten te

beoordelen in authentieke interacties die toekomstige

situaties op de werkvloer simuleren en zijn daarom een zeer

waardevolle manier van beoordelen in een online omgeving

(Douglas & Johnson, 2009). Een online rollenspel biedt de

mogelijkheid voor studenten om professionele interventies uit

te voeren in situaties die zijn ontleend aan de

beroepspraktijk. 

Een voordeel van een online rollenspel is anonimiteit: je kunt

beter relativeren en meer jezelf zijn (Collins & Berge, 1995;

Ogilvie & Douglas, 2007). Deze anonimiteit zorgt voor

minder angst en stress vergeleken met face-to-face rollen

spellen (Bell, 2001; Jones, 2007). Online rollenspellen

bieden kandidaten een niveau van comfort waarin ze hun

bijdragen kunnen leveren zonder angst voor spot. Deze

anonimiteit stelt de kandidaat in staat om zichzelf uit te

dagen. 

Aan de hand van de toetstermen en bijbehorend

rubricsformulier worden de opgenomen filmpjes van de

kandidaat beoordeeld. Met vooraf vastgestelde criteria

kunnen de prestaties in de filmpjes worden beoordeeld om

vast te stellen in welke mate iemand competent is (Van der

Pool & Vonk, 2008). 
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WENDBAAR EN
WAARDEVOL
Social skills zijn bepalend om relevant te blijven en

wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Het is daarom

waardevol om te (blijven) investeren in deze

vaardigheden. Daarnaast is het noodzakelijk om te

werken aan het optimaliseren van competenties die

gericht zijn op de omgang met klanten zoals overtuigen,

communiceren, adviseren en op integere wijze omgaan

met toevertrouwde informatie. Dit nieuwe examen is

daarom een mooie en waardevolle toevoeging op de

andere examens die de Associatie aanbiedt binnen de

Vakopleiding Payroll Services (VPS®).

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Saskia Bresser, accountmanager Zakelijke Dienstverlening,

via s.bresser@associatie.nl.
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