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Waarom aandacht voor de professional?
Als we actief invulling kunnen geven aan vakmanschap en de rol 

van de professional, zullen we de betere professionals kunnen aan-

trekken en aan ons kunnen binden. In een tijd van individualisering 

zijn naar richting en zingeving, wordt “het vak” steeds meer gezien 

als het nieuwe anker. Het appelleert aan de wens van mensen om 

zijn en gewaardeerd  te worden. Begrippen als beweging, inzet-

baarheid en carrière perspectief zijn hierbij van kritisch belang voor 

de professional. Reden voor de Rabobank om te starten met een 

Professional Development Framework.

Wat verstaan we onder een professional
Allereerst hebben we vastgesteld voor welke groep professionals 

we een development framework wilden ontwikkelen. Voor onze ban-

caire professionals, die werken in de commercie en dagelijkse klant-

contacten hebben, heeft de Rabobank een goed en samenhangend 

development framework beschikbaar waarmee deze groep zich 

continu kan blijven ontwikkelen op hun vakgebied. Bij Professional 

Development richten we ons op professionals buiten het commerci-

ele proces.  Denk daarbij aan ICT’ers, HR specialisten, juristen, con-

trollers, riskmanagers die allen als specialist een bijdrage leveren 

om het primaire proces van de Rabobank te ondersteunen.

De start: large scale interventie samen met 
professional, manager en HR
Om te komen tot een gericht Professional Development beleid is in ok-

tober 2012 een Large Scale Interventie georganiseerd met HR, mana-

gers van professionals en senior professionals, in totaal 70 genodigden. 

De Rabobank heeft tot nu toe veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van haar managers. Management Deve-
lopment staat dan ook hoog op de agenda binnen de Rabobank. Maar in een kennisintensieve organisatie 
zoals de Rabobank, vormen de vakspecialisten het kenniskapitaal. Van de professional wordt vaak verwacht 

genoeg om er aandacht aan te besteden? Alle aandacht gaat vaak uit naar management talent, en de profes-
sional is het achtergebleven kindje. Tijd voor talentontwikkeling van de professionals: de emancipatie van de 
professional. We hebben ons de vraag gesteld hoe de Rabobank ervoor kan zorgen dat we vakmanschap op 
een hoogwaardig niveau kunnen handhaven. Welke mogelijkheden zijn er voor onze professionals om zich te 

van de professionals in grote organisaties. Wat is de toegevoegde waarde van professionals in de toekomst? 
Dit artikel schets de aanpak en start van een traject voor professional development binnen de Rabobank

Large Scale Interventie (LSI) is een methode voor participatief ver-

anderen en samenwerken. De kunst is om via de juiste combinatie 

van groepssamenstelling, participatie en dialoog met alle relevante 

stakeholders, de aanwezige kennis te ontsluiten. LSI is divers toe-

pasbaar: van strategische besluitvorming, visieontwikkeling en sa-

menwerking, tot structuur- en cultuurverandering, marktbewerking, 

beleidsontwikkeling en zelforganisatie.

De drie stakeholders binnen de Rabobank voor het thema profes-

sional development zijn uitgenodigd om deel te nemen aan ronde 

tafel discussies over diverse thema’s rondom professional develop-

ment. In diverse rondes zijn thema’s als: de rol van de professional, 

de inzetbaarheid van de professional, de ontwikkeling van de pro-

fessional en de professional binnen de Rabobank aanbod geko-

men. Het doel was om een brede gedragenheid te creëren voor het 

onderwerp professional development en een richting te bepalen. 

Daaruit is naar voren gekomen dat de Rabobank vanuit twee pijlers 

wil gaan werken aan Professional Development: beweging van pro-

fessionals  en professionele ontwikkeling.

A.  Beweging van professionals binnen de bank richt zich op het 

vergroten van de inzetbaarheid van professionals door meer 

beweging te stimuleren. Zowel horizontale als verticale loop-

baanstappen.  Activiteiten in deze pijler zijn erop gericht om de 

de (loopbaan) mogelijkheden binnen de  Rabobank te vergroten.

B.  Professionele ontwikkeling richt zich op de competentie ontwik-

keling van de professional. Het ontwikkelen van een Professio-

nal Curriculum.
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De dag was opgebouwd met diverse input sessies met een opening 

van de CFO als sponsor van professional development. Na elke in-

putsessie volgde een vraagstelling waarbij HR, Lijnmanagement en 

de professionals samen aan tafel zaten. Prof. Mathieu Weggeman 

gaf een lezing over de innoverende en routinematige professionals, 

over de ontwikkelingen van het vakgebied en de stijgende waarde 

van vakmanschap. HR  gaf een presentatie over ontwikkelingsmo-

gelijkheden die het belang van inzetbaarheid van de professional 

centraal stelde. 

De dag was een succes  omdat het de eerste keer binnen de Rabo-

bank was dat het belang van de professional en de inzetbaarheid 

van de professional prikkelend onder de aandacht was gebracht. 

Ook ontstond  er een breed draagvlak tussen de aanwezige sta-

keholders op basis waarvan verder gebouwd kon worden aan de 

verdere opzet en uitwerking van een Professional Development 

Framework binnen de Rabobank.

De stappen: ontwikkeling en beweging
Stap 1: Hoe krijg je als professional je eigen ontwikkelrichting helder.

Hoe kijken we nu tegen de ontwikkeling aan van professionals? Pro-

-

voegde waarde leveren aan  de Rabobank is daarbij een belangrijk 

gehanteerd  uitgangspunt. Geïnspireerd geraakt door de lezing van 

Prof. Weggeman, die sprak over de innovatieve versus routinema-

breedte, hebben we een twee bij twee ontwikkeld.   Het model of 

-

-

-
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verdieping en verbetering houden door te zoeken naar oplossingen. 

De onderzoeker zoekt en verkent graag de diepte van zijn vakge-

bied. Hij is erg geïnteresseerd in vernieuwingen binnen zijn vakgebied 

en het eigen domein. De optimalisator geniet van zijn eigen vak. Hij 

is gericht op toepassing van zijn vakkennis in het eigen domein. Hij 

is vooral bezig met het uitoefenen van zijn vak en verbetering van zijn 

eigen manier van werken.

leveren vanuit hun professie. De verbinder zoekt vanuit het eigen 

vakgebied actief de samenwerking met andere disciplines en do-

meinen. Hij werkt bij voorkeur in de waardeketen en legt verbanden 

orkestrator 

vertaalt die naar innovatieve oplossingen.

-

-

ma’s ( “Co-creëren in de keten” en “Het orkestreren van waarde”)

waarmee professionals hun professioneel leiderschap kunnen ont-

wikkelen.

Stap 2: Het Professional Curriculum

Als volgende stap is, na de large scale interventie in 2012, is het Pro-

fessional Curriculum ontwikkeld. Het betreft verschillende ontwikkel-

activiteiten waarmee professionals inzicht krijgen in bancaire zaken 

en de coöperatie, inzicht krijgen in de Rabobank organisatie én in-

zicht in zichzelf. 

1.  Een van de belangrijkste onderdelen van het Professional Curri-

culum zijn twee programma’s die zich richten op het ontwikkelen 

van het leiderschap van de professional. Deze programma’s zijn 

trends. Het programma wordt aangeboden voor medior én senior 

professionals. Deze programma’s zijn opgebouwd rondom het ef-

-

goed doen. Dat heeft geleid tot de vijf principes van effectuation, 

-

langrijk daarin is dat onverwachte gebeurtenissen geen bedreigin-
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gen zijn, maar kansen. In de huidige tijd zijn verrassende wendingen 

eerder regel dan uitzondering. Effectuation leert de professional om 

effectief te zijn in onzekere omstandigheden. Professionals  leren 

om als specialist hun impact te vergroten. Het programma leidt tot 

nieuwe inzichten waarbij de professional  leert om zaken vanuit di-

verse perspectieven te bekijken. Daarmee vergroot hij zijn blikveld 

en inzetbaarheid. 

2.  Professionals krijgen inzicht in de werking van banken in het alge-

meen en het bankieren bij de coöperatieve Rabobank in het bijzon-

der via de collegereeks Rabobankieren.

3.  Om je als professional snel te kunnen oriënteren op de opleidingsmo-

gelijkheden buiten de Rabobank is Click2Learn ontwikkeld: een keu-

zetool waarmee je binnen enkele “clicks” een selectie van kwalitatief 

goede programma’s van preferred suppliers van de Rabobank krijgt.

4. -

mee professionals, op hun eigen vakgebied,  een kijkje in de keuken 

krijgen bij andere Europese coöperatieve banken. Daarmee worden 

gericht best practices tussen coöperatieve banken en hun profes-

sionals uitgewisseld. 

Stap 3 Het thema bewegen: De Professional Community Day

-

ganiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis binnen de Rabobank werd 

er een dag georganiseerd voor professionals. De dag was een enorm 

succes met 700 bezoekers. De thema’s beweging en ontwikkeling ston-

den ook hier weer centraal.  Ingeleid door Bert Bruggink CFO Raad van 

Bestuurslid , met als thema: “De emancipatie van de professional”.  Prof. 

Mathieu Weggeman  gaf een lezing over: “De professional van de toe-

komst”, een uitdagende sessie waarbij een ieder geprikkeld werd om 

na te denken over zijn loopbaan. De middag stond in het teken van drie 

pijlers: Inzicht in jezelf, inzicht in de organisatie en inzicht in je loopbaan. 

Alle afdelingen van Rabobank Nederland presenteerden zich zelf aan de 

professionals op originele en betrokken wijze. Op deze wijze hebben vele 

professionals meer inzicht gekregen in de breedte van de organisatie wat 

betreft de loopbaanmogelijkheden, en welke ontwikkel mogelijkheden er 

zijn. De dag werd afgesloten door een lezing van Menno Lanting over de 

slimme organisatie en de toekomst van werk, leiderschap en innovatie.

De intentie is een dergelijk event een keer per twee jaar te organiseren. 

De inschrijvingen liepen storm, en de betrokkenheid van managers om 

de dag tot een succes te maken was overweldigend.

Leerpunten 
De belangrijkste leerpunten voor onszelf als consultants binnen de Ra-

bobank en eveneens behorend tot de groep van professionals:

Betrek vanaf het begin de topprofessionals van je eigen organisatie en 

senior management van professionals. Binnen de Rabobank hebben 

vanaf het eerste begin het hoofd Control Rabobank Groep en onze Chief 

Economist onze plannen en ideeën ondersteund én uitgedragen. Het 

was dus geen “ding” van HR. Neem de tijd voor een gedegen planning 

en uitvoering. Participatie en co-creatie vraagt tijd én het heeft tijd nodig 

om ideeën , suggesties en gedachtenspinsels zich te laten ontwikkelen 

tot voldragen inzichten en om vervolgens te komen tot concrete acties 

en uitwerkingen. Professional Development is voor ons en voor veel 

organisaties, denken wij,  een nieuw thema. Modellen en inzichten die 

we kennen vanuit Management Development zijn niet één-op-één over-

draagbaar en toepasbaar voor Professional Development. Dat betekent 

dat je op zoek moet gaan naar nieuwe concepten, zoals bijvoorbeeld 

taal dat zich moet ontwikkelen en zijn weg moet vinden binnen de be-

staande organisatie. Én dat maakt het dan ook weer een spannende en 

Tot slot
De eerste stappen zijn gezet, de eerste programma’s zijn opgestart. De 

professionals zijn aan zet om te werken aan de eigen inzetbaarheid, zelf 

vertrouwen, zichtbaarheid en professioneel  leiderschap. Aandacht voor 

professional  development is ondertussen ook een belangrijk agenda-

punt, naast management development binnen de Rabobank.  De ontwik-

kelingen hebben er toe geleid  dat velen zich realiseren dat we een nieuw 

tijdperk in gaan als professionals. Multidisciplinair is niet meer voldoende 

om effectief samen te werken als professionals. De volgende stap is 

transdisciplinair samenwerken als professionals. Of zo als we dat binnen 

de bank hebben genoemd: “ Verbindend samenwerken”. Alleen je eigen 

vakgebied kennen is niet voldoende. Je moet meer van andere disciplines 

begrijpen en je er daadwerkelijk mee kunnen verbinden om effectief te 

-

grale benadering van vraagstukken. | 


