
Professional Curriculum
Rabobank. Een bank met ideeën.



Intro

Ten geleide 2
Professional Curriculum: de onderdelen
In het Professional Curriculum ontwikkel je geen vakkennis 
in je eigen, professionele domein. Je ontwikkelt persoonlijk 
leiderschap, krijgt inzicht in bancaire zaken.
ga >

Programma 1
>  Co-creëren in de keten / 9-10
Co-creëren in de keten leert je in een steeds 
sneller veranderende en complexer wordende 
wereld alles wat je als professional nodig hebt.
ga >

Inschrijven
Deelnemers van Rabobank Nederland en 
Lokale Banken schrijven zich in via het 
Leerportaal.
ga >

Het Professional Curriculum is een 
scala aan ontwikkelactiviteiten voor 
professionals binnen de Rabobank 
Groep. Hiermee krijg je inzicht in 
bancaire zaken en de coöperatie, 
inzicht in de organisatie en inzicht 
in jezelf. Jan Bos, Directeur Control 
Rabobank Groep geeft een 
toelichting. ‘Het Curriculum 
is een verrijking voor iedere 
professional.’
Jan Bos

lees >

Ten geleide 1
De vier typen professionals
Hoe krijg je als professional je eigen ontwikkelrichting 
helder? De Professional Matrix Typologie van de Rabobank is 
een goede basis. 
ga >

Ten geleide 3
De vijf principes van effectuation
Wat kunnen professionals leren van succesvolle onder-
nemers? Hoe denken, beslissen en handelen zij?
ga >

Programma 2
>  Het orkestreren van waarde / 11-SK
Het orkestreren leert je wat je als professional 
in jouw rol nodig hebt om in de veranderende 
en complexer wordende wereld effectief te 
orkestreren zonder hiërarchische macht. 
ga >
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Jan Bos
Directeur Control Rabobank Groep

Het Professional Curriculum is een scala aan 
ontwikkelactiviteiten voor professionals binnen de 
Rabobank Groep. Hiermee krijg je inzicht in bancaire 
zaken en de coöperatie, inzicht in de organisatie en 
inzicht in jezelf. Jan Bos, Directeur Control Rabobank 
Groep geeft een toelichting. ‘Het curriculum is een 
verrijking voor iedere professional.’

De emancipatie van de professional

Waarom een curriculum voor 
professionals?
‘Binnen de Rabobank kennen we al het 
Management Curriculum, dat managers leert om 
beter leiding te geven. Voor professionals hadden 
we geen specifiek programma dat zich toespitst 
op hun ontwikkeling. Terwijl ook dat belangrijk is. 
Het vergroot je inzetbaarheid én je impact. 
Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen waar-
door we een Professional Curriculum nodig von-
den.’

Welke?
 ‘Het aanbod op de arbeidsmarkt krimpt. Het zal 
daardoor steeds lastiger worden om goede pro-
fessionals aan te trekken. Goede specialisten zijn 
schaars, met het Professional Curriculum vergro-

ten we onze aantrekkelijkheid als werkgever. 
Zodat we professionals succesvol kunnen werven 
én behouden.’

De Rabobank heeft professionals hard 
nodig?
 ‘Zeker.  In een kennisintensieve organisatie als de 
onze beheren en verrijken vakspecialisten het 
kenniskapitaal van de bank. Of het nu gaat om 
ICT’ers, controllers, kredietanalisten of pensioen-
specialisten, we hebben ze hard nodig.’

‘ De deelnemers krijgen inzicht in 
bancaire zaken en de coöperatie,  
in de organisatie en in zichzelf ’

Introductie
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Voor wie is het Professional Curriculum 
precies bedoeld? 
‘Het curriculum is voor medewerkers van de 
Rabobank Groep. Een belangrijk onderdeel van 
het curriculum zijn twee programma’s die zich 
richten op het ontwikkelen van je leiderschap als 
professional. Deze programma’s zijn specifiek ont-
wikkeld voor Rabobank-professionals, waarbij 
Rabospecifieke elementen zijn gelardeerd met 
externe inzichten en trends. Een voor professio-
nals in de functiegroepen 9 en 10 en een voor pro-
fessionals in functiegroep 11 en het Senior Kader. 
Deelnemers hebben minimaal twee jaar ervaring 
in hun huidige functie, krijgen prima beoordelin-
gen en willen en kunnen een stap in hun loop-
baan of carrière maken.’

Waar richten de programma’s over 
professioneel Leiderschap zich op? 
De deelnemer leert om als specialist zijn impact te 
vergroten. Het programma leidt tot nieuwe inzich-
ten bij de professional; hij leert om zaken vanuit 
diverse perspectieven te bekijken. Daarmee ver-
groot hij zijn blikveld en inzetbaarheid. Ik noem 
het de emancipatie van de professional. Goed 
voor de Rabobank én voor de deelnemer zelf.’

Deze programma’s zijn opgebouwd 
rondom het effectuation-gedachtegoed 
van prof. dr. Saras Sarasvathy. Waarom is 
juist hiervoor gekozen? 
‘Sarasvathy onderzocht waarom extreem succes-
volle ondernemers het zo goed doen. Dat heeft 
geleid tot de vijf principes van effectuation, de 

manier van denken en handelen van expert 
ondernemers. Belangrijk daarin is dat onverwach-
te gebeurtenissen geen bedreigingen zijn, maar 
kansen. In de huidige tijd zijn verrassende wen-
dingen eerder regel dan uitzondering. 
Effectuation leert je om effectief te zijn in onzekere 
omstandigheden.’

En wat zijn de andere onderdelen van het 
Professional Curriculum?
In de loop van 2013 komen nog twee aanvullende 
programma’s beschikbaar. Rabobankieren, dat 
meer inzicht geeft in het bankieren binnen de 
Rabobank, en Ontwikkelen in de praktijk, dat voor 
een kleine groep ontwikkelmogelijkheden in het 
buitenland biedt. Ook is Click2Learn beschikbaar 

waarmee professionals snel een passende oplei-
ding kunnen vinden bij een van onze preferred 
suppliers.

Wanneer is het Professional Curriculum 
geslaagd? 
 ‘Als professionals een duidelijke meerwaarde zien. 
Als ze beter inzicht hebben gekregen in hun toe-
gevoegde waarde. Als ze hun impact vergroot 
hebben. Als ze helder hebben wat de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden zijn om zichzelf te ont-
wikkelen via het curriculum of loopbaanstappen. 
En als deze ontwikkelactiviteiten een toename 
van de kennis- én ervaringsuitwisseling oplevert 
tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van 
de Rabobank Groep. ‘ 

Introductie
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De vier typen professionals

Aan de linkerkant van de matrix vinden 
we de professionals die van verdieping en 
verbetering van het bestaande houden. 

• De onderzoeker zoekt en verkent graag de 
diepte van zijn vakgebied. Hij is erg 
geïnteresseerd in vernieuwing binnen zijn 
vakgebied en 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 .

Hoe krijg je als professional je eigen ontwikkelrichting helder? 
De Professional Matrix Typologie van de Rabobank is een 
goede basis voor zelfinzicht én een ontwikkelgesprek.  
De typologie onderscheidt vier typen professionals. 

5

Wiesje ten Hoor  
Leadership & Talent Development
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Aan de rechterkant van de matrix zitten 
de professionals die zich graag verbreden.

• De verbinder zoekt vanuit het eigen vakgebied 
actief de samenwerking met andere disciplines 
en domeinen. Hij werkt bij voorkeur in de 
waardeketen van de Rabobank en legt 
verbanden naar andere vakgebieden vanuit zijn 
eigen expertise. 

• De orkestrator streeft naar vernieuwing door 
middel van verbreding met een externe 
oriëntatie. Hij is goed op de hoogte van  externe 
ontwikkelingen en vertaalt die naar innovatieve 
oplossingen voor de Rabobank.

Elke professional heeft de kenmerken van elk type. 
De matrix is bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van de twee programma’s waarmee 
professionals hun professioneel leiderschap 
kunnen ontwikkelen: 
- Co-creëren in de keten ontwikkelt professionals 

in de functiegroepen 9 en 10 van optimalisator 
naar verbinder.

- Het orkestreren van waarde ontwikkelt 
professionals in de functiegroepen 11 en SK van 
verbinder naar orkestrator.

De vier typen professionals > vervolg
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In het Professional Curriculum ontwikkel je geen vakkennis in je eigen, professionele 
domein. Je ontwikkelt wél je persoonlijk leiderschap, krijgt inzicht in bancaire zaken 
en de coöperatie, leert wat er van je verwacht wordt als professional binnen de 
Rabobank en ontwikkelt je persoonlijk tot verbinder of orkestrator. 

Het Professional Curriculum bestaat uit een aantal onderdelen die los van elkaar gevolgd kunnen worden:

Professional Curriculum

De onderdelen

Persoonlijke ontwikkeling in een 
internationale context
Een kleine groep professionals kan zich in het
buitenland ontwikkelen: via het International 
Learning Program, een samenwerking met 
Rabo Development of de International 
Learning Expedition, een samenwerking met 
de Uni co-banken. Meer informatie hierover 
komt in de loop van 2013 op het HR Portaal. 

Inzicht in bancaire zaken en de 
coöperatie
Rabobankieren is een nieuw programma dat
je inzicht geeft in het bankieren binnen de 
Rabobank. In de loop van 2013 komen twee 
modules voor niet-bankiers beschikbaar: een 
voor het niveau EK/SK en een voor non-
executives. Meer informatie vind je via het HR 
Portaal.

7Ten geleide

‘ De kunst is om je eigen ontwikkel-
richting helder te krijgen’

Keuzetool voor het kiezen van een 
externe opleiding
Met de keuzetool Click2Learn  vind je binnen 
drie clicks een passende opleiding bij externe 
aanbieders. Meer informatie vind je via het HR 
Portaal.

Professioneel Leiderschap 
ontwikkelen
Wanneer je je leiderschap als professional wilt
versterken, kun je deelnemen aan het 
programma Co-creëren in de keten voor 
professionals in de functiegroepen 9 en 10.
Voor de functiegroepen 11 en SK is het 
programma Het orkestreren van waarde 
beschikbaar.
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De vijf principes van effectuation

Het ‘Bird in hand’ principe
Begin niet met een doel of droom maar met de vogels 
die je al in je hand hebt, met de middelen die voor het 
grijpen liggen. Met de antwoorden op vragen als: wie 
ben ik, wat kan ik, wie ken ik? Hiermee kun je morgen 
beginnen.

Het ‘Affordable loss‘ principe
Reken jezelf niet rijk met een business case of belofte-
volle cijfers uit een marktonderzoek, maar riskeer alleen 
wat je bereid bent te riskeren. Je neemt dan geen 
onoverkomelijk risico, maar zet kleinere stappen voor-
waarts. Je verschuift het ondernemersperspectief van 
risicovol voorspellen en schijnzekerheid naar beheers-
baar ondernemen en creëren. 

Het ‘Crazy Quilt’ principe
De kunst om nieuwe samenwerkingen te vormen. Met 
collega’s, met stakeholders, met concurrenten. Ze zijn 
een bron van nieuwe middelen, ideeën en mogelijk-
heden en kunnen risico’s verkleinen.  Op hun eigen 
manier breien ze allemaal mee aan de uiteindelijke 
lappen deken. 

Het ‘Lemonade’ principe
Als je een idee uitvoert, stuit je eerder op verrassingen 
dan op verwachte of geplande situaties. Houd dan niet 
krampachtig vast aan je plan, maar maak van de toeval-
lige citroenen een hefboom van nieuwe kansen en leer-
momenten. If you come across lemons, make lemonade!

Het ‘Pilot in the plane’ principe
Zij die de toekomst creëren hoeven die niet te voorspel-
len. Stop met voorspellen in veranderende markten en 
ga met snelle, kleine stapjes de onzekerheid tegemoet. 
Kom in actie en houd je niet bezig met dingen waarop 
je geen invloed hebt. Transformeer van passagier tot 
piloot en vind je eigen weg. 

8Ten geleide

Thomas Blekman
De Beukelaar Groep

Wat kunnen professionals leren van succesvolle ondernemers? Er zijn boekenkasten 
over vol geschreven. Maar wat is hun mindset en gedrag? Hoe denken, beslissen en 
handelen ze? Wat maakt ze werkelijk effectief in onzekere markten? De vijf principes 
van effectuation staan haaks op wat we altijd geleerd hebben.
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De amuse
introductie van de 

ingrediënten

Krachtig verbinden  
met welke vogels in mijn 

hand verbind ik me?

Beweging vanuit inzicht 
de transformatie van 
passagier tot piloot

Breien met citroenen 
co-creatie van waarde in de 

complexe keten

Tadaaa  
zichtbaar de professional

Kaart zonder end 
groeien van optimalisator 

tot verbinder

Programma 

1 2 3 4 5

9

functiegroep 9 -10

Co-creëren in de keten

Hoe zet je het spel in de ketens naar je hand? Hoe zorg je ervoor dat je 
werk er echt toe doet? Co-creëren in de keten leert je in een steeds 
sneller veranderende en complexer wordende wereld alles wat je als 
professional nodig hebt om effectief te zijn in de waardeketens van de 
Rabobank. Gericht op proactief en co-creërend gedrag, vertrekkend 
vanuit je eigen kracht en kennis. 

Wat kun je er in de praktijk mee?
Na dit programma -en vooral dankzij de andere deelnemers- 
weet je wat je moet doen om impact te hebben zonder 
hiërarchische macht. Je ontwikkelt de mindset van een 
succesvolle ondernemer; dat helpt je om veranderingen en 
verrassingen effectief te benutten in je dagelijkse werk als 
verbindend professional.

De doelgroep
Professionals in functiegroepen 9 en 10 met de ambitie om door 
te groeien tot in het hart van de eigen waardeketen binnen de 
Rabobank. Je hebt minimaal twee jaar ervaring in je huidige 
functie.

Looptijd
7-8 maanden

Programma 1
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De werkvormen
Om te ontdekken wie jouw beste versie is, brengen we je in 
onvoorspelbare situaties: een gesprek met een topprofessional 
van de Rabobank, een bezoek aan een klant met een hijgend 
paard in je nek. Voor je het weet sta je met elkaar om een fornuis 
of ben je in een luxe bus op weg naar een onbekende bestem-
ming. Het innovatieve e-platform en een simpel schriftje dat je 
nog lang zult koesteren, vormen de houvast in het programma. 
Al het andere daagt je uit om jouw persoonlijke balans en 
ambities in de waardeketen van de Rabobank te vinden.

De doelstelling
Kennis is alleen macht als je weet hoe de hazen lopen. Vanuit 
expertise is het vaak lastig invloed te hebben zonder hiërarchi-
sche macht. De kennisintensieve organisatie heeft er baat bij 
dat we kennis actief en tijdig delen. Dit vraagt om professionals 
die zich proactief weten te verbinden. Daarom vind je in dit 
programma antwoord op de volgende vragen:
>> Wat kan ik leren van ervaren ondernemers?
>> Hoe vergroot ik mijn impact in de waardeketens?
>> Wat vraagt de Rabobank van mij in mijn rol als excellen-

te professional? 

Kortom: hoe krijg ik grip in de veranderende complexe wereld 
en hoe heb ik impact op de waardeketens binnen de Rabobank 
zonder dat ik op mijn strepen kan staan? 

De inhoud
In Co-creëren in de keten leer je roeien met de riemen die je 
hebt. Je leert dat het in veranderende omgevingen om kennis, 
gedrag en mindset gaat en niet om hiërarchie en het tot in 
detail gedefinieerde plan. Dat je meer impact hebt met effec-
tief samenwerken op basis van vertrouwen dan met regels. Het 
resultaat is dat je meer grip op de complexe veranderende 
wereld hebt.
Het programma is gebaseerd op het effectuation-gedachte-
goed van prof. dr. Saras Sarasvathy. Thomas Blekman van De 
Beukelaar Groep en de RSM Erasmus Universiteit heeft dit ver-
taald naar organisaties. 
 
De werkwijze
Het programma kent een ruime variëteit aan leer- en 
werkvormen. Het is gericht op persoonlijke ontwikkeling die 
leidt tot effectiever gedrag en meer impact van de Rabobank 
professional. In het programma deel je je eigen visie met die 
van je mede-deelnemers en andere professionals. Dat gebeurt 
onder meer via het innovatieve e-platform. Sprekers, gasten en 
trainers reiken je van alles aan en confronteren je met jezelf en 
de buitenwereld. Aan jou de uitdaging om van dit alles je eigen 
chocola te maken. Samen met de andere deelnemers krijg je de 
uitdaging om een inspirerend zichtbaar resultaat te creëren. 
Het programma sluit af op de Croeselaan in Utrecht met de 
uitreiking van je certificaat.

10Programma 1
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functiegroep 11 - SK

Het orkestreren van waarde Wat kun je er in de praktijk mee?
Je voelt wat er in je vakgebied speelt, vertaalt dit naar de trans-
formatiebehoefte van de Rabobank en orkestreert dit zodanig, 
dat je waarde toevoegt binnen de bank. Na dit programma - en 
vooral dankzij de andere deelnemers- weet je wat je moet doen 
om je impact te vergroten, zonder hiërarchische macht. Je ont-
wikkelt de mindset van een succesvolle ondernemer; dat helpt 
je om veranderingen en verrassingen effectief te benutten in je 
dagelijkse werk als orkestrerend professional. Het maakt je zicht-
baarder, deuren gaan voor je openen. 

De doelgroep
Professionals in functiegroepen 11 en SK met de ambitie om van 
de emancipatie van professionals binnen de Rabobank werke-
lijkheid te maken. Je hebt minimaal twee jaar ervaring in je hui-
dige functie.

Looptijd
7-8 maanden

Als professional is het jouw taak om voldoende nieuwe voordelen en 
waarde langs drie assen te realiseren: talent, gedrag en organisatie-
mechanismes. Het orkestreren leert je wat je als professional in jouw rol 
nodig hebt om in de steeds sneller veranderende en complexer 
wordende wereld effectief te orkestreren zonder hiërarchische macht.  

De amuse
introductie van de 

ingrediënten

Krachtig verbinden 
met welke vogels realiseer 
ik een sterkere positie voor 

de Rabobank?

Transformatie met 
daadkracht 

 transformeren van 
passagier tot thought 

leader

Breien met citroenen 
co-creatie van waarde in de 
complexe financiële wereld

Tadaaa  
zichtbaar de 

thought leader

Kaart zonder end 
groeien tot impactvolle 

orkestrator

Programma

1 2 3 4 5

Programma 2
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De werkvormen
Om te ontdekken wat jouw beste versie is, brengen we je 
in onvoorspelbare situaties: een gesprek met de beste 
professionals in de markt, een onverwacht bezoek aan 
een klant, een geblinddoekt avontuur door een diepe 
sloot. Voor je het weet sta je te snijden in een exotische 
vrucht of ben je in een luxe touringcar op weg naar een 
onbekende bestemming. Het innovatieve e-platform en 
een simpel schriftje dat je nog lang zult koesteren, 
vormen de houvast in het programma. Al het andere 
daagt je uit om jouw invulling te vinden van wat de beste 
versie is van de Rabobank. 

De doelstelling
Kennis en inzicht zijn bij het toevoegen van waarde alleen 
macht als je weet hoe je de hazen voor je kunt laten lopen. 
Vanuit expertise is het vaak lastig invloed te hebben 
zonder hiërarchische macht. En toch ben juist jij diegene 
die het weet. De kennisintensieve organisatie heeft er 
baat bij dat we kennis actief en tijdig delen en dat 
professionals die gelijk hebben, dit ook krijgen. Daarom 
vind je in dit programma antwoord op de volgende 
vragen:
>> Wat kan ik leren van ervaren ondernemers?
>>  Hoe vergroot ik mijn impact op de besluiten en de 

consequenties daarvan binnen de Rabobank?
>> Wat vraagt de markt van mij en de Rabobank in 

mijn rol als richtingbepalende orkestrator?

Kortom: hoe krijg ik grip in de veranderende complexe 
wereld en impact op de waardecreatie van de Rabobank 
zonder dat ik op mijn strepen kan staan?

De inhoud
In Het orkestreren van waarde leer je het onbenutte 
potentieel binnen de Rabobank te ontsluiten en een 
betere toekomst te creëren. Je leert dat het in veran-
derende omgevingen om kennis, gedrag en mindset gaat 
en niet om hiërarchie en het tot in detail gedefinieerde 
plan. Je krijgt impact door effectief beslissers te verleiden 
het juiste te adopteren. Want de toekomst wordt bepaald 
door hetgeen de ‘thought leading’  professional in de 
markt weet te orkestreren. Als effectieve professional weet 
je wat er in de markt gebeurt; dit vertaal je naar 
waardecreatie binnen de Rabobank.
Het orkestreren van waarde is gebaseerd op het 
effectuation-gedachtegoed van prof. dr. Saras Sarasvathy. 
Thomas Blekman van De Beukelaar Groep en de 
RSM Erasmus Universiteit heeft dit vertaald naar 
organisaties. Het programma is zowel een verdieping als 
een verbreding op Co-creëren in de keten en kent een 
sterke externe en marktgerichte oriëntatie.

De werkwijze
Het programma kent een ruime variëteit aan leer- en 
werkvormen. Het is gericht op persoonlijke ontwikkeling 

die leidt tot effectiever gedrag en meer impact van de 
Rabobankprofessional. In het programma deel je je eigen 
visie met die van je mede-deelnemers en andere 
professionals. Dat gebeurt onder meer via het innovatieve 
e-platform. Sprekers, gasten en trainers reiken je van alles 
aan en confronteren je met jezelf en de buitenwereld. Aan 
jou de uitdaging om van dit alles je eigen chocola te 
maken. Samen met de andere deelnemers krijg je de 
uitdaging om een inspirerend zichtbaar resultaat te 
creëren. Het programma sluit af op de Croeselaan in 
Utrecht met de uitreiking van je certificaat.

Het orkestreren van waarde (functiegroep 11 - SK) > vervolg

12Programma 2
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> Kosten
De kosten staan vermeld op het Leerportaal en op  
Click2Learn.

> Uitvoering
De programma’s Co-creëren in de keten en Het orkestreren van 
waarde worden uitgevoerd door De Beukelaar Groep.

> Meer informatie?
Wil je meer weten over deze programma’s neem dan contact op met 
het Rabobank Learning Center. De contactgegevens vind je op het 
HR Portaal onder Ontwikkelen.

> Annulering
Annulering dient uiterlijk 33 dagen voor aanvang van de training 
plaats te vinden.
Deelnemers van Rabobank Nederland en Lokale Banken geven de 
annulering door via het Leerportaal.
Deelnemers van Rabobank International sturen een mail naar de  
functionele mailbox van Rabobank Learning Center:  
fm.rn.hr.rlc.organisatie opleidingen. 

Te late annulering verplicht tot betaling.

Deelnemers van Rabobank Nederland en Lokale Banken 
schrijven zich in via het Leerportaal.
Op het Leerportaal staat de planning van beide programma’s 
en kun je jezelf aanmelden.

Deelnemers van Rabobank International schrijven zich in via 
Click2Learn. Op Click2Learn staat de planning van beide 
programma’s en een inschrijfformulier om jezelf aan te 
melden.

13Inschrijven
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