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Talentontwikkeling voor de professional:
de emancipatie van de professional
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De Rabobank heeft tot nu toe veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van haar managers. Management Development 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
KH[OPQVMaPQOHHYaPQULPNLU^LN^LSNHH[]PUKLU,UHSZ^LLLYSPQRaPQU]PUKLUKL4+»LYZKLKVLSNYVLW^LSZL_`
genoeg om er aandacht aan te besteden? Alle aandacht gaat vaak uit naar management talent, en de professional 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
VU[^PRRLSLULUKHUUPL[HSSLLUVWKLZWLJPÄLRL]HRRLUUPZ]HUKLWYVMLZZPLTHHYOVLVU[^PRRLS[aPJOKLYVS
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

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

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

van de professional, zullen we de betere professionals kunnen aantrekken en aan ons kunnen binden. In een tijd van individualisering
^HHYPUHYILPKZ]LYOV\KPUNLUÅL_PILSLY^VYKLULUTLUZLUVWaVLR

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-

zijn naar richting en zingeving, wordt “het vak” steeds meer gezien
als het nieuwe anker. Het appelleert aan de wens van mensen om
aPJOLYNLUZZLYPL\ZTLL[LR\UULUPKLU[PÄJLYLULYNLUZNVLKPU[L

pasbaar: van strategische besluitvorming, visieontwikkeling en sa-

zijn en gewaardeerd te worden. Begrippen als beweging, inzetbaarheid 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 bancaire professionals, die werken in de commercie en dagelijkse klantcontacten 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 commerciele proces. Denk daarbij aan ICT’ers, HR specialisten, juristen, controllers, 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 oktober 2012 een Large Scale Interventie georganiseerd met HR, managers van professionals en senior professionals, in totaal 70 genodigden.

menwerking, tot structuur- en cultuurverandering, marktbewerking,
beleidsontwikkeling en zelforganisatie.
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De drie stakeholders binnen de Rabobank voor het thema professional development zijn uitgenodigd om deel te nemen aan ronde
tafel discussies over diverse thema’s rondom professional development. In diverse rondes zijn thema’s als: de rol van de professional,
de inzetbaarheid van de professional, de ontwikkeling van de professional en de professional binnen de Rabobank aanbod gekomen. 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 professionals 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 loopbaanstappen. Activiteiten in deze pijler zijn erop gericht om de
WYVMLZZPVUHSTLLYLUIL[LYaLSÄUaPJO[[LNL]LULUVTPUaPJO[PU
de (loopbaan) mogelijkheden binnen de Rabobank te vergroten.
B. Professionele ontwikkeling richt zich op de competentie ontwikkeling van de professional. Het ontwikkelen van een Professional 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 inputsessie 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
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(HUKLSPURLYRHU[]HUKLTH[YP_]PUKLU^LKLWYVMLZZPVUHSZKPL]HU
verdieping en verbetering houden door te zoeken naar oplossingen.
De onderzoeker zoekt en verkent graag de diepte van zijn vakgebied. 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

van vakmanschap. HR gaf een presentatie over ontwikkelingsmogelijkheden die het belang van inzetbaarheid van de professional
centraal stelde.

is vooral bezig met het uitoefenen van zijn vak en verbetering van zijn
eigen manier van werken.

De dag was een succes omdat het de eerste keer binnen de Rabobank was dat het belang van de professional en de inzetbaarheid
van de professional prikkelend onder de aandacht was gebracht.

(HU KL YLJO[LYRHU[ ]HU KL TH[YP_ aP[[LU KL WYVMLZZPVUHSZ KPL aPJO
NYHHN]LYIYLKLULUPULLUIYLKLJVU[L_[[VLNL]VLNKL^HHYKL^PSSLU
leveren vanuit hun professie. De verbinder zoekt vanuit het eigen

Ook ontstond er een breed draagvlak tussen de aanwezige stakeholders op basis waarvan verder gebouwd kon worden aan de
verdere opzet en uitwerking van een Professional Development

vakgebied actief de samenwerking met andere disciplines en domeinen. Hij werkt bij voorkeur in de waardeketen en legt verbanden
UHHYHUKLYL]HRNLIPLKLU]HU\P[aPQULPNLUL_WLY[PZL+Lorkestrator

Framework binnen de Rabobank.

De stappen: ontwikkeling en beweging

Z[YLLM[UHHY]LYUPL\^PUNKVVYTPKKLS]HU]LYIYLKPUNTL[LLUL_[LYUL
VYPwU[H[PL /PQ PZ NVLK VW KL OVVN[L ]HU L_[LYUL VU[^PRRLSPUNLU LU
vertaalt die naar innovatieve oplossingen.

Stap 1: Hoe krijg je als professional je eigen ontwikkelrichting helder.
Hoe kijken we nu tegen de ontwikkeling aan van professionals? ProMLZZPVUHSZKPLLLUL_WSPJPL[L]LYIPUKLUKLLU]LYUPL\^LUKL[VLNL-

,SRLWYVMLZZPVUHSOLLM[KLRLUTLYRLU]HULSR[`WL+LTH[YP_PZILWHSLUKNL^LLZ[]VVYKLVU[^PRRLSPUN]HUKL[^LLZWLJPÄLRLWYVNYHTma’s ( “Co-creëren in de keten” en “Het orkestreren van waarde”)

voegde waarde leveren aan de Rabobank is daarbij een belangrijk
gehanteerd uitgangspunt. Geïnspireerd geraakt door de lezing van

waarmee professionals hun professioneel leiderschap kunnen ontwikkelen.

Prof. Weggeman, die sprak over de innovatieve versus routinema[PNLWYVMLZZPVUHSZLUOL[;WYVÄLSKLKPTLUZPL]HUKPLW[L]LYZ\Z
breedte, hebben we een twee bij twee ontwikkeld. Het model of
^LSKL[`WVSVNPL]HUKLWYVMLZZPVUHSKPLU[HSZIHZPZ]VVYKLVU[^PRRLSPUNZ]PZPL]VVYWYVMLZZPVUHSZ,LU\P[LLUaL[[PUN]HUKL[`WVSVNPL
]HUKLWYVMLZZPVUHS!+LIHZPZ]VVYaLSÄUaPJO[LULLUVU[^PRRLSNLZWYLRPZ]HZ[NLSLNKPULLU7YVMLZZPVUHS4H[YP_;`WVSVNPL+L[`WVSVNPLVUKLYZJOLPK[]PLY[`WLUWYVMLZZPVUHSZ

ZWLJPÄLRL LSLTLU[LU aPQU NLSHYKLLYK TL[ L_[LYUL PUaPJO[LU LU
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en de coöperatie, inzicht krijgen in de Rabobank organisatie én inzicht in zichzelf.
1. Een van de belangrijkste onderdelen van het Professional Curriculum zijn twee programma’s die zich richten op het ontwikkelen
van het leiderschap van de professional. Deze programma’s zijn
ZWLJPÄLRVU[^PRRLSK]VVY9HIVIHURWYVMLZZPVUHSZ^HHYIPQ9HIV

Innovatie
Onderzoeker

Stap 2: Het Professional Curriculum
Als volgende stap is, na de large scale interventie in 2012, is het Professional Curriculum ontwikkeld. Het betreft verschillende ontwikkelactiviteiten waarmee professionals inzicht krijgen in bancaire zaken

trends. Het programma wordt aangeboden voor medior én senior
professionals. Deze programma’s zijn opgebouwd rondom het efMLJ[\H[PVUNLKHJO[LNVLK]HUWYVMKY:HYHZ:HYHZ]H[O`:HYHZ]H[O`VUKLYaVJO[^HHYVTL_[YLLTZ\JJLZ]VSSLVUKLYULTLYZOL[aV
goed doen. Dat heeft geleid tot de vijf principes van effectuation,
KLTHUPLY]HUKLURLULUOHUKLSLU]HUL_WLY[VUKLYULTLYZ)Llangrijk daarin is dat onverwachte gebeurtenissen geen bedreigin-
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Leerpunten
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 diverse perspectieven te bekijken. Daarmee vergroot hij zijn blikveld
en inzetbaarheid.
2. Professionals krijgen inzicht in de werking van banken in het algemeen en het bankieren bij de coöperatieve Rabobank in het bijzonder via de collegereeks Rabobankieren.
3. Om je als professional snel te kunnen oriënteren op de opleidingsmogelijkheden buiten de Rabobank is Click2Learn ontwikkeld: een keuzetool waarmee je binnen enkele “clicks” een selectie van kwalitatief
goede programma’s van preferred suppliers van de Rabobank krijgt.
4.0UZ[HY[LU^LLLUPU[LYUH[PVUHSL¸3LHYUPUN,_WLKP[PVU¹^HHYmee 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 professionals uitgewisseld.
Stap 3 Het thema bewegen: De Professional Community Day
5HKL\P[^LYRPUN]HUOL[[`WVSVNPLTVKLSLUKLVUKLYSPNNLUKLNLKHJO[L
]HUVU[^PRRLSPUNOLIILU^LVVRLLU7YVMLZZPVUHS*VTT\UP[`+H`NLVYganiseerd. 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 stonden 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 toekomst”, 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.

De belangrijkste leerpunten voor onszelf als consultants binnen de Rabobank 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 overdraagbaar en toepasbaar voor Professional Development. Dat betekent
dat je op zoek moet gaan naar nieuwe concepten, zoals bijvoorbeeld
VUaLLPNLU7YVMLZZPVUHS4H[YP_;`WVSVNPL,YVU[Z[HH[LLUUPL\^[`WL
taal dat zich moet ontwikkelen en zijn weg moet vinden binnen de bestaande organisatie. Én dat maakt het dan ook weer een spannende en
LULY]LYLUKLL_LYJP[PL

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 agendapunt, naast management development binnen de Rabobank. De ontwikkelingen 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
R\UULUaPQUPUZ[LLKZJVTWSL_LYLVYNHUPZH[PLZKPL]YHNLUVTLLUPU[Lgrale benadering van vraagstukken. |
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