
Functie profiel

•	 Een	rijksambtenaar	met	een	uitvoerende	functie.	Schalen	t/m	9

•	 Heeft	een	sterk	functionele	manier	om	met	werk	en	leren	om	te	gaan.

•	 	Vaak	werkzaam	in	de	buitendienst.	Het	bijhouden	van	hun	inhoudelijk	expertise	vinden	zij	belangrijk.	

•	 	Deze	ambtenaar	wordt	niet	ondersteund	om	zich	bezig	te	houden	met	persoonlijke	ontwikkeling.

•	 	Een	groot	deel	van	het	centraal	leer-	en	ontwikkelaanbod	sluit	niet	aan	op	hun	meestal	vakinhoudelijke	

leerbehoefte.	

•	 	Bewust	bezig	zijn	met	persoonlijke	ontwikkelingen	hebben	ze	afgeleerd,	of	hebben	ze	nooit	echt	belangrijk	

gevonden	en	vinden	ze	ook	minder	relevant.

•	 	Aard	van	het	werk	en	aard	van	de	organisatie	maakt	dat	deze	rijksambtenaar	minder	aangehaakt	is	bij	wat	

er	binnen	de	overheid	plaatsvindt,	waar	aanbod	gericht	is	op	de	persoonlijke	ontwikkeling	en	doorgroei	van	

de	kenniswerkers	onder	de	ambtenaren.

Er staat een 
verandering in 
wetgeving aan 
te komen. De 
leidinggevende wil 
dat de afdeling hierop 
anticipeert.

Paulo heeft 
een lastig 
inspectiebezoek 
gehad

Wil een cursus gaan 
volgen. 

Paulo benadert 
collega’s met zijn 
moeilijke case

In gesprek met 
leidinggevende over 
de mogelijkheden.

Afstemming met HR Aangemeld voor 
cursus

Cursus gevolgd Collega stelt een 
vraag

Nadenken over  
wat ik geleerd heb

Paulo leest dit en bedenkt 
dat het sowieso tijd is 
om weer een cursus te 
volgen. Dat geldt immers 
ook voor zijn collega’s. 

Heeft moeite met 
het maken van een 
realistische inschatting 
van de situatie

Zoeken in het 
Ontwikkelaanbod. 

Collega’s willen graag 
meedenken en zo taxeren 
ze samen de risico’s en 
impact van de case

Leidinggevende geeft 
akkoord en vraagt Paulo 
het af te tikken met HR.

Mail gestuurd naar 
HR met verzoek tot 
akkoord. HR stuurt een 
scholingsovereenkomst 
toe.

Moest me online 
aanmelden. 

Deze manier van leren  
past bij mij. 

Naar aanleiding van het 
volgen van de cursus stelt 
een directe collega er wat 
vragen over.

Door de vragen van de 
collega ben ik bewuster 
geworden over hoe wat ik 
geleerd heb werkt in de 
praktijk.

Paulo heeft veel geleerd 
van zijn collega’s en 
handelt zijn case goed af. 

Misschien kan ik bij mijn 
collega’s terecht om mee 
te kijken naar deze case
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Klantreis type 1a Leer en ontwikkelbehoefte; 
De	afwachtende	ambtenaar	met	een	functionele	manier	van	leren

Case omschrijving 

Paulo	werkt	in	de	buitendienst	van	de	inspectie	Leefomgeving	en	

Transport.	Hij	doet	zijn	werk	bij	het	Ministerie	van	I&W	al	vrij	lang	en	

heeft	een	aardige	inhoudelijke	expertise	opgebouwd.	Hij	wordt	vooral	

geacht	zijn	werk	te	doen.	Waarbij	hij	zijn	inhoudelijke	kennis	natuurlijk	wel	

op	peil	houdt.	Uiteraard!	Alleen	met	‘persoonlijke	ontwikkeling’,	daar	

heeft	hij	niet	veel	mee.	Hij	is	redelijk	tevreden	met	wat	hij	doet	en	dat	hij	

die	kennis	heeft.	

Soms	verandert	de	wetgeving.	Daar	moet	hij	ook	goed	van	op	de	hoogte	

zijn.	Maar	het	Rijksportaal	met	het	leer-	en	ontwikkelaanbod…	daar	kijkt	

hij	niet	vaak.	Het	aanbod	sluit	niet	echt	aan	op	wat	hij	nodig	heeft.	

Tenminste,	dat	denkt	hij.	Als	hij	eerlijk	is	kijkt	hij	er	ook	niet	vaak	naar.	Er	

staat	zoveel	op	dat	portaal	wat	hem	allemaal	niet	zo	veel	zegt.	

Als	hij	een	scholing	of	bijscholing	nodig	heeft,	dan	moet	hij	dat	vaak	zelf	

uitzoeken	en	regelen.	Daardoor	voelt	alles	waar	de	term	‘persoonlijke	

ontwikkeling’	bij	komt	kijken	voor	hem	ook	een	beetje	als	een	‘luxe’.

Partners	in	verbetering

Stappen >>

Zoektocht >>>
Het was best leuk om 
er over te vertellen! 

Dat is ook eigenlijk hoe je 
het beste leert.

Mijn leidinggevende 
geeft altijd wel akkoord. 
Zo vaak vraag ik immers 
niet om een cursus… 
Maar moet ik nu zelf met 
HR contact opnemen? 

De site is wel een stuk 
overzichtelijker geworden 
dan vroeger! Maar 
volgens mij staat het er 
toch niet tussen.

Je vakkennis up-to-date 
houden is nodig voor je 
vakbekwaamheid. Maar 
dat uitzoeken altijd…

Het is altijd even zoeken 
om je aan te melden.

Viel me wel op dat er wel 
veel afmeldingen waren 
vanuit I&W. Snap ik wel. 
Het is ook te druk om ook 
cursussen te doen…

Het is op zich zo 
geregeld. Ik lees de 
overeenkomsten 
eigenlijk nooit helemaal 
door.

Ik vond het wel 
interessant. Ook goed 
om even iets anders te 
doen. Is weer eens wat 
anders.



Functie profiel

•	 Een	zeer	betrokken	rijksambtenaar,	schaal	10	t/m	12.	Een	echte	kenniswerker.

•	 Er	wordt	van	hen	een	grote	mate	van	zelfsturing	verwacht.

•	 Is	bevlogen,	betrokken	en	gemotiveerd.	

•	 Tijdens	hun	werk	zoeken	ze	mensen	op	van	wie	ze	kunnen	leren.	

•	 Ze	moeten	veel	doen	en	hebben	het	erg	druk.	

•	 Anderzijds	moeten	ze	nadenken	over	wat	ze	willen,	zowel	qua	persoonlijk	ontwikkeling	

als	vakinhoudelijk.	Dit	brengen	ze	in	tijdens	gesprekken	met	hun	leidinggevenden.	

•	 Hebben	een	leidinggevende	die	goed	met	hen	meedenkt	en	hen	ondersteunt	bij	het	

vormgeven	van	hun	ontwikkeling.	Deze	faciliteert	hen	bij	het	verkennen	van	

ontwikkelingsmogelijkheden	en	verbindt	hun	leerbehoeften	met	het	bestaand	aanbod.	

•	 Zij	vinden	hierdoor	hun	weg	in	het	beschikbare	leer-	en	ontwikkelaanbod,	weten	dit	

aanbod	goed	te	benutten	en	weten	hierdoor	hogerop	te	komen.	

•	 Hoewel	zelfsturing	voor	het	eigen	leren	erkend	wordt,	hangt	ook	veel	af	van	een	goede	

samenwerking	en	kwalitatief	hoogwaardige	relatie	met	de	leidinggevende	die	meedenkt	

en	coacht.	

•	 Wederzijds	vertrouwen	tussen	betrokken	ambtenaar	en	leidinggevende	heeft	voordelen	

voor	medewerkers	en	organisatie.

Zij loopt in een 
vergadering er tegenaan 
dat zij mensen niet 
meekrijgt die in de 
weerstand zitten 

Het eerste 
onderdeel van haar 
personeelsgesprek 
(plannen) komt er 
binnenkort aan.

Yasmine geeft een 
presentatie en vraagt 
om feedback

Aanmelden voor 
externe cursus

Externe cursus 
afgerond

Bila met haar 
leidinggevende

Yasmine is gegroeid. 
En haar leidinggevende 
ziet dit. 

Er ontstaat een 
interne vacature. 

Sollicitatieprocedure  
is afgerond.

Wie zou haar daarbij kunnen 
helpen? Ze vraagt haar 
manager. Die denkt mee. 

Haar leidinggevende geeft 
haar ideeën voor cursussen 
die kunnen helpen. Ze nemen 
een externe cursus op in 
haar plan.

Haar collega’s gaven haar 
inhoudelijke en persoonlijke 
feedback over haar 
presentatie

In overleg met haar 
leidinggevende stuurt 
Yasmine de cursus naar HR. 
Er komt akkoord.

Cursus gevolgd buitenshuis. 
De andere deelnemers 
kwamen van allemaal 
verschillende organisaties.

Ze kijken samen naar 
mogelijkheden in haar 
regulier werk waar ze haar 
nieuwe vaardigheden kan 
oefenen.

Na een aantal weken oefenen 
gaat het steeds beter.

Yasmine besluit er voor te 
gaan. Inmiddels kan zij goed 
aantonen dat zij voldoet aan 
alle eisen.

Yasmine krijgt de functie. 
Een van de redenen was dat 
collega’s goed zien hoe zij 
zich graag verder ontwikkeld. 

Ik ben blij dat mijn collega’s 
me feedback geven. Nu kan 
ik dit weer oppakken bij mijn 
volgende presenaties en 
voor het eindrapport.

Klantreis type 2a Leer en ontwikkelbehoefte; 
De	bevlogen	zelfsturende	ambtenaar	met	ondersteuning	

Case omschrijving 
Yasmine	werkt	in	Den	Haag	als		beleidsmedewerker	en	houdt	zich	bezig	met	de	

Europese	wetgeving.	Zij	is	bevlogen,	betrokken	en	gemotiveerd.	Zij	en	haar	collega’s	

leren	vooral	van	elkaar	en	zijn	daar	redelijk	zelfsturend	in.	Het	leren	van	elkaar	door	

bijvoorbeeld	tips	uit	te	wisselen	werkt	de	ene	keer	wat	beter	dan	de	andere.	Ze	heeft	

een	betrokken	leidinggevende	die	goed	benaderbaar	is.		Yasmine	plant	regelmatig	

bila’s	met	hem	op	eigen	initiatief,	de	leidinggevende	doet	dit	regelmatig	ook	zelf.	Dat	

waardeert	Yasmine.

Verder	zijn	er	natuurlijk	de	jaarlijkse	personeelsgesprekken.	Die	zijn	prettig	en	

nuttig.	Haar	huidige	leidinggevende	denkt	heel	erg	met	haar	mee	als	het	gaat	om	

haar	ontwikkeling.	Zowel	persoonlijk	als	vakinhoudelijk.	Hij	denkt	mee,	draagt	

suggesties	aan	en	coacht.	Hij	is	verder	goed	op	de	hoogte	wat	er	mogelijk	is	en	

helpt	Yasmine	met	dingen	uitzoeken.	

Soms	zoekt	haar	leidinggevende	zelf	ook	dingen	uit	voor	haar.	Dat	waardeert	

Yasmine	enorm.	Daarmee	ondersteunt	en	faciliteert	hij	ook	haar	persoonlijke	

ontwikkeling	en	loopbaan.

Yasmine	bereidt	die	gesprekken	ook	veel	beter	voor	dan	vroeger.	Bij	haar	eerste	

leidinggevende	was	dat	namelijk	wel	anders.	Die	was	verder	prima	hoor…	maar	die	

dacht	nooit	op	deze	manier	mee.	En	Yasmine	faciliteren	bij	haar	zoektocht	naar	

haar	ontwikkelings-mogelijkheden,	dat	gebeurde	al	helemaal	niet.		

Yasmine	is	blij.	Niet	alleen	is	haar	werk	leuk,	maar	zij	timmert	goed	aan	de	weg	met	

haar	ontwikkeling.	Dit	vertaalt	zich	weer	in	doorgroeimogelijkheden	en	een	

bijbehorend	salaris.	Yasmine	boft	maar,	want	ze	weet	ook	uit	die	eerdere	ervaringen	

dat	het	anders	kan	lopen.	

Partners	in	verbetering

Zoektocht >>>

Haar leidinggevende 
spreekt met haar af dat ze 
hier dan ook mee oefent op 
haar werk. 

Superfijn!

Mooie manier om vast te 
houden wat ze geleerd 
heeft. Je vergeet het anders 
altijd zo snel weer.

Leuk om met elkaar te 
oefenen en nieuwe mensen 
te ontmoeten. 

Mooi zo’n nieuwe uitdaging. 
En een schaal erbij is mooi 
meegenomen. 

Spannend! 
Maar door onder andere het 
oefenen in de praktijk van 
wat ik geleerd heb, weet ik 
dat ik het kan! 

Fijn dat haar leidinggevende 
meedenkt. Als Yasmine door 
wil groeien is het nodig dat 
zij hier aan werkt. Haar 
leidinggevende ziet dit. 

Ik word de laatste tijd voor 
complexere opdrachten 
gevraagd. Mooi dat het z’n 
vruchten afwerpt.
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Fijn dat het zo snel 
kan starten!



Hij loopt in een 
vergadering er 
tegenaan dat hij 
mensen niet meekrijgt 
die in de weerstand 
zitten.

Het eerste onderdeel 
van de personeels- 
gesprekken (plannen) 
komt er binnenkort aan.

Het 
personeelsgesprek

Overleggen met zijn 
leidinggevende

Geen urgentie Inspiratie  
van een collega

Een herinnering Aanmelden voor 
externe cursus

Externe cursus 
afgerond

Wie zou hem daarbij 
kunnen helpen? Hij vraagt 
zijn leidinggevende. Die 
zegt ‘vraag maar aan een 
collega hoe die dat doet’

Tijd om even die formats 
weer op te zoeken op het 
Rijksportaal.

Zijn leidinggevende vraagt 
of hij helemaal bij is. Of 
dat hij denkt dat hij iets 
nodig heeft. 

Hij bedenkt zich door 
zijn ervaring van die 
vergadering dinsdag. 

Het blijkt dat wat Johan  
graag wil niet in het 
standaard leer- en 
ontwikkelaanbod zit.

Er staan weer allemaal 
deadlines voor de deur. 
Deze zijn belangrijker dan 
zoeken voor jezelf.

Tijdens een meeting 
van een multidisciplinair 
samengesteld project 
bracht een projectlid vanuit 
een ander beleidsterrein 
een bruikbaar instrument in.

Johan komt steeds 
vaker tijdens zijn 
werkzaamheden een 
soortgelijke situatie tegen 
waar hij die dinsdag al mee 
worstelde

In overleg met zijn leiding-
gevende stuurt Johan de 
cursus naar HR. Er komt 
akkoord.

Cursus gevolgd 
buitenshuis. De andere 
deelnemers kwamen van 
allemaal verschillende 
organisaties.

Toch maar weer verder 
zoeken.

Fijn dat het eindelijk  
gaat starten.

Functie profiel

•	 Een	zeer	betrokken	rijksambtenaar,	schaal	10	t/m	12.	Een	echte	kenniswerker.

•	 Er	wordt	van	hen	een	grote	mate	van	zelfsturing	verwacht.

•	 Is	bevlogen,	betrokken	en	gemotiveerd.	

•	 Tijdens	hun	werk	zoeken	ze	mensen	op	van	wie	ze	kunnen	leren.	

•	 Ze	moeten	veel	doen	en	hebben	het	erg	druk.	

•	 	Anderzijds	moeten	ze	nadenken	over	wat	ze	willen,	zowel	qua	persoonlijk	ontwikkeling	als	vakinhoudelijk.	Dit	brengen	ze	in	

tijdens	gesprekken	met	hun	leidinggevenden.	

•	 	Hebben	een	leidinggevende	waarbij	ze	zelf	alles	moet	uitzoeken	op	het	gebied	van	leren	en	(persoonlijk)	ontwikkelen.	

•	 	Bestaand	aanbod	is	voor	hen	abstract	en	ver	weg.	Ervaren	in	de	lokale	context	ook	geen	ondersteuning.

•	 Weinig	verbinding	tussen	het	‘Leer-	en	ontwikkelaanbod’	en	eigen	leerbehoeften

•	 De	leerbehoeftes	worden	niet	besproken	door	leidinggevenden,	ze	moeten	het	zelf	expliciet	maken.	

•	 Hoewel	dit	er	vaak	bij	inschiet	door	de	drukte	en	waan	van	de	dag,	raakt	deze	groep	hierdoor	echter	niet	verbitterd,	want	ze	

zijn	erg	betrokken	bij	hun	werk.

•	 Leidinggevende	heeft	hoofdzakelijk	oog	voor	inhoud	van	het	werk	en	nauwelijks	voor	het	ontwikkelen	van	wederzijds	

vertrouwen	en	een	hoogwaardige	relatie	tussen	leidinggevende	en	medewerkers.	
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Klantreis type 2b Leer en ontwikkelbehoefte 
De	bevlogen	zelfsturende	ambtenaar	zonder	ondersteuning

Case omschrijving 
Johan	werkt	in	Utrecht.	Hij	is	bevlogen,	betrokken	en	gemotiveerd	en	

vooral	inhoudelijk	bezig	met	de	energietransitie.	Hij	is	zelfsturend	en	leert	

vooral	van	collega’s.	Praten	over	voorbeelden	en	uitwisselen	van	tips	(‘Hoe	

doe	jij	dat	nou?’).	Dit	werkt	de	ene	keer	beter	dan	de	andere.	

Hij	heeft	het	erg	druk	met	zijn	werk.	Daarnaast	is	er	natuurlijk	zijn	

persoonlijke	ontwikkeling,	zowel	voor	hemzelf	als	qua	inhoud	voor	zijn	werk.	

Hij	voert	jaarlijks	natuurlijk	gewoon	de	reguliere	personeelsgesprekken	met	

zijn	leidinggevende.	Tussendoor	plant	Johan	weleens	bila’s	met	zijn	

leidinggevende	in.	Beide	gespreksvormen	zijn	vooral	gericht	op	de	

inhoudelijke	aspecten	van	zijn	werkzaamheden,	waar	zijn	leidinggevende	

ook	veel	expertise	op	heeft.	Hij	staat	wel	open	voor	de	persoonlijke	

ontwikkeling	van	Johan,	maar	helpt	hem	niet	echt	uit	zichzelf.	Hij	vindt	

alles	prima,	als	Johan	het	maar	zelf	regelt.	Dat	schiet	er	soms	wel	bij	in.	

Best	vaak	eigenlijk.	Want,	het	is	al	druk	genoeg.	Al	dat	uitzoekwerk	dat	er	

bij	komt…	Er	is	wel	die	site…	het	Leerportaal.	Daar	staat	wel	van	alles.	Te	

veel	eigenlijk.	Het	maakt	het	zoeken	niet	makkelijker.	Ook	staat	er	wel	heel	

veel	waarvan	niet	helemaal	duidelijk	is	wat	het	is.	Dit	maakt	het	maken	van	

een	goede	keuze	ook	lastig	omdat	hij	niet	goed	weet	of	je	er	iets	aan	hebt.	

Johan	vindt	het	wel	jammer	dat	hij	altijd	helemaal	moet	bedenken	wat	hij	

wil.	En	dan	zelf	moet	uitzoeken	of,	en	zo	ja	hoe,	dat	kan.	Het	kost	gewoon	

erg	veel	tijd.	Er	wordt	nooit	echt	aan	hem	of	zijn	collega’s	uit	het	team	

gevraagd	wat	zij	willen,	of	wat	zij	nodig	hebben.	

Maar	zijn	werk	blijft	hij	gewoon	met	plezier	doen.	Hij	heeft	immers	gekozen	

om	te	werken	aan	de	belangrijke	maatschappelijke	opdracht	van	

energietransitie	en	doet	zijn	werk	graag	goed	en	met	plezier.	Dat	leren	en	

(persoonlijk)	ontwikkelen	dat	is	dan	maar	minder	belangrijk.	

Partners	in	verbetering

Stappen >>

Zoektocht >>>

Tsja…  
als leren hetzelfde was  

als kijken naar  
hoe iemand anders  

het doet…  

Het invullen gaat snel. 
Je kan eigenlijk bijna 
hetzelfde als vorige keer 
invullen. 

Dat is wel een hele open 
vraag. Johan zegt dat hij 
niet echt iets nodig heeft.

Zijn leidinggevende vindt 
het goed en begrijpt dat 
Johan dit nodig heeft.

Grappig, ik had het nooit 
vanuit deze invalshoek 
bekeken en heb  
zodoende veel geleerd 
van mijn projectlid. 
Ik ga wat ik geleerd heb, 
meenemen naar mijn 
eigen team.  

Hij zou dat echt willen 
leren. Niet van “hier heb 
je een voorbeeld” maar 
echt leren en dan doen! In 
de praktijk oefenen! 

Moet ik het zelf 
uitzoeken wie het extern 
biedt? En daar een 
aanvraag voor indienen? 
Ik heb het al zo druk.

Druk, druk , druk. 
Leuke projecten hoor! 

Maar dingen uitzoeken 
waar geen druk achter 
zit… Dat dan maar even 
niet.

Jammer dat het  
zo lang geduurd heeft. 

Met een beetje hulp was 
het eerder gebeurd en 
had hij beter kunnen 
presteren.

Leuk om met elkaar 
te oefenen en nieuwe 
mensen te ontmoeten. 
Nu kan ik het toepassen 
in mijn werk en misschien 
doorgroeien.


