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Uit een pilot bij RSD De Liemers blijkt dat beroepsregistratie 
van klantmanagers helpt om een lerende organisatie te 
worden. Maar het vraagt wel inzet van leidinggevenden. 
Divosa en de BvK roepen andere diensten op om een visie 
op beroepsregistratie te formuleren.

Meer klanten, nieuwe klantgroepen, nieuwe regels en een veranderende rol van 
klantmanagers. Om in te kunnen spelen op veranderingen, moeten we blijven 
leren. RSD De Liemers onderzocht hoe een dienst de professionalisering van 
klantmanagers kan vormgeven met het beroepsregister. De pilot werd gebruikt 
om beroepsregistratie bij klantmanagers te introduceren en er draagvlak voor 
te creëren. Klantmanagers en management gingen in gesprek over doelen, 
aanpak en randvoorwaarden.

Wat levert het beroepsregister op voor werkgevers?
Beroepsregistratie en herregistratie van klantmanagers hebben veel voordelen 
voor werkgevers:
> Het profileert de beroepsgroep (ook bij collega’s in het sociaal domein).
> Het biedt een toetsingskader voor de kwaliteit van de uitvoering. 
> Het stimuleert continu leren en verbeteren en borgt vakmanschap.
> Het laat klantmanagers groeien en zorgt voor een positief, vruchtbaar 

werkklimaat in de organisatie. 

Uiteindelijk zorgt de inzet van het beroepsregister voor betere dienstverlening 
door gemeenten. 

Wat moet een werkgever ervoor doen?
Besteed tijd en aandacht aan het bouwen aan een lerende organisatie: 
> zorg voor een organisatiecultuur van leren en ontwikkelen;
> stel medewerkers in staat professionaliseringsactiviteiten te ontplooien 

(door tijd en geld beschikbaar te stellen);
> neem zelf de tijd voor coaching en (positieve) feedback; 
> betrek medewerkers bij het bepalen van leerthema’s en -activiteiten.

Kortom: investeer in klantmanagers die trots zijn op hun vak en hun organisatie. 



 Aanbevelingen van RSD De Liemers 
 > Geef de beroepsregistratie gewicht door aantoonbare minimum-

kwalificaties.
 > Laat iedereen meedoen en ontwikkel programma’s voor (lacunes bij) 

zittende klantmanagers.
 > Kies bij aanname van nieuw personeel voor geregistreerde 

klantmanagers.
 > Neem (beoordeling van) bewijs van herregistratie op in de personele 

jaarplancyclus.

Leeractiviteiten 
Een belangrijke succesfactor van beroepsregistratie is dat het niet alleen 
formeel leren waardeert maar ook informeel leren. Denk hierbij aan leren op 
de werkplek, leren van en met elkaar, door te doen, door interactie en reflectie. 
Iedereen heeft een eigen leerstijl, maar naarmate je vakbekwamer bent, ben 
je meer gebaat bij vormen van informeel leren. RSD De Liemers heeft de 
volgende leeractiviteiten voor ogen om (her)registratie van klantmanagers te 
faciliteren:

Leren door ervaring

> kennissessies met collega’s
> evalueren spreekkamergesprekken
> nieuwe methodieken ontwikkelen 
> toepassen evidence based kennis 
> vakgericht bloggen op KenMe
> bestuurswerk voor de BvK
> studiedagen en workshops

> E-portfolio voor klantmanagers
> mentor of buddy 
> intervisie
> werkgerichte coaching
> teamschouw

> verdiepingstraining Participatiewet
> opleiding Groepsgewijs trainen
> training Gespreksvoering
> E-learning Parttime ondernemen
> leergang Loopbaanprofessional
> Dag van de Uitvoering en BvK Congres

Leren door
 training en 
opleiding

Leren door
 interactie en 

reflectie
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Hoe kijken andere leidinggevenden hier tegenaan?
Divosa en de BvK willen graag dat alle leidinggevenden van professionals in het 
sociaal domein gaan nadenken over het beroepsregister voor klantmanagers. 
Hoe past het in de lokale context? Is het een goede manier om een lerende 
organisatie te worden? Welke vorm van leren vindt u belangrijk? Wat is uw visie? 
Wilfred Hekkers (manager RSD De Liemers, lid Raad van Advies BvK) gaat graag 
in gesprek met andere leidinggevenden over de aanpak om tot een lerende 
organisatie te komen. 

E w.hekkers@rsddeliemers.nl
T 0316 279540
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