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Inleiding
Hoe breng je vakmanschap in het sociaal domein tot ontwikkeling met het E-portfolio 
voor klantmanagers? Hoe kunnen klantmanagers hun talenten ontwikkelen en afstemmen 
op de organisatie? Hoe kun je daar als leidinggevende bij helpen? Dat zijn een paar 
van de vragen die sociale diensten zich moeten stellen wanneer ze gaan werken met 
het E-portfolio. Deze werkwijzer helpt klantmanagers en hun leidinggevenden om dat 
methodisch aan te pakken.

Het vakmanschap van klantmanagers is het fundament van professionele dienstverlening van sociale diensten1. Sinds 
in 2012 binnen het programma Effectiviteit en Vakmanschap de professionaliteit in de re-integratiesector is onderzocht, 
is er veel gebeurd om de sector en de beroepsgroep klantmanagers verder te professionaliseren.2 In november 2012 is 
de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) opgericht. Er is een beroepsstandaard voor klantmanagers gemaakt. 
In 2013 hebben de BvK en Divosa een E-portfolio voor klantmanagers laten ontwikkelen om de beroepsstandaard online 
toegankelijk te maken en de ontwikkeling van vakmanschap te bevorderen.

Het E-portfolio voedt het gesprek over vakontwikkeling
Het E-portfolio helpt klantmanagers om hun krachten en kwaliteiten te ontwikkelen en af te stemmen op de verwach-
tingen van hun organisatie. Hoewel het een instrument van en voor klantmanagers is, voedt het ook het gesprek over 
vakmanschap en ontwikkeling bij organisaties, teams en leidinggevenden. 

De werkwijzer helpt bij het implementeren van het E-portfolio
Het E-portfolio onderdeel maken van de dagelijkse, drukke praktijk vraagt om een zorgvuldige implementatie 
in samenspraak met klantmanagers. Deze werkwijzer ondersteunt sociale diensten in dit proces. Het bevat tips 
voor klantmanagers (alle publieke professionals die werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van werk of een 
maatschappelijk zinvolle dagbesteding), leidinggevenden en staf- of HR-medewerkers. De tips zijn gebaseerd op de 
kennis en ervaringen van een klankbordgroep van klantmanagers, leidinggevenden en experts, zie de bijlage voor de 
samenstelling daarvan.

De werkwijzer versterkt vakmanschap en methodisch werken
De Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap maakt deel uit van het Programma Vakmanschap van Divosa, een 
programma om methodisch werken binnen de sociale zekerheid te stimuleren. Correcties en aanvullingen vanuit de 
uitvoeringspraktijk zijn van harte welkom. Stuur je feedback naar gjongma@divosa.nl.

1  We gebruiken in deze werkwijzer nog de term sociale dienst al sprekenveel gemeenten van een afdeling of dienst werk en inkomen. 

2  ‘Vakkundig aan de slag’, Regioplan (2012).

1 We gebruiken in deze werkwijzer nog de term sociale dienst al spreken veel gemeenten van een afdeling of dienst werk en inkomen. 

2 ‘Vakkundig aan de slag’, Regioplan (2012).

http://www.debvk.nl/tools/standaard-voor-vakvolwassenheid-van-klantmanagers/
http://www.hetvakvanklantmanager.nl
mailto:gjongma%40divosa.nl?subject=
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 belicht welke visie op het vak van klantmanager aan de ontwikkeling van het E-portfolio ten grondslag 
ligt. Ook komt aan de orde hoe het E-portfolio vakontwikkeling ondersteunt. Hoofdstuk 2 geeft klantmanagers tips 
over het werken met het E-portfolio. Het laatste hoofdstuk biedt leidinggevenden een praktisch stappenplan voor de 
implementatie van het E-portfolio. 
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Hoofdstuk 1
Het E-portfolio als hulpmiddel voor het 
ontwikkelen van vakmanschap
Het E-portfolio is ontworpen om bij te dragen aan vakontwikkeling van klantmanagers. 
In dit hoofdstuk beschrijven we welke visie op het vak aan de ontwikkeling van het 
E-portfolio ten grondslag ligt. Vervolgens belichten we hoe het E-portfolio vakontwikkeling 
ondersteunt.

Werken bij een sociale dienst betekent voortdurend laveren tussen ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen: juridische 
onderbouwing, sociaal-agogische theorieën, politieke motieven en – in toenemende mate – economische belangen.3 

Dat stelt hoge eisen aan het vakmanschap van de klantmanagers. Bovendien is het vak nu volop in beweging. Om 
klantmanagers in staat te stellen om met alles wat op hen afkomt om te gaan, is het nodig dat de organisatie en 
leidinggevenden hen daarin ondersteunen. Als hulpmiddel daarbij hebben Divosa en de BvK in 2013 het E-portfolio 
voor klantmanagers ontworpen. Dit instrument is gebaseerd op de visie van beide verenigingen op het vak en de 
vakontwikkeling van klantmanagers. 

1.1 De visie op het vak en ontwikkeling van klantmanagers

De visie van de BvK en Divosa op het vakmanschap van klantmanagers is vastgelegd in de volgende uitgangspunten: 
> Vakmanschap is het fundament van professionele dienstverlening.
> Een persoonlijke invulling van professionaliteit is niet meer houdbaar.
> Methodisch werken is de basis van het ontwikkelen van vakmanschap.
> Zelfregie en transparantie tillen het vak en de professional naar een hoger niveau.
> De focus ligt op het ontwikkelen van sterke punten.
> Feedback, ervaringen en reflectie zijn belangrijk om te leren.
> Leiderschap en vakontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden.

 We lichten deze uitgangspunten nu nader toe.

Vakmanschap is het fundament van professionele dienstverlening
Klantmanagers leveren een essentiële bijdrage aan de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening van de sociale 
dienst. Continu investeren in ontwikkelen van hun vakmanschap is dan ook nodig om de professionaliteit van de sociale 
dienstverlening te behouden en versterken. 

Een persoonlijke invulling van professionaliteit is niet meer houdbaar
Uit onderzoek blijkt dat de meeste klantmanagers een eigen invulling aan professionaliteit hebben gegeven. Een 
maatwerkbenadering van elke klant, waarbij ze het accent leggen op wetgeving, politiek, economie of mensen.4 
Professionaliteit is zo een rekbaar begrip. Met de bezuinigingen van de decentralisaties voor ogen is daar geen ruimte 
meer voor. Door de grote caseload is maatwerk niet meer haalbaar. De middelen zijn beperkt en klantmanagers moeten 
voortdurend kiezen op welke klant ze zich richten. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van klanten wordt daarom een 

3 ‘Laveren tussen belangen’, Louis Polstra, Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool Groningen (2011).

4 ‘Vakkundig Vervolg: vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re integratie’, SZW/Regioplan (2014).

http://www.hetvakvanklantmanager.nl
http://www.hetvakvanklantmanager.nl
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belangrijke taak van de klantmanager.5 De persoonlijke, intuïtieve maatwerkbenadering van elke klant moet plaatsmaken 
voor maatwerk binnen de kaders van een aanpak die is gebaseerd op methodisch werken en effectiviteit. 

Methodisch werken is de basis van het ontwikkelen van vakmanschap
Vakmanschap is per definitie iets dat je met je collega’s deelt. Om collegiale bemoeienis en verantwoording mogelijk 
te maken moet je overeenstemming over het vak bereiken. Daarom heeft Divosa een model voor methodisch werken 
ontwikkeld:

Methodisch werken betekent werken op basis van een plan van aanpak, waardoor klantmanagers in staat zijn onderling 
werkwijzen uit te wisselen, de dialoog aan te gaan en te leren van en met elkaar. Ze bouwen samen aan beproefde 
beroepsmethodieken en ontwikkelen met elkaar het vak. 

Zelfregie en transparantie tillen het vak en de professional naar een hoger niveau
Niet alleen van werkzoekenden wordt verwacht dat ze zelfredzamer worden en zelf de regie nemen, maar ook van 
klantmanagers. Dit vereist dat het management dat niet alleen tegen klantmanagers zegt, maar ze er ook echt de ruimte 
voor geeft. Wanneer medewerkers zelf kunnen bepalen hoe ze zich willen ontwikkelen in hun werk en loopbaan hebben 
hun leertrajecten een hoge leeropbrengst. Zelf uitmaken wat je nodig hebt om je vak goed te kunnen uitoefenen motiveert 
om je leerdoelen te behalen. Andersom leren medewerkers die de zin niet zien van een opleiding er weinig van. 

Om zelf regie te kunnen nemen, moet het voor de klantmanagers duidelijk zijn welke eisen aan hen worden gesteld. 
Daarnaast is het essentieel dat ze feedback krijgen op hun functioneren. Duidelijkheid over de gestelde eisen en feedback 
op functioneren dragen bij aan transparantie, net als een professionele beroepsstandaard en gemeenschappelijke 
beoordelingscriteria. Ook intercollegiale en professionele reflectie op de werkvloer op hoe je je resultaten bereikt is 
daarvoor onmisbaar. Zelfregie en transparantie zijn alleen succesvol in een open sfeer, waarin professionals samen het 
vak willen verbeteren. Een cultuur die strikt gericht is op het behalen van resultaat is er niet bevorderlijk voor.

De focus ligt op het ontwikkelen van sterke punten
Wetenschappelijke inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling en persoonlijke effectiviteit wijzen uit dat een 
ontwikkelgerichte aanpak (het ontwikkelen van sterke punten) effectiever is dan de traditionele aanpak waarin het 
vertrekpunt een probleem of zwakte is.6 Voorbeelden hiervan zijn Appreciative Inquiry en Strengths-based management 
and development. 

METHODISCH WERKEN
AAN WERK

Screening: indicatie 
zelfredzaamheid van de klant 

op de arbeidsmarkt

Beoordelen 
resultaten

Plan van aanpak 
met de klant

Uitvoeren volgens 
onderbouwde methode

DIAGNOSE

EVALUATIEAANPAK

UITVOEREN

5 ‘Het heft in eigen handen’, RWI (2010).

6 ‘Appreciative Inquiry’, Cooperrider & Srivasta (1987), ‘Strengths-based management and development’, Clifton & Buckingham (2001) en ‘Positive  

 Psychology’, Seligman & Csikszentmihalyi (2000).
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De basisgedachte van Appreciative Inquiry (waarderende benadering) is dat organisaties groeien in de richting 
van wat ze onderzoeken. Als organisaties de aandacht richten op het beste wat er is, ontwikkelen ze zich in de 
richting van hun optimale potentieel. 

Strengths-based management and development is een methode die uitgaat van het versterken van sterktes van 
medewerkers in plaats van het verbeteren van hun zwakke punten. Daardoor verbeteren hun prestaties en versnelt 
hun persoonlijke groei.

Het focussen op sterke punten neemt overigens niet weg dat je ook veel kunt leren van je fouten. Bouw daarom aan een 
klimaat waarin fouten maken mag, waar collega’s fouten bespreken en gebruiken om van te leren.

Feedback, ervaringen en reflectie zijn belangrijk om te leren
Uit onderzoek naar de manier waarop mensen leren komt het volgende naar voren:7 
> 70% van alle leerervaringen krijgen mensen op de werkvloer door nieuwe opdrachten, uitdagende taken, succes-
 ervaringen en fouten. Mensen leren door hierop te reflecteren. 
> 20% van alle leerervaringen ontstaat door feedback van collega’s en door de kunst af te kijken van rolmodellen, 
 voorbeeldgedrag bij anderen. 
> 10% van alle leerervaringen doet men op in formele settings als trainingen, workshops en opleidingen. 

90% van de leerervaringen wordt dus opgedaan door informeel leren. Formeel leren geeft vaak nieuwe impulsen, maar 
krijgt in veel organisaties onevenredig veel aandacht, terwijl de kracht van informeel leren vaak onvoldoende wordt 
benut. Een belangrijke voorwaarde voor rendement van (informeel) leren is wel dat er reflectie plaatsvindt om het vaak 
onbewust geleerde om te zetten in een bewuste ervaring en daarnaar te handelen. Het mogelijk maken van feedback en 
reflectie in de werkomgeving is een onmisbare basis voor krachtige ontwikkeltrajecten.

Leiderschap en vakontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden
Moet je professionals wel aansturen? De discussie daarover is in gang gezet door Mathieu Weggeman in zijn boek 
‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’8 Professionals zoeken zelf naar de beste manier om hun vak uit te oefenen. 
Het is hun eigen verantwoordelijkheid om hun vak voortdurend te ontwikkelen om aan de verwachtingen te voldoen. 
Andere organisatieadviseurs hebben de stelling van Mathieu Weggeman later genuanceerd. Leidinggeven is juist wel 
gewenst als het betekent: helder zijn in de verwachtingen, duidelijk maken wat de organisatiedoelen zijn en die vertalen 
naar de praktijk. Dat betekent ook in gesprek gaan met de professionals over de manier waarop ze hun werk doen. 

1.2 Hoe helpt het E-portfolio bij het ontwikkelen van vakmanschap?

De vorige paragraaf beschreef de visie op het vak van klantmanagers en de ontwikkeling van het vakmanschap.
Het E-portfolio voor klantmanagers is een hulpmiddel om dat vakmanschap te ontwikkelen. Een e-portfolio is een 
verzameling van doelgericht door de eigenaar bij elkaar gebrachte en beheerde elektronische gegevens en documenten.9 

In dit geval gaat het om een ontwikkelings- en reflectieportfolio waarmee klantmanagers zelf hun talenten, drijfveren, 
kennis, vaardigheden en competenties in kaart brengen, beheren en tonen om te zien hoe ze hun vakmanschap kunnen 
versterken. 

7 ‘The Leadership Architect’, Lombardo & Eichinger (2003).

8 ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’, Mathieu Weggeman, (2008).

9 Bron: eportfoliomanagement.nl. Op die site vind je ook het e book ‘Wat is een E-portfolio’ met achtergrondinformatie over het e-portfolio als  

 middel om werken en leren te verbinden. 
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Hoe ondersteunt het E-portfolio klantmanagers?
Het E-portfolio helpt klantmanagers om hun krachten en kwaliteiten te ontwikkelen en af te stemmen op de verwachtingen 
van hun organisatie. Klantmanagers bepalen zelf hoe ze het E-portfolio gebruiken in samenspel met de organisatie 
waarvoor ze werken, bijvoorbeeld voor ontwikkelgesprekken binnen teams van klantmanagers of bij de voorbereiding 
op het functionerings- of ontwikkelgesprek. Omdat klantmanagers feedback van leidinggevenden en collega’s krijgen 
en daarop reflecteren, is het werken met het E-portfolio op zichzelf al een bewustwordingsproces. Het E-portfolio is 
bij uitstek geschikt om individuele klantmanagers inzicht te geven in hun positie en ontwikkeling ten opzichte van de 
beroepsstandaard.

Wat biedt het E-portfolio sociale diensten en leidinggevenden?
Ontwikkeling, reflectie en feedback tot een vast onderdeel maken van de dagelijkse praktijk gaat niet vanzelf. Zeker waar 
onder druk gewerkt wordt, is leren en ontwikkelen iets wat erbij lijkt te komen. Het E-portfolio voedt het gesprek over 
vakmanschap en ontwikkeling. Hoewel het een instrument van en voor klantmanagers is, kunnen ook organisaties, 
teams en leidinggevenden het benutten als hulpmiddel bij ontwikkeling. 
Sociale diensten en leidinggevenden hebben er belang bij dat professionals hun vakmanschap ontwikkelen in lijn met de 
strategische doelen van de organisatie. Om dit ontwikkelproces te richten wordt de HR-gesprekkencyclus gebruikt: een 
(jaar)cyclus van gesprekken die organisaties en medewerkers voeren over functioneren en ontwikkeling in relatie tot de 
doelen van de organisatie. Het E-portfolio vervult een belangrijke rol in deze cyclus. 

De inzet van het E-portfolio levert dus ook leidinggevenden en de organisatie veel op:
> een lerende organisatie met gemotiveerde professionals
 Het E-portfolio stimuleert klantmanagers en teams zelf de regie over de ontwikkeling van hun vakmanschap te nemen, 

waardoor hun motivatie, betrokkenheid en zelfredzaamheid toenemen. 
> efficiëntere en effectievere ontwikkelgesprekken
 Het E-portfolio zorgt dat leidinggevenden minder tijd nodig hebben voor de voorbereiding van functionerings- of 

ontwikkelgesprekken. Tegelijkertijd wordt het makkelijker om inhoudelijke gesprekken te voeren over de kwaliteit van 
werken en om verwachtingen over taken, doelen, functioneren te verhelderen. Disfunctioneren wordt tijdig zichtbaar 
en bespreekbaar.

> beter benutten van talent in de organisatie
 Het E-portfolio maakt het makkelijker om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om de mobiliteit te versterken.
 
Alle reden om aan de slag te gaan met het E-portfolio dus. In de volgende hoofdstukken geven we hiervoor tips voor de 
klantmanager en leidinggevende.
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Hoofdstuk 2
Tips voor de klantmanager
Weten waar je goed in bent en waar je naartoe wilt geeft je autonomie. Hoe helpt het 
E-portfolio daarbij? En hoe kun je het inzetten bij je ontwikkelgesprekken? Dit hoofdstuk 
geeft je tips om alles uit het E-portfolio te halen.

Het E-portfolio voor klantmanagers stelt je in staat zelf de regie te nemen over je werk, loopbaan en persoonlijke doelen. 
Online scans en feedback van anderen helpen daarbij. Je kunt praktijkcases bij je collega’s toetsen. Je verzamelt input 
voor je presentatie ‘Hier sta ik!’ en eventueel je ontwikkelplan. 

Laat zien dat je je vak verstaat
Als klantmanagers zijn wij bij uitstek degenen die mensen helpen in hun ontwikkeling. Hoe logisch is het dan dat 
we onszelf ook verder ontwikkelen? Natuurlijk, heel logisch! Maar welke mogelijkheden heb je daarin? En wat is 
daarvoor nodig? Een beginpunt is het verkrijgen van zelfinzicht. Het E-portfolio helpt om je bewust te worden van 
je kwaliteiten, zodat je gericht aan jezelf kunt werken en weet hoe je je talenten het best kunt inzetten.
 
Onze ervaring is dat je met je presentatie ‘Hier sta ik!’ een goede basis hebt om een gesprek aan te gaan met 
je leidinggevende. Of dat nu een functioneringsgesprek is of een ontwikkelgesprek. Daardoor wordt duidelijk 
wat je nog nodig hebt om met plezier de organisatie te helpen en burgers optimaal te kunnen bijstaan in hun 
ontwikkeling.
 
De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) is een platform waar we juist dit soort ervaringen ook met elkaar 
kunnen delen, waar je informatie vindt over vakgerichte thema’s en op een leuke manier verder leert. Als lid van 
de BvK sta je voor vakmanschap én werken we samen aan erkenning voor ons vak. Samen staan we sterk. Als wij 
onszelf daarin ontwikkelen, ontwikkelt ons vak met ons mee. Dus sluit je aan en vul het E-portfolio in. Dan maken 
we duidelijk waar wij voor staan en dat we ons vak verstaan!

Jasmijn Lee Sack Fong

Voorzitter BvK

2.1 Het E-portfolio 

Het E-portfolio ondersteunt je in je ontwikkeling als klantmanager:

Je vakmanschap
> Je krijgt een beeld van je kennis, vaardigheden, competenties, drijfveren en talenten in je vak als klantmanager en hoe 

die zich verhouden tot de beroepsstandaard voor klantmanagers.
> Je krijgt feedback van anderen en weet daardoor hoe anderen jou zien.
> Je krijgt zelfinzicht: Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar?
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> Je krijgt inzicht in je persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en wordt uitgedaagd om na te denken over hoe je je sterke 
punten kunt inzetten en je zwakkere punten kunt ontwikkelen of compenseren.

Zo krijg je meer plezier in je werk en blijf je als professional in beweging.

Je plaats in de organisatie
> Je krijgt een handig hulpmiddel in handen om te gebruiken als voorbereiding op functionerings- of ontwikkelgesprekken.
> Je ziet wat de organisatie doet met je talenten en hoe je die talenten nog beter kunt laten aansluiten op je werk.
> Je krijgt input voor collegiale coaching, samen leren van en met collega’s. 
Door het gebruik van het E-portfolio krijg je meer het gevoel erbij te horen: bij je beroepsgroep, bij je organisatie en bij 
je collega’s.

Vertrouwelijkheid
Het E-portfolio is voor jou en niet voor je leidinggevende. Alleen jij hebt toegang tot je persoonlijke account, zodat 
de vertrouwelijkheid van alle gegevens in je E-portfolio is gewaarborgd. Wel kun je zelf de presentatie delen met je 
leidinggevende of collega’s, als input voor intervisie of een ontwikkelgesprek.

Hoeveel tijd kost het invullen van het E-portfolio?
Het kost ongeveer acht uur om het E-portfolio helemaal in te vullen, inclusief het verwerken van feedback van anderen. Maar 
dat hoef je niet in één keer te doen. Je kunt op elk moment tussentijds stoppen. Neem er de tijd voor en maak een planning. We 
adviseren om ongeveer vijf weken voor het E-portfolio uit te trekken, van registratie tot en met het afronden van je presentatie.  

Wat staat er in het E-portfolio?
Het E-portfolio bestaat uit vier onderdelen:

Het vak van 
klantmanager

Hier vind je achtergronden over het vak van klantmanager: filmpjes, artikelen, boeken en 
ervaringsverhalen.

Jij 
Met diverse scans kijk je naar de rode draad van je talenten en drijfveren. En je onderzoekt hoe je je 
talenten het best kunt inzetten. 

Jij en je vak
Je brengt in kaart hoe je kennis, vaardigheden en competenties zich verhouden tot de beroepsstandaard 
voor klantmanagers. Je vraagt feedback van anderen die zicht hebben op jouw vakmanschap. 

Presentatie ‘Hier sta ik!’ 
Hiermee vat je alle informatie samen in een presentatie van je talenten en drijfveren en de taken waarin 
je bedreven en deskundig bent, onderbouwd met collegiale toetsing. Binnen het E-portfolio vind je een 
voorbeeld van zo’n presentatie.

2.2 Het ontwikkelgesprek

De presentatie ‘Hier sta ik!’ in het E-portfolio vormt een prima hulpmiddel bij de voorbereiding voor een ontwikkelgesprek. 
Maar het kan dit gesprek nooit vervangen. 

Tips voor de voorbereiding
Verstuur je presentatie bij voorkeur twee weken voordat je in gesprek gaat, zodat je leidinggevende zich ook op het 
gesprek kan voorbereiden. Het invullen kost zes weken. Dit betekent dat je acht weken voor het ontwikkelgesprek moet 
beginnen aan je E-portfolio. 

Bestudeer zelf alvast de ontwikkeltips uit je E-portfolio. Daar staat welke competenties je nog verder kunt ontwikkelen 
met tips hoe je dat kunt doen. Dat geeft inspiratie voor je ontwikkelplan. 
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Tips voor tijdens het gesprek
In het ontwikkelgesprek deel je je presentatie ‘Hier sta ik!’ met je leidinggevende. Realiseer je dat jij zelf verantwoordelijk 
bent voor de ontwikkeling van je vakmanschap. Neem dus zelf de regie:
> Vraag je leidinggevende om feedback op gedrag en ontwikkeling. Welke talenten en kwaliteiten herkent je leidinggevende 

uit je presentatie? Welke niet?
> Vraag naar tips om je sterke competenties nog beter in te zetten en toe te passen. 
> Leg samen vast wat je ontwikkeldoelen zijn. Maak afspraken SMART met duidelijke proces- en procedureafspraken: 

welke stappen ga je ondernemen om je leerdoelen te bereiken en op welk moment meet je de voortgang?

Tips voor na het gesprek
Na het gesprek komt het erop aan: je gaat aan de slag met je ontwikkeling. Je weet nu beter waar je als professional staat 
in je beroepsontwikkeling. Waarschijnlijk zul je nu gedreven zijn om zelf de regie te nemen over je vakmanschap. Stel 
nu allereerst voor jezelf vast hoe je sterke(re) vakcompetenties beter tot hun recht komen in toekomstige werksituaties. 
Maak onderscheid tussen wat je wilt verbeteren in je eigen werk en in collegiale samenwerking, bijvoorbeeld in je team. 

Beantwoord de volgende vragen:
> Hoe wil ik mijn kennis, vaardigheden en competenties stapsgewijs verder ontwikkelen? 
> Welke activiteiten kan ik ondernemen om verder te groeien in mijn vakmanschap?
> Welke hulp heb ik daarbij nodig? 
> Hoe kan ik als klantmanager nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van mijn team en de organisatie als geheel?

Knip uitdagingen op in kleine, haalbare doelen, dan ontwikkel je je stap voor stap in je eigen praktijk. Vier je successen.
Reflecteer regelmatig op je ontwikkeling, bijvoorbeeld zo:
> Kies uit het verslag van je ontwikkelgesprek de woorden en zinnen die je wilt gebruiken als je persoonlijke focuspunten. 

Bedenk hoe je daar in je drukke dagelijkse werk aan kunt werken.
> Noteer aan het eind van elke werkdag opvallende gebeurtenissen (bij vergaderingen, gesprekken of discussies) in een 

logboek.
> Maak minstens eens per week ruimte in je agenda om een kwartier terug te blikken op je notities en ervaringen. Leg 

vast of je zelf vindt dat je vooruitgaat. Zo niet, onderzoek dan waarom je in je oude gedrag blijft hangen.

Via het platform hetvakvanklantmanager.nl kun je in contact komen met collega-klantmanagers die goed zijn in wat jij 
juist wilt ontwikkelen. En natuurlijk kun jij zelf anderen helpen met vaardigheden en talenten waarin jij weer uitblinkt. 
Ook kun je cases delen met collega-klantmanagers, online of als basis voor intervisiebijeenkomsten.

Jaarlijks bijwerken van je ontwikkeling
Het is niet genoeg om het E-portfolio maar één keer in te vullen en bespreken. Het is juist bedoeld om er je persoonlijke 
groei mee te monitoren. Vooral het onderdeel ‘Jij en je vak’ zal in de loop van de tijd doorontwikkelen. Daarom is het 
verstandig om jaarlijks je E-portfolio bij te werken, weer met feedback van anderen. Wie weet sta je zelf verbaasd van de 
ontwikkeling van je vakmanschap! 

http://www.hetvakvanklantmanager.nl
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Hoofdstuk 3
Tips voor de leidinggevende
Met het E-portfolio voor klantmanagers geven sociale diensten vakontwikkeling een 
plaats in de organisatie om zo hun effectiviteit te vergroten. Dit hoofdstuk zet op een 
rijtje waar je als leidinggevende aan moet denken en welke keuzes je moet maken bij het 
introduceren en gebruiken van het E-portfolio. Een stappenplan implementatie om het 
E-portfolio voor klantmanagers in te bedden in de organisatie.

Het vraagt tijd en aandacht om de implementatie van het E-portfolio binnen de organisatie voor te bereiden en er 
samen de vruchten van te plukken. Betrek klantmanagers zo veel mogelijk bij elke stap. Maak keuzes, definieer beleid en 
formuleer spelregels samen met klantmanagers in plaats van vóór klantmanagers. 

Stappenplan implementatie
BvK en Divosa beschrijven de implementatie van vakontwikkeling met het E-portfolio in vijf stappen:

Stap 1: Bepaal de doelstelling van het E-portfolio in jouw organisatie

Hulpvragen bij deze stap:
a. Welk vakmanschap heb je voor ogen? 
b. Hoe vertaal je de beroepsstandaard naar het gewenste vakmanschap van de klantmanager?
c. Hoe vertaal je een taakanalyse naar een dialoog over (team)ontwikkeling? 

Stap 2: Zorg voor de organisatorische inbedding 

Hulpvragen bij deze stap:
a. Hoe maak je klantmanagers enthousiast voor het E-portfolio?
b. Welke plaats heeft het E-portfolio in de HR-cyclus? 
c. Wie gaan er werken met het E-portfolio en in welke rol? 
d. Wat zijn de spelregels voor het E-portfolio?

Stap 3: Werk aan voorbereiding, communicatie en een ontwikkelgericht werkklimaat

Hulpvragen bij deze stap:
a. Hoe bereid je je als leidinggevende voor op het E-portfolio? 
b. Hoe communiceer je binnen de organisatie over vakmanschap en het E-portfolio?
c. Hoe bouw je aan een ontwikkelgericht werkklimaat?
 

Stap 4: Investeer in kwaliteiten en ontwikkeling van klantmanagers

Hulpvragen bij deze stap: 
a. Hoe werk je aan ontwikkeling op basis van sterktes, talenten en drijfveren?
b. Hoe voer je het ontwikkelgesprek met de klantmanager?
c. Hoe werk je aan effectief leren en ontwikkelen?
d. Hoe benut je sterktes en talenten van klantmanagers in teams?
e. Hoe houd je de ontwikkeling van vakmanschap hoog op de agenda?

Stap 5: Evalueer de resultaten

De hulpvraag bij deze stap: 
a. Hoe kun je de ontwikkeling van vakmanschap in de tijd evalueren en monitoren? 
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Hieronder gaan we nader in op deze vijf stappen en de bijbehorende hulpvragen. 

Stap 1: Bepaal de doelstelling van het E-portfolio in jouw organisatie
 
De eerste stap is het bepalen van de doelen van de ontwikkeling van het vakmanschap en het E-portfolio als hulpmiddel 
daarbij in jouw organisatie.

a. Welk vakmanschap heb je voor ogen?
 Wat een sociale dienst ziet als gewenst vakmanschap van klantmanagers hangt af van de visie op dienstverlening 

en de waarden waarmee aan die dienstverlening vorm wordt gegeven. De inhoud van het vak is vooral onderwerp 
van gesprek voor de klantmanagers zelf. Wanneer het management heldere verwachtingen van de dienstverlening 
definieert, kunnen de professionals het vak zelf inhoud geven. Het formuleren en verhelderen van verwachtingen 
over het vakmanschap vraagt om een dialoog tussen leidinggevenden en professionals. De beroepsstandaard voor 
klantmanagers kan daar richting aan geven. 

b. Hoe vertaal je de beroepsstandaard naar het gewenste vakmanschap van de klantmanager?
 De beroepsstandaard voor klantmanagers beschrijft alle taken van een klantmanager en de drie niveaus waarop die 

uitgevoerd kunnen worden. Het is daarmee een algemeen geformuleerde meetlat voor vakmanschap. De beroeps-
standaard bevat de volgende taken:

 1. een intakegesprek voeren
 2. de vraag van de arbeidsmarkt of participatievraag en de mogelijkheden van de werkzoekende in kaart brengen
 3. doel- en actiebepalingen afspreken
 4. uitvoering
 5. afspraken bewaken
 6. evalueren
 7. handhaven
 8. rapporteren
 9. bijdragen aan beheer en beleid van de organisatie
 10. de eigen deskundigheid bevorderen 

Er zijn drie niveaus waarop de klantmanager een taak kan beheersen: basis, vakbekwaam en vakvolwassen. In de praktijk 
heeft een klantmanager door functiedifferentiatie en specialisatie bijna nooit alle taken in zijn pakket. We raden dan ook 
aan (per team of functiegroep) een taakanalyse uit te voeren om te achterhalen wat de organisatie of leidinggevende 
verwacht van een individuele klantmanager. Niet alle taken zijn namelijk vastgelegd in formele werkprocessen.
Klantmanagers moeten voor hun eigen taken minstens vakbekwaam zijn. Geen enkele klantmanager kan in alle 
taken excelleren. In een sterk team hoeft niet iedereen in alle taken vakvolwassen te functioneren, maar wel minstens 
vakbekwaam. 

c.  Hoe vertaal je een taakanalyse naar een dialoog over (team)ontwikkeling?
 Om de team- of afdelingsdoelstellingen te halen moeten alle teamleden toegerust zijn voor hun taken. Inventariseer 

samen met het team alle taken en verwerk vervolgens de profielen van de klantmanagers in een totaalpresentatie. De 
uitkomst geeft inzicht in de sterke punten en knelpunten van het team en biedt aanknopingspunten voor een dialoog 
over ontwikkeling en betere prestaties van het team.

 Deze werkwijze brengt overigens niet de kennis en vaardigheden van klantmanagers in kaart waar geen beroep op 
wordt gedaan binnen hun functie. Als je daar ook zicht op wilt krijgen kun je klantmanagers vragen taken te scoren 
waar ze goed in zijn, ongeacht of die tot hun functie horen. 

http://www.debvk.nl/wp-content/uploads/bvk_standaard_vakvolwassenheid_klantmanagers_web_v2.pdf
http://www.debvk.nl/wp-content/uploads/bvk_standaard_vakvolwassenheid_klantmanagers_web_v2.pdf
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Stap 2: Zorg voor de organisatorische inbedding
  
In stap 2 bepaal je de plaats van het E-portfolio in de organisatie en maak je medewerkers er enthousiast voor. 

a. Hoe maak je klantmanagers enthousiast voor het E-portfolio?
 Het E-portfolio is een instrument van en voor de klantmanager. Als organisatie of leidinggevende wil je het gebruik 

ervan stimuleren omdat het bijdraagt aan vakmanschap. Vraag je daarom af of je in jouw organisatie klantmanagers 
eerder enthousiast maakt door het E-portfolio ineens voor iedereen te implementeren of door eerst een pilot te doen 
met enthousiaste klantmanagers. In elk geval is het aan te bevelen om de betrokkenheid van klantmanagers bij deze 
keuzes rond fasering en pilot zo groot mogelijk te laten zijn. 

 Een pilot met klantmanagers die zin hebben om met het E-portfolio aan de slag te gaan kweekt ambassadeurs. Betrek 
er ook een paar kritische of terughoudende medewerkers bij – die er wel voor openstaan. Een pilot heeft wel het risico 
dat de pioniers ver voor de bestaande organisatie uit lopen wat uiteindelijke invoering alsnog belemmert. Een uitrol 
ineens heeft als risico dat klantmanagers het E-portfolio als opgelegd ervaren, als een verplicht onderdeel van het 
HR-beleid. Dat voedt vaak wantrouwen bij de professionals en kan contraproductief werken. 

 De volgende vragen kunnen helpen bij de keuze tussen een pilot of directe implementatie van het E-portfolio voor alle 
klantmanagers tegelijk:

 > Zijn leidinggevenden en klantmanagers gemotiveerd en gewend om te werken aan de ontwikkeling van   
 vakmanschap? 

 > Zijn ontwikkelgesprekken onderdeel van de HR-cyclus?
 > Hebben leidinggevenden zelf ervaring met het E-portfolio?
 > Ligt de verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling al werkelijk bij klantmanagers zelf?
 > Zijn feedback en reflectie al standaardonderdeel van leer- en ontwikkeltrajecten?
 > Is er voldoende draagvlak om het E-portfolio onderdeel te maken van de HR-cyclus?

Uit de praktijk: succes door een pilot
Bij de afdeling Werk en Inkomen van een grote gemeente werken 80 klantmanagers. Daaronder zijn ook bemid-
delaars, re-integratiespecialisten en jongerenadviseurs. Een projectteam is verantwoordelijk voor de implemen- 
tatie van het E-portfolio. Vakmanschap staat als speerpunt op de agenda en er worden ‘spreekkamerscans’ 
uitgevoerd. Tegelijkertijd bereidt de gemeente een samenvoeging van diensten voor die met herstructurering van 
functies en taken gepaard gaat. 

Het projectteam vraagt leidinggevenden om klantmanagers te stimuleren om zich aan te melden. De pilot gaat 
van start met zes enthousiaste klantmanagers. Zij testen het E-portfolio zes weken. Daarna organiseert het 
projectteam een evaluatiesessie om de ervaringen en adviezen van de pilotgroep te inventariseren. Die worden 
verwerkt in een gedegen implementatieaanpak op maat. 

Het projectteam leert veel van de pilot en kan deelnemers als ambassadeurs voor het E-portfolio inzetten bij 
de communicatie over E-portfolio en de promotie onder klantmanagers. Het projectteam legt de bevindingen 
van de pilot voor aan het managementteam met een advies om het E-portfolio ook uit te rollen bij de overige 
klantmanagers.
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b. Welke plaats heeft het E-portfolio in de HR-cyclus?
 De HR-gesprekkencyclus bestaat uit formele gesprekken die leidinggevenden voeren met medewerkers over 

functioneren, ambities, presteren, groei en ontwikkeling. Het E-portfolio kan daarin een belangrijke rol spelen:
 > Het is input voor het functionerings- of ontwikkelgesprek. Hierin bespreken de leidinggevende en de   

 klantmanager 
  het functioneren. Wat gaat goed? Wat voldoet niet aan de beroepsstandaard en kan beter? Hoe werk je aan je  

 ontwikkeling? Ook maken ze resultaat- en ontwikkelafspraken. 
 > Het geeft een ijkpunt voor vooruitgang bij een beoordelingsgesprek. Daarin worden de ontwikkeling en het  

 presteren van de klantmanager door de leidinggevende beoordeeld.
 > We geven hier een algemeen beeld van de samenhang tussen de HR-cyclus en het E-portfolio. Het is aan te raden
  om na te gaan hoe dat precies zit in je eigen organisatie.

c. Wie gaan er werken met het E-portfolio en in welke rol? 
 Het E-portfolio is in de eerste plaats een instrument van en voor klantmanagers. Zij zijn dan ook eigenaar en 

beheerder van het E-portfolio. Maar het is wel van belang dat zij feedback van collega’s en leidinggevenden krijgen. 
Ook kunnen ze de uitkomsten delen, bijvoorbeeld in gesprekken met leidinggevenden en collega’s in het team. Om 
goede spelregels rond het gebruik van het E-portfolio af te spreken kan het zinvol zijn om directie, bestuur of staf  
erbij te betrekken. In die zin heeft het E-portfolio dus meer gebruikers met ieder een eigen rol. 

Klantmanager > is eigenaar en beheerder van het E-portfolio;
> registreert zich, maakt een persoonlijk account aan en vult het E-portfolio in;
> reflecteert op zijn eigen professioneel handelen met diverse scans en cases;
> vraagt feedback aan leidinggevende en collega’s;
> reflecteert op de feedback en maakt zijn presentatie ‘Hier sta ik!’;
> deelt zijn presentatie met de leidinggevende als input voor het functionerings- of ontwikkelgesprek 
   of dialoog in het team.

Leidinggevende > voert de dialoog met het team over het gewenste vakmanschap;
> geeft op verzoek van de klantmanager online feedback met behulp van het E-portfolio;
> krijgt de presentatie ‘Hier sta ik!’ van de klantmanager;
> gaat met de klantmanager in gesprek over benutten en ontwikkelen van kwaliteiten.

Collega > geeft op verzoek van de klantmanager online feedback.

Directie, bestuur of staf > stelt spelregels vast voor het gebruik van het E-portfolio binnen de organisatie.

d.  Wat zijn de spelregels voor het E-portfolio?
 Duidelijke spelregels dragen bij aan transparantie en een lerend werkklimaat. Stel de spelregels in samenspraak met 

klantmanagers op. Dat verhoogt het vertrouwen in het instrument en geeft klantmanagers de regie. De spelregels 
beschrijven in ieder geval de volgende aspecten:

 Eigendom en beheer
 De inhoud van het E-portfolio is het persoonlijk eigendom van de klantmanager. Behalve de klantmanager zelf heeft 

niemand toegang tot het E-portfolio. Bij het verlaten van de organisatie houdt de klantmanager het beheer over het 
E-portfolio. 

 Samenhang met HR-cyclus
 Als het E-portfolio een standaardonderdeel is van de HR-cyclus dan is deelname niet langer vrijblijvend. Stel 

hiervoor regels op, bijvoorbeeld: iedere klantmanager maakt een presentatie ‘Hier sta ik!’ als voorbereiding op zijn 
functionerings- of ontwikkelgesprek. Of: iedere klantmanager die een E-portfolio wil maken, krijgt feedback van 
collega’s en leidinggevende. Maak afspraken over een (bijvoorbeeld jaarlijks) formeel moment om de voortgang 
van de ontwikkeling te bespreken. Stel vast waar je het in ieder geval over wilt hebben in die gesprekken. Bepaal 
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hoe je omgaat met opleidingsvragen die voortkomen uit het ontwikkelgesprek (bijvoorbeeld volgens het protocol 
scholingsvragen of de studiekostenvergoedingsregeling).

 
 Investering door de organisatie (tijd, kosten, locatie)
 Leg vast of het E-portfolio (deels) in eigen tijd wordt gemaakt. Bepaal ook waar klantmanagers het E-portfolio invullen: 

thuis, op de eigen werkplek, in een computerruimte of zaaltje of op een plek naar keuze? 

 Rollen
 Leidinggevenden en collega’s geven op verzoek feedback binnen de afgesproken periode. Maak eventueel afspraken 

over het aantal mensen dat elke klantmanager om feedback moet vragen, en leg vast of de leidinggevende daar 
verplicht één van is. 

 Planning
 Spreek een periode af om het E-portfolio in te vullen en feedback te verzamelen. De richtlijn hiervoor is zes weken. 

Zorg dat het ook voor jou als leidinggevende haalbaar is om op tijd feedback op het E-portfolio te geven binnen de 
gesprekkencyclus. In grotere teams kan het handig zijn om daarvoor een planning in tranches af te spreken. 

Stap 3: Werk aan voorbereiding, communicatie en een ontwikkelgericht werkklimaat 
 
Voor je aan de slag kunt met het E-portfolio, moet je eerst voorbereidingen treffen.

a.  Hoe bereid je je als leidinggevende voor op het E-portfolio? 
 Het is voor klantmanagers belangrijk dat de leidinggevende zich inzet om het E-portfolio succesvol in te zetten 

binnen het team of de organisatie. Dit vraagt een actieve rol van de leidinggevende:

 Doe zelf ervaring op 
 Maak kennis met het instrument en zorg ervoor dat je begrijpt hoe het werkt. 
 Maak zelf een account aan, doorloop het programma, doe zelf een aantal tests en bestudeer de rapportages. 
 Maak zelf een voorbeeldpresentatie.

 Stimuleer je team
 Besteed in het teamoverleg aandacht aan vakmanschap, het E-portfolio als hulpmiddel daarbij en de spelregels.
 Vraag klantmanagers om een presentatie te maken.
 Maak in het teamoverleg ruimte om ervaringen te delen.

 Formuleer je visie
 Formuleer een visie op de rol van de klantmanager in jouw team of afdeling.
 Verdiep je in ontwikkelmogelijkheden van de klantmanager, eventueel samen met een HR-medewerker.
 Leg een verbinding tussen de persoonlijke ontwikkeling van de klantmanager en de ontwikkeling van het team.

b. Hoe communiceer je binnen de organisatie over vakmanschap en het E-portfolio? 
 Om effectief met klantmanagers te communiceren over vakmanschap en het E-portfolio, moet je hen bij iedere stap 

in het proces betrekken. Alleen door te praten met klantmanagers kun je ontdekken hoe zij het E-portfolio willen 
gebruiken om vanuit eigen regie met vakmanschap bezig te zijn. 

 Communicatie staat of valt met een heldere kernboodschap, bijvoorbeeld: ‘We zetten het E-portfolio in om de 
ontwikkeling van het vak bespreekbaar te maken.’ Houd zo’n uitspraak intern goed tegen het licht en bepaal hoever 
de organisatie daarin kan en wil gaan. 
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Houd je aan het volgende bij het communiceren over het E-portfolio.

 Formuleer je boodschap helder en duidelijk
 > Maak verwachtingen over en weer expliciet.
 > Leg spelregels vast (bijvoorbeeld over de plaats van het E-portfolio in de HR-cyclus).
 > Laat zien wat het E-portfolio betekent voor de dagelijkse praktijk.

 Maak communicatie en de praktijk congruent en de uitvoering consequent
 Communiceer alleen wat je kunt waarmaken en ondersteunen met voorbeeldgedrag, bijvoorbeeld:
 > ‘Talent krijgt de ruimte.’
 > ‘We zetten de juiste klantmanager op de juiste plek.’
 > ‘Vakmanschap ontwikkelen we samen.’

 Richt de communicatie op het creëren van draagvlak
 > Maak klantmanagers nieuwsgierig naar het E-portfolio. 
 > Betrek enkele klantmanagers als ambassadeurs bij de communicatie.
 > Laat klantmanagers zien wat ze zelf aan het E-portfolio hebben (what’s in it for me?)
 > Speel in op verschillen tussen klantmanagers.
 > Maak het leuk!

c.   Hoe bouw je aan een ontwikkelgericht werkklimaat? 
 De implementatie van het E-portfolio vraagt om een open en ontwikkelgericht klimaat, gebaseerd op vertrouwen in 

de leidinggevende en collega’s. In zo’n klimaat beseft iedereen dat er fouten worden gemaakt waar mensen werken. 
Daar heerst het vertrouwen dat je kunt leren van fouten en dat je er niet voor wordt afgestraft. Daar wordt open 
collegiale feedback gegeven om de ander te versterken en niet om af te rekenen. Daar gaan collega’s een stevig 
gesprek over vakmanschap en professioneel handelen niet uit de weg; ook al is het confronterend. En daar neemt 
ieder teamlid verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het eigen vakmanschap én de teamresultaten. 

 Er zijn geen recepten om te bouwen aan een sfeer van vertrouwen en openheid. Als leidinggevende kun je zo’n 
werkklimaat wel stimuleren door in individuele gesprekken of teamoverleg open te zijn over je werkwijze. Zelf integer, 
betrouwbaar en authentiek zijn is ook een voorwaarde. Goede communicatie helpt ook. Medewerkers hoeven niet 
overal over mee te beslissen, maar ze willen wel graag meedenken over de consequenties van het beleid voor de 
invulling van hun vak.

 Leidinggevenden kunnen een voorbeeldrol vervullen door zelf aan hun teamleden feedback te vragen over hoe ze 
als leidinggevende functioneren, te reflecteren op hun eigen ontwikkeling en vakmanschap en open te zijn over hun 
eigen leer- en ontwikkelpunten.

 
 
Stap 4: Investeer in kwaliteiten en ontwikkeling van klantmanagers 
 
Na de voorbereiding ga je de gesprekken voeren over het benutten en ontwikkelen van kwaliteiten. Zowel tussen leiding-
gevende en klantmanager als onder collega’s, in de teams. 

a. Hoe werk je aan ontwikkeling op basis van sterktes, talenten en drijfveren? 
 Onderzoek wijst uit dat succesvolle organisaties zich concentreren op datgene waar hun medewerkers het beste in 

zijn en waar hun passie ligt.10 Dergelijke organisaties zetten medewerkers in voor het werk waarvoor ze talent hebben 
en gemotiveerd zijn, zodat ze goede resultaten voor de organisatie kunnen boeken. Sterke punten van medewerkers 

 10  ‘From Good To Great’, J.M. Collins, (2001).
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alleen inzetten omwille van de beste resultaten is onvoldoende. Leidinggevenden moeten daarnaast verbinding 
kunnen maken met de talenten en de drijfveren van hun klantmanagers.

Dit vraagt van jou als leidinggevende allereerst om te verwoorden wat je in de komende periode met je afdeling wilt 
bereiken:

 > Waar wil je als leidinggevende met de afdeling naartoe komend jaar?
 > Wat wil je met het team bereiken?
 > Op welk gedrag wil je sturen?

 Vervolgens ga je in gesprek met de klantmanager over talenten en drijfveren. Dan ontstaat een echt gesprek dat ver 
uitstijgt boven het invullen van het obligate beoordeel- en ontwikkelformulier. Zo’n gesprek kan een klantmanager 
echt verder in beweging brengen. 

 

 Leerdoelen in plaats van prestatiedoelen
 Een organisatie presteert beter als die erop is gericht om te leren. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat 

de organisatie fouten erkent. Wanneer de prestatiedoelen vooropstaan, gaan mensen die fouten zo veel mogelijk 
vermijden of verstoppen. Als je fouten niet kunt herkennen en erkennen kun je er niet van leren. 

 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zowel werkzoekenden als re-integratieprofessionals zich prettiger 
voelen en meer risico’s durven te nemen als ze meer gericht zijn op leren dan puur op presteren.11 Degenen die 
zich vooral op prestaties richten, zijn gespannener, voelen zich minder prettig, vermijden risico’s en fouten, leren 
minder en zijn daarom minder succesvol. 

 Het stellen van leerdoelen is meestal effectiever dan het stellen van prestatiedoelen. Alleen als je iets al goed 
kunt werken prestatiedoelen ook goed. Bovendien is op vele manieren aangetoond dat leergerichte medewerkers 
meer vertrouwen in eigen kunnen en meer plezier in hun werk hebben. Ze kunnen beter met kritiek omgaan, zijn 
creatiever in het bedenken van oplossingen, werken meer samen en leveren betere prestaties.12 Ze zien fouten en 
faalervaringen als onderdeel van een leerproces en nuttig om beter te worden in wat je doet.  

 Als leidinggevende kun je het leren van fouten stimuleren door naast prestatiedoelen ook leerdoelen te stellen. 
Bespreek in het team de manier waarop de medewerkers hun werk hebben aangepakt. Bespreek ook de fouten, 
zonder daarover te oordelen, en ga na hoe het team dezelfde situatie beter zou kunnen aanpakken. Op individueel 
niveau kun je bij functioneringsgesprekken met medewerkers bespreken hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren en 
welke stappen ze daarvoor moeten zetten. Verbeteren kan altijd! 

 Meer waardering voor de inspanning en strategie en niet alleen voor de prestatie leidt tot een meer leergerichte 
houding van de medewerkers. Daardoor zijn ze meer bereid om hun kennis met anderen te delen of zich door 
anderen te laten inspireren om hun werkwijze over te nemen. 

b.  Hoe voer je het ontwikkelgesprek met de klantmanager?
 In het ontwikkelgesprek legt de klantmanager de presentatie ‘Hier sta ik!’ aan je voor. Deze presentatie ondersteunt 

het gesprek, maar kan dat niet vervangen. Een effectief ontwikkelgesprek met een klantmanager heeft de volgende 
elementen:

11 ‘Motivating and counseling the unemployed’, Gera Noordzij (2011).

12  ‘De kunst van het falen’, Arjan van Dam (2008).
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> Verzamel samen momenten waarop de klantmanager zich ‘in de flow’ voelde, iets deed dat hem erg goed afging, 
het gevoel had toegevoegde waarde te hebben, trots was. 

> Analyseer deze momenten: welke rol vervulde de klantmanager op dat moment, wat maakte de bijdrage zo 
waardevol, wat maakt dat hij zo enthousiast was over deze situatie.

> Geef feedback op gedrag en ontwikkeling: welke door de klantmanager genoemde talenten en kwaliteiten herken 
je? Welke niet?

> Bespreek samen hoe de klantmanager met die kwaliteiten meer van dit soort succesvolle situaties kan creëren.
> Leg samen vast wat de ontwikkeldoelen zijn en leg een relatie met prestatiedoelen.
> Spreek af welke stappen de klantmanager gaat nemen om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld opleiding, coaching 

of intervisie. 
> Maak duidelijke proces- en procedureafspraken (inspanningen, ijkmomenten, investeringen).

c.  Hoe werk je aan effectief leren en ontwikkelen?
 Leren is geen doel op zich, maar een middel om het vakmanschap van klantmanagers te vergroten. Als leidinggevende 

kun je het volgende doen om leren effectief te maken: 
 
 Zorg voor het juiste leeraanbod
 Bied een flexibel en gevarieerd aanbod waarin klantmanagers precies datgene leren wat ze nodig hebben en precies 

op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. Betrek klantmanagers bij het vaststellen van het ontwikkelaanbod. 
Bied ontwikkelmogelijkheden waarmee zowel het individu als het team sterker worden. Zorg dat je op de hoogte bent 
van nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van re-integratie en het sociaal domein en gebruik die.

 Stimuleer een juiste leerhouding
 Laat klantmanagers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Iemand leert het meest als iets betekenis 

voor hem heeft en als hij zelf kan kiezen wat en wanneer hij wil leren. Betrek daarom de klantmanagers bij het 
bepalen wat ze nodig hebben om hun persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Stel medewerkers met verschillende 
achtergronden, vooropleidingen en leerstijlen in staat om zelf actief met de leerstof aan de gang te gaan. 

 Stimuleer leren in de praktijk, feedback geven en reflectie
 Leren doe je door te oefenen, te experimenteren en ervaringen uit je eigen praktijk te bespreken. Maak de scheiding 

tussen leren en werken zo klein mogelijk. Organiseer leeractiviteiten in de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld door intervisie 
te faciliteren in teams van klantmanagers en door te werken met praktijkoefeningen, cases en simulaties. Reflectie op 
eigen en andermans handelen speelt ook een belangrijke rol bij het leren. Hierbij is inzicht in eigen gedrag en eigen 
kunnen een belangrijke vereiste. Vraag feedback en geef heldere feedback die aanleiding geeft tot zelfreflectie.

d.  Hoe benut je sterktes en talenten van klantmanagers in teams?
 Iedere klantmanager heeft eigen talenten en kwaliteiten, maar het schaap met de vijf poten bestaat niet. In teams 

hoeft niet iedereen alle rollen perfect te beheersen, zolang het team met elkaar maar de teamdoelen realiseert. We 
spreken van synergie in teams als de prestatie van het team de som van de prestaties van de teamleden overtreft. 

 Een essentiële voorwaarde voor teamsynergie is dat de taken die individuele klantmanagers uitoefenen passen bij 
hun talenten en kwaliteiten. In een rol die past bij hun karakter krijgen teamleden de ruimte hun sterke kanten in 
te zetten. Naast die goede koppeling met de taak is ook diversiteit aan talenten beslissend voor het formeren van 
succesvolle teams.

 Ga met het team in gesprek om na te gaan hoe klantmanagers elkaars kwaliteiten kunnen benutten en om kansen, 
aandachtspunten en (mogelijke) knelpunten te benoemen. Als voorbereiding kan het team de profielen van 
klantmanagers verwerken in een totaalpresentatie. Hiermee krijgen ze inzicht in de sterke punten en knelpunten van 
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het team, wat weer aanknopingspunten biedt voor een gesprek over teamontwikkeling en betere prestaties van het 
team. 

 Na de analyse in het team richt de aandacht zich weer op individuele klantmanagers. Die denken na over hun rol in 
het team:
> Welke talenten en kwaliteiten kan ik nog meer inzetten voor het team?
> Hoe kan ik de kwaliteiten van collega-teamleden benutten om meer resultaten te bereiken in mijn eigen werk en 

voor het teamresultaat?
> Wat betekent dit voor mijn ontwikkeldoelen? 

e.  Hoe houd je de ontwikkeling van vakmanschap hoog op de agenda? 
 Ontwikkeling is geen eenmalige exercitie. Investeren in de duurzame ontwikkeling van medewerkers is een blijvende 

noodzaak. Hetzelfde geldt voor het werken met het E-portfolio voor klantmanagers. Als leidinggevende kun je veel 
doen om te zorgen dat ontwikkelen top of mind blijft en onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk:
> Stimuleer dat klantmanagers van en met elkaar leren, bijvoorbeeld door de kunst bij elkaar af te kijken. Vorm 

buddyteams, twee of drietallen van klantmanagers met complementaire kwaliteiten.
> Laat nieuw gedrag in de praktijk uitproberen en bespreek het in individuele gesprekken en in het team. 
> Bied tijd en ruimte voor onderlinge coaching en mentoring. Op die manier ondersteunen klantmanagers elkaar 

direct en voortdurend in hun ontwikkeling. 
> Leren is herhalen. Stimuleer je team om regelmatig te reflecteren op de eigen ontwikkeling. Geef het goede 

voorbeeld. 
> Wijs klantmanagers op de mogelijkheid om via het platform hetvakvanklantmanager.nl in contact te komen met 

collega-klantmanagers die goed zijn in wat zij willen ontwikkelen. En natuurlijk kunnen zij zelf weer anderen 
helpen met talenten waarin juist zij uitblinken.

 Een open feedbackcultuur waarin klantmanagers elkaar vanuit vertrouwen aanspreken op gedrag en resultaat, is de 
beste garantie voor een succesvol team.

Stap 5: Evalueer de resultaten 

In stap 5 sta je stil bij het evalueren, borgen en monitoren van vakmanschap en ontwikkeling. 

a.  Hoe kun je de ontwikkeling van vakmanschap in de tijd evalueren en monitoren? 
 De talenten en drijfveren van de klantmanager zijn unieke persoonskenmerken die in de loop der tijd doorgaans niet 

veel veranderen, maar kennis, vaardigheden en competenties van klantmanagers wel. Waar startende klantmanagers 
zich nog moeten bekwamen in het voeren van een intake, hebben ze daar een jaar later zeker vorderingen in gemaakt. 
Dat weerspiegelt zich in hun profiel. Daarom is het verstandig om bijvoorbeeld ieder jaar de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en competenties in kaart te brengen. Wanneer het E-portfolio als voorbereiding op het jaarlijkse 
ontwikkelgesprek wordt gebruikt, is deze meting van de ontwikkeling van het vakmanschap geborgd. 

http://www.hetvakvanklantmanager.nl
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Deelnemers aan de klankbordgroep 
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Diederik Rademaker – Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK)
Esther Bruggeman – gemeente Rotterdam
Klaas Gerber – gemeente Amersfoort
Louis Polstra – Hanzehogeschool Groningen
Rick van den Ham – gemeente Almere
Tjeerd Kooistra – gemeente Groningen
Toon Kerkhof – Optimisd
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