
Waarom moet jij ook  
Tijd voor vakmensen maken?
Jacqueline Van Leeuwen

Stel, morgen gaat een nieuwe collega aan de slag in jouw organisatie. Marie is pas  
afgestudeerd en brengt heel wat nieuwe inzichten mee; veel praktische ervaring heeft ze  
echter nog niet. Hoe kun je ervoor zorgen dat ze uitgroeit tot een echte vakvrouw?  
fARO’s Tijd voor vakmensen geeft je tips en inspiratie.

EEN NIEUW TrAJECT
Tijd voor vakmensen is de opvolger van 
het traject Erfgoedgeleerden dat brug-
gen bouwde naar het hoger onderwijs. 
Dat laatste is nog steeds nodig, maar 
professionele ontwikkeling stopt niet 
na het behalen van een diploma. En dat 
betekent dat werkgevers bereid moeten 
zijn om te blijven investeren in hun men-
sen. Helaas gebeurt dat niet altijd. In 
tijden van besparingen lijkt vorming een 
overbodige luxe. Dat is jammer, want 
vorming is vaak een hefboom naar inno-
vatie. De mogelijkheid krijgen om zich 
verder te ontwikkelen komt bovendien 
de werktevredenheid ten goede, en uit-
eindelijk ook de kwaliteit van het werk.

Iedereen op cursus dus? Niet nood-
zakelijk. Professionele ontwikkeling is 
immers bij uitstek een informeel proces, 
waarbij sociale contacten belangrijk zijn. 
Ervoor zorgen dat mensen elkaar kun-
nen ontmoeten om te reflecteren over 
kwesties die voor hen belangrijk zijn is 
de voornaamste sleutel tot persoonlijke 
groei. Dat kan tijdens een opleiding, 
maar even goed via andere leermetho-
des als collegagroepen, jobshadowing 
of mentorschap. En dat verdient beslist 
meer tijd en ruimte.

STArTErS BEgELEIDEN
Terug naar de eerste werkdag van Marie. 
Je hebt je wellicht voorgenomen om 
uitgebreid het bredere plaatje voor 
haar schetsen. Goed bedoeld, maar zo 
loop je het risico dat je haar overstelpt 
met informatie die ze niet kan plaatsen, 
omdat het allemaal te veel is en te 
vroeg. Hoe je het anders kunt aanpak-
ken? Neem Maries toekomstige taken 
eens onder de loep. Bekijk op basis van 
dat takenpakket wat ze allemaal nodig 
heeft om die taak goed uit te voeren. 
En beperk je in eerste instantie daartoe. 
Geef haar daarnaast concrete tools mee: 
checklists, bijvoorbeeld of sjablonen. Dit 

soort hulpmiddelen zorgt ervoor dat ze 
sneller grip krijgt op de zaak.

Natuurlijk ben je er dan nog niet. Want 
ook met tools en een literatuurlijst is het 
nog knap lastig om een taak in de vin-
gers te krijgen. Zorg dus voor een net-
werk van collega’s waar ze met concrete 
vragen terecht kan. Dat voorkomt dat ze 
zou stilvallen. Concrete tips blijven trou-
wens vaak beter hangen dan de theorie. 
Omdat alle begin moeilijk is, kan Marie 
er bovendien baat bij hebben om erva-
ringen te delen met andere beginners. 

Zo’n intervisie met ‘lotgenoten’ is eigen-
lijk al een vorm van reflectie. En dat is 
een cruciale factor in elk leerproces. 
Nieuwelingen vergeten wel eens om 
even uit te zoomen. Wat je kunt doen 
om de reflectie te bevorderen? In de 
eerste plaats goede vragen stellen. 
Bekijk met haar welke dilemma’s ze is 
tegengekomen. Vraag wat haar de eer-
ste werkweek heeft verbaasd en hoe dat 
komt. En bedenk samen wat ze nodig 
heeft voor de volgende week. Kortom: 
wees een coach die niet de eigen kennis 

etaleert, maar het leerproces van Marie 
voorop zet.

EN JIJ?
Stel dat je Marie op deze manier bege-
leidt. Dan leer je zelf ook heel wat bij. 
Haar vragen laten je met een andere blik 
naar jouw werk kijken. En zo besef je mis-
schien dat je zelf nog groeimarge hebt.

Tijd voor vakmensen is er namelijk ook 
voor jou, al zijn jouw leervragen anders 
dan die van Marie. Waar zij vooral de 
kneepjes van het vak wil leren, wil jij 
misschien nieuwe dingen ontwikkelen of 
juist benchmarken met anderen. Wij hel-
pen je graag om de ideale leerformule 
daarvoor te vinden.

Kortom, de komende jaren zet fARO 
zich in om meer mensen de kans te 
geven om aan hun professionele ontwik-
keling te werken. Want we zijn er zeker 
van: tijd maken voor vakmensen is geen 
overbodige luxe. 

> Meer weten? lees dan onze brochure via http://

www.faronet.be/e-documenten/
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Van groentje tot ervaren kracht.
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