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Sterk in je schoenen staan

Next Learning – De kern van professionele identiteit in 55 min



(Wat is jouw vak?)

Wat is de essentie van jouw vak voor jou?
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Praktische wijsheid vraagt om en is gebaat bij 

een sterke professionele identiteit.

…dat wat je onvervreemdbaar je kleur geeft

op de verbinding van

wie je bent (persoon), 

het werk dat je doet (professie)

en de context waarin je dat vormgeeft (context).



zelfsturing

veerkracht

wijsheid

excellentie



Wat is een professional?



Een professional is iemand die er voor kiest en zich er op toelegt 

om met behulp van zijn/haar specialistische kennis en ervaring,
klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst 

te zijn.

Daarbij maakt hij/zij gebruik van, en draagt actief bij aan, 
een gemeenschap van medeprofessionals 

die het vak bij voortduring ontwikkelen. (Ruijters & Simons, 2014)



theorie

praktijk

alleen samen

pragmatiek

ethiek

esthetiek

techniek

goed werk?     



theorie
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‐ heeft commitment aan klant en samenleving

‐ en is zich bewust van de autoriteit die de professie met zich meebrengt

‐ gaat integer om met het onbekende en onverwachte

‐ verbindt actief theorie en praktijk

‐ onderzoekt de eigen praktijktheorie

‐ heeft een eigen expertise en deelt die graag

‐ is lid van een professionele leerwerkgemeenschap

Om al deze redenen, maakt een professional een bewuste keuze om 

professional te zijn en dit actief vorm te geven.

Een professional …



Wat is identiteit?



Wie ben jij?



sociaal van aard

(identificatie en separatie)
verschillende 

verschijningsvormen

(working selves) 

ontwikkelen om 

jezelf te blijven

zoeken naar 

(h)erkenning

ligt verborgen

laat zich niet 

eenvoudig expliciteren

stevigheid door 

complexiteit

niet altijd beschikbaar

(narrowing/ expandable selfs)

Identiteit,

een harde 

kern?

onderscheidend én 

kenmerkend



Wat is dan professionele identiteit?
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Professionele identiteit is datgene 

wat je onvervreemdbaar je kleur geeft

en de verbinding vormt tussen 

wie je bent, 

het werk dat je doet 

en de context waarin je dat vormgeeft.



zelf

identiteit



Ik

(wie jij bent)

Wij

(je verbinding met je context)

Identificatie 

wat heb ik 
overeenkomstig 
met de ander?

Separatie 

wat maakt me 
uniek? 

Angst om samen te 
vallen, om 
autonomie te 
verliezen

Angst voor 
eenzaamheid, er 
buiten vallen, verlies 
van verbinding



Wat maakt dat je je thuis voelt bij je organisatie?



Wat vervreemdt je van je organisatie?



Waar wil je verantwoordelijk voor zijn?
Waar voel je eigenaarschap voor?



Welke netwerken vormen jou? 
Wie zijn jouw voorbeelden (geweest)?



Tijd?

Welke persoonlijke relatie of 
ervaring heeft je gevormd als 
trainer/begeleider/HRD’er/…?



professioneel 
domein

zelf



Wat kenmerkt de werkwijze van je team?



Wat voeg je toe aan je team of aan je collega’s?



Hoe kijk je naar en verklaar je jouw praktijk?



Ik

Wij

ik

wij

professie+ + identiteit

…en wat van dit alles

is onvervreemdbaar 

van mij en geeft

mij mijn kleur?’



Wij - als 

team

Wij - als 

organisatie

Ik - als 

mens

Ik - als 

professional

professionele 

identiteit

Impliciete en expliciete 
spelregels, visie, missie,…

Alles wat jou maakt tot wie 
je bent

Gedeelde normen en 
opvattingen

Je eigen kijk op en invulling 
van het vak



Werken met professionele identiteit 
in organisaties



Waar te beginnen?

1. Balanceer professionalisering met 

professionele identiteit.

Voeg niet alleen toe, maar ruim ook op.

2. Geef aandacht aan het expliciteren van 

ieders telos:

Wat is je vak en waarom doe je wat je 

doet?

3. Heb minder gesprekken over 

organisatiegedoe en meer over het vak.

4. Onderzoek in teams ‘goed werk’ en 

durf het persoonlijk te maken

5. Zorg dat teamleiders het collectieve leren 

kunnen begeleiden. 
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Ten slotte

Professionele identiteit is het - vaak vergeten - hart van professionele 

ontwikkeling, dat in ons tijdsgewricht, schreeuwt om aandacht. 

. 

Werken met professionele identiteit draait om expliciteren van verbindingen, 

tussen wie jij bent en wat je doet, tussen ‘ik’ & ‘wij’, tussen vak & 

organisatie/institutie, tussen professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Het vraagt om expliciteren, opruimen en onderhouden,

Om zo als professional niet alleen sterk in de schoenen te staan, maar ook te 

dansen in de regen.


