
    
Tien manieren om hogerop te komen Tien manieren om hogerop te komen Tien manieren om hogerop te komen Tien manieren om hogerop te komen     

U denkt klaar te zi jn voor promotie? Overheidsmanagement geeft u tien manieren om 

hogerop te komen. 

   

Stel een l ijst op van uw talenten en interessesStel een l ijst op van uw talenten en interessesStel een l ijst op van uw talenten en interessesStel een l ijst op van uw talenten en interesses 

Pas de l i jst toe op wat voor werk u zou wil len doen in uw nieuwe baan. Als u twijfelt, 

neem dan contact op met uw HR-afdeling. Daar beschikken ze vaak over tests en 

dergeli jke om te bepalen wat u in een baan bevredigt.  

  

Communiceer uw verlangens Communiceer uw verlangens Communiceer uw verlangens Communiceer uw verlangens  

Slechts weinigen is het gegeven gedachten te kunnen raden, dus wees duideli jk over 

uw ambities. Deel uw aspiraties met uw superieuren, speciaal ti jdens 

beoordelingssessies. Op die manier kan uw leidinggevende u helpen uw doelen te 

bereiken en aangeven wanneer de juiste ti jd is aangebroken om u te promoveren. 

 

Vraag niet te snelVraag niet te snelVraag niet te snelVraag niet te snel  

U dient een bewezen toevoeging te zi jn in uw huidige baan. Neem extra 

verantwoordeli jkheden aan, als u kunt, zonder daarom gevraagd te zi jn en zonder extra 

beloning daarvoor. 

 

Wees een teamspelerWees een teamspelerWees een teamspelerWees een teamspeler     

Zorg allereerst dat u goed inzicht hebt in de rollen van uw collega's, onderzoek andere 

afdelingen binnen uw organisatie en sta open voor een andere werkplek in een nieuwe 

functie. Als uw organisatie al goed in zi jn mensen zit, zoek dan een andere werkgever 

of zoek uit wat ervoor nodig is om op te vallen.  

 

NetwerkenNetwerkenNetwerkenNetwerken    

Maak een l i jst van alle mensen waarop je rekent om succes te hebben en zorg dat ze in 

uw capaciteiten geloven om aan het succes bij te dragen. Start met het opbouwen dan 

wel herstellen van vertrouwen en richt u daarna op middelen om waardevol voor hun te 

zijn.  

 

Zoek een mentorZoek een mentorZoek een mentorZoek een mentor     

U kunt een hoop leren van mensen die al de positie hebben bereikt die u ambieert. Veel 

succesvolle mensen houden ervan hun successen te delen en geven graag advies, 

introduceren u bij  anderen en helpen graag een nieuwe ster aan het fi rnament.    

 

Ontwikkel nieuwe talenten Ontwikkel nieuwe talenten Ontwikkel nieuwe talenten Ontwikkel nieuwe talenten     

Inventariseer welke kwaliteiten u al hebt en over welke nieuwe gereedschappen u dient 

te beschikken. Volg daarvoor interne opleidingen of een studie buitenshuis. 

 

Laat u niet leiden door geldLaat u niet leiden door geldLaat u niet leiden door geldLaat u niet leiden door geld    

Te vaak beoordelen we zaken slechts op geld en verantwoordeli jkheden. Omhoog 

klimmen echter, vergroot uw kwaliteiten, geeft u meerwaarde en beïnvloedt uw famil ie 

en uw eigen leven.   

 

Vraag om feedbackVraag om feedbackVraag om feedbackVraag om feedback    

Zorg dat u weet hoe uw werk wordt geëvalueerd en zorg dat u uw doelen en evaluaties 

op papier hebt.  

 

Kracht van de herhalingKracht van de herhalingKracht van de herhalingKracht van de herhaling    

Onthoud dat deze carrièreswitch niet uw laatste hoeft te zi jn. Zie uw leven als een 

menu en proef vele verschillende smaken. 
 
Bron: overheidsmanagement 


