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Ontwikkel je verder met het KWIV

De FGR-functiebeschrijvingen zijn vaak heel algemeen. Het Kwaliteits-
raamwerk Informatievoorziening (KWIV) vult dit aan door IV-profielen,  
met specifieke competentie beschrijvingen. Deze kunnen handvatten geven 
voor jouw professionele ontwikkeling.

→ Goed om te weten: Een KWIV-profiel heeft geen gevolgen voor je takenpakket of salaris.

Waarom KWIV?
Bekijk de video:  Introductie en voordelen  
van het KWIV - Functiegebouw Rijk.

Wat zijn de voordelen voor jou?
Als IV/ICT-professional kun je vele kanten uit voor je ontwikkeling. Maar hoe kies je het traject dat 
bij jou past? Je KWIV-profiel helpt je daarbij. Je kunt de KWIV-profielen gebruiken:
•  in je P-gesprek /Ontwikkelgesprek (Gesprekscyclus Rijk)
• om je opleidings- en ontwikkelbehoefte te bepalen
•  om samen met je leidinggevende afspraken over leerlijnen en loopbaanstappen te maken.  

In KWIV deel III vind je kennis- en opleidingsinformatie per KWIV-profiel.
• om aan de hand van een routekaart zelf je ontwikkeltraject uit te stippelen

‘Met een KWIV-profiel heb je een nog bredere horizon  
qua ontwikkelingsmogelijkheden.’
Nathalie van Soest, consultant team Pandgebonden IT, SSC-ICT

Hoe kom je aan een KWIV-profiel?
Alle IV-professionals van het Rijk krijgen voor 1 juli 2023 een 
KWIV-profiel. In de meeste gevallen doet de leidinggevende/
teamleider de medewerker een voorstel voor het best passende 
KWIV-profiel. Samen bespreek je dit voorstel en bepaal je welk 
KWIV-profiel op dit moment het beste matcht. Je kunt zelf alvast 
kijken welk KWIV-profiel volgens jou het meest passend is.  
Bekijk de video’s:
• KWIV-profiel bekijken - Functiegebouw Rijk
• KWIV-profielen vergelijken - Functiegebouw Rijk

Registratie in P-Direkt
Wanneer je KWIV-profiel bekend is, zie je deze terug in het veld ‘Formatieplaats’ in P-Direkt.  
Het KWIV-profiel is dynamisch. Verandert je werk, bijvoorbeeld door een verandering in  
specialisatie, dan kan een ander KWIV-profiel misschien beter matchen. Ga dan in gesprek met  
je leidinggevende en/of HR-adviseur om het daarover te hebben. 

Pers.nr Voornaam Achternaam FGR-Functie Formatieplaats
Hier staat het KWIV-profiel

100010 Jan Jansen Senior Medewerker IV Service level management

100020 Mies Vries, de Senior Adviseur 
Bedrijfsvoering

Enterprise architectuur

Meer weten? 

Bekijk:
• de brochure
• de antwoorden op veelgestelde vragen
• Het KWIV - Functiegebouw Rijk

KWIV. Meer inzicht in IV.
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