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Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Challenge 
In een 1-op-1 ‘challenge’ sessie gaan de medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek aan 
de hand van vragen als: 

- Hoe ziet mijn ‘ideale’ functie er uit? (welke taken, verantwoordelijkheden, etc)
- Waarom vind IK dit?   
- Het is 1 jaar later: welke weg(en) heb IK bewandeld waardoor mijn ‘ideaalplaatje’ bereikt is? 
-  Wat gaat mij nu al goed af?   
- Wat vind IK lastig?  
- Wat heb IK nodig om (nog) succesvoller te worden? 
- Wat verwacht IK van mijn leidinggevende?  

Ga de diepte door het stellen van (open) vragen en maak het impliciet (doorvragen).  Zo ontstaat 
er een duidelijk beeld over de drive, ambities, hulpvragen en (toekomst)perspectief van de 
medewerker. Door op deze wijze de dialoog aan te gaan krijg je meer diepgang en betrokkenheid 
dan in het traditionele functionerings- en beoordelingsgesprek. 

Toon oprechte interesse in je medewerker en durf je als leidinggevende ook kwetsbaar op te stellen! 

Structuur 
De uitkomsten van de challenge fase worden vervat in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Van belang is dat de medewerker zich volledig herkent in hetgeen aan de orde is gekomen, zoals 
leerdoelen, acties en perpectief; 

- Wat wil IK bereiken 
- Welke stappen ga IK zetten 
- Welke support heb IK nodig 
- Wanneer wil IK mijn doel bereikt hebben 

De medewerker maakt zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelingsplan in concept en vervolgens stemmen 
medewerker en leidinggevende dit verder af.  

Een goed alternatief is om het Persoonlijk Ontwikkelingsplan gezamenlijk op te stellen.! 
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Actie 
Het eigenaarschap voor uitvoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan ligt bij de medewerker. 
Periodiek vinden voortgangsgesprekken plaats tussen de medewerker en leidinggevende. Wat gaat 
al goed, wat kan/moet nog beter en wat heeft bijsturing nodig. De uitkomsten van de  
voortgangsgesprekken worden opgenomen in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 

Plan alvast de periodieke voortgangsgesprekken voor het komende jaar in! 

Partnership 
De eerste kennismaking is kosteloos en zonder verplichtingen. Als de lichten op groen staan voor 
samenwerking dan kunnen - voor de flexibele inzet van een ervaren Businesspartner - ''Bundels' 
worden aangeschaft op basis van: 

✔  10 uur: € 1.200,- 

✔  20 uur: € 2.200,-

✔  40 uur: € 4.000,- 

✔  80 uur: € 7.200,- 

- Facturering: bij aanschaf bundel, maandelijkse specificatie van de daadwerkelijk gerealiseerde 
uren, optioneel facturering in termijnen vanaf 40 uur;

- Reiskosten op basis van enkele reisduur en uurtarief;
- Alle bedragen zijn exclusief BTW.;
- Bij aanvang van de samenwerking geldt een korting van 15% op de eerste aangeschafte 

Bundel.

Experts4You staat voor een prettige en succesvolle samenwerking op basis van een 
transparante en effectieve aanpak!  

Contactgegevens Experts4You  
Dick Petersen  
06 53 724 281 
dick.petersen@experts4you.nl     
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