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Individueel Ontwikkelplan (naam mw……..) 
 

Naam medewerker :  

Geboortedatum  : 

Naam bedrijf  :  

Afdeling   : 

Datum in dienst  :  

Functie   :  

Opgesteld door  :  

Datum gesprek  : 

 

Belangrijk 

De bevindingen in dit Individueel Ontwikkelplan en de vermelde scores zijn op basis van het 

functioneren van de medewerker in bovenvermelde functie en onder aangepaste 

omstandigheden. Scores zijn dus niet afgezet tegen regulier personeel en/of reguliere arbeid. Er 

kan dan ook op geen enkele wijze een conclusie worden getrokken hoe medewerker 

functioneert ten opzichte van een reguliere medewerker in reguliere arbeid. 

 

Gespreksonderwerpen medewerker: 

1.  

2.  

3.  

 

Gespreksonderwerpen leidinggevende: 

1.  

2.  

3.  

 

Afspraken vorig begeleidingsplan  

 

Doelstelling/ Afspraak / Opleidingen Resultaat 

  

  

  

  

 

Gegevens werkgever 
 

Naam organisatie   :  

Faculteit    : 

Adres werklocatie   : 

Postcode en woonplaats   :  

Leidinggevende    :  

Telefoonnummer    :     Mobiel:  

e-mailadres    :  
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Omschrijving functie en ontwikkelingen 

(korte taakomschrijving,  zijn er taken bijgekomen afgelopen periode?) 

 

 

 

 

 

 

Werkrooster  

Maandag :  

Dinsdag  :  

Woensdag :  

Donderdag :  

Vrijdag  :  

 

1. Competenties/vaardigheden  
Scores: 1 = onvoldoende (ontwikkeld)   2 = matig (ontwikkeld)   3 = voldoende (ontwikkeld)   4 = goed (ontwikkeld) 

 

Houding t.o.v. het werk     4  3    2   1 Nvt 

Nauwkeurig werken      

Eigen werk organiseren      

Houden aan regels      

Concentratie      

Kwaliteit van het werk      

Doorzettingsvermogen      

Verantwoordelijkheidsbesef      

(Indien scores <3 geef hieronder toelichting) 

Aandachtspunt & actie: 

 

 
 

 

Sociale vaardigheden    4   3    2  1 Nvt 

Kan goed samenwerken met anderen      

Zoekt contact met anderen      

Kan anderen goed coachen en instrueren      

Gaat respectvol om met anderen      

Kan zich mondeling goed uitdrukken      

Kan zich schriftelijk goed uitdrukken      

Optreden naar buiten      
(Indien scores <3 geef hieronder toelichting) 

Aandachtspunt & actie: 
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Prestatie              4              3            2            1             Nvt 

Blijk geven van benodigde kennis en ervaring      

Kan goed onder tijdsdruk functioneren      

Kan meervoudige opdrachten verwerken      

Heeft een hoog werktempo      

Kan zelfstandig beslissingen nemen      

Situaties begrijpen/doorzien, problemen 

oplossen, ideeën ontwikkelen etc. 
     

Pakt nieuwe taken snel op      
(Indien scores <3 geef hieronder toelichting 

Aandachtspunt & actie: 

 

 

 

 
 

 

Persoonlijke Vaardigheden   4  3    2   1 Nvt 

Omgaan met kritiek 

 
     

Voor zichzelf opkomen      

Persoonlijke presentatie      

Behoefte aan structuur      

Bereidheid om te leren (praktijk/theorie)      

Initiatief nemen      

Leervermogen      

Zelfvertrouwen       

(Indien scores <3 geef hieronder toelichting) 

Aandachtspunt & actie: 

 

 

 

 

 

Risico & Veiligheid   4   3    2   1 Nvt 

Weet materialen, gereedschappen en machines 

op de juiste wijze te gebruiken 
     

Denkt goed om veiligheid en eigen werkhouding      

Weet wat te doen bij brandalarm?      

Weet wat te doen bij betrokkenheid ongeval?      

(Indien scores <3 geef hieronder toelichting) 

Heb je wel eens het gevoel dat je onveilig moet werken bij ja, geef toelichting. 

Aandachtspunt & actie: 

 

 

 

 

 



 

VERTROUWELIJK   

 

Individueel Ontwikkelplan ………………………..naam medewerker Jaar: 

   

4 

2. Geef een algemeen beeld en beoordeling van het functioneren over de afgelopen …maanden 

(Onderwerpen o.a. presteren, samenwerken, begeleiding en eindbeoordeling onvoldoende, 

matig, voldoende, goed) 

 

 

 

 

 

 

3. Ziekteverzuim en belastbaarheid 

Aantal ziektedagen afgelopen … maanden:  ……….. 

Aantal ziekmeldingen afgelopen … maanden: …….. 

 

Functioneren en afspraken m.b.t. ziekteverzuim en belastbaarheid 

(Onderwerpen als urenopbouw/takenpakket/thuiswerken/werkplek/evaluatieafspraak 

passendheid takenpakket en aantal werkuren) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke mate van begeleiding heeft de medewerker nodig (begeleidingsbehoefte)?  

(onderwerpen: behoefte begeleiding/evaluatie begeleiding/ondersteuning jobcoach 

ja/nee/organisatie) 

 

 

 

 

 

 

5. Hoe ervaart de medewerker de samenwerking en omgang met de leidinggevende/en 

collega’s en zijn werkomgeving? 

 

 

 

 

 

 
6. Verricht je komend jaar (on)betaalde werkzaamheden naast je detachering? Zo ja, welke?) 
Het is noodzakelijk je nevenwerkzaamheden te bespreken (in het kader van wetenschappelijke integriteit en vanwege 

eventuele belangenverstrengeling of andere gevolgen door je functie-uitoefening bij deze organisatie. 
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7. Welke stappen heb je gezet op het vlak van je professionele ontwikkeling afgelopen periode, 

op welke wijze wil je je verder ontwikkelen en hoe kan je dit realiseren?  
Denk hierbij aan ontwikkeling in het komende jaar en op de langere termijn, en ontwikkeling in je eigen functie, je 

loopbaan binnen je eigen afdeling of bij een andere organisatie. 

 

 

 

 
Plan van aanpak 
Indien gewenst bijlagen toevoegen met een “smartuitwerking” van je doelstellingen en de 

resultaat afspraken die je hierover hebt gemaakt met je leidinggevende op je werkplek. 

 

 Doelstelling/afspraak (specifiek, meetbaar, acceptabel Resultaat 

/tijdsplanning 

1. Takenpakket: 

 

 

 

2. Persoonlijke ontwikkeling/werk: 

 

 

 

 

3. Samenwerking/begeleiding: 

 

 

 

 

 

 

Medewerker :  Consulent Arbeid : 

Datum :  Datum :   

 

 

Voor akkoord   Voor akkoord 

Handtekening :  .....................................  Handtekening :  ………………………… 

 

 

 

 

Leidinggevende detachering :  

Datum :  

 

Voor akkoord handtekening :  ………………………… 


