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Richtlijn voor het maken van een persoonlijk ontwikkelplan 
 
Een persoonli jk ontwikkelingsplan is als een beleidsplan voor een onderneming. Het maken 
van het plan dwingt u na te denken over uw doelen op de lange termijn. Als u weet waar u naar 
toe wilt, dan is het ook mogeli jk om de weg ernaartoe vorm te geven, tevens kunt u tussenti jds 
controleren of u op de juiste weg zit. Indien u niet weet wat u wilt ,  zi jn de vragen om te komen 
tot het plan, aanknopingspunten voor gesprekken met mensen in uw omgeving. Zij kennen u 
vaak beter dan u denkt. Als zi j deelgenoot worden van de vragen die u bezig houden, kunnen 
zij ook actief meedenken en mee zoeken naar personen die de antwoorden op uw vraag wel 
weten. Dit heet werken aan een netwerk. 

Als u een ti jdje aan het werk bent en u zit vast, dan is het goed om uw plan weer eens te 
voorschijn te halen. Het biedt u aanknopingspunten voor de oplossing, ook wordt u alert op 
situaties die u bl i jkbaar in de verkeerde richting gebracht hebben. Voor het maken van een 
persoonli jk ontwikkelingsplan, moet u proberen de volgende vragen te beantwoorden. 

A.  Conclusies over uw loopbaan tot heden: 

1. Wie ben ik: Uw conclusies over uw persoonli jke kwaliteiten en achtergrond. Probeer in 
2 à 3 volzinnen een persoonli jk profiel neer te zetten.  

2. Wat ken ik: Wat is de kern van de kennis die u bezit.  
3. Wat kan ik: Wat is de samenvatting van uw vaardigheden.  
4. Wat wil ik: Omschrij f hier wat u interesseert en wat u motiveert. 

Iedere (studie)bibl iotheek heeft tegenwoordig boeken over soll icitat ie- en zelfanalyse; gebruik 
deze. 

B. Wat is voor u de ideale functie? Is dit op korte termijn te realiseren of op langere termijn? 
Hoe denkt u over uw loopbaanontwikkeling? 

C. Wat zi jn uw ontwikkelingsdoelen en hoe wilt u die realiseren? Wat zijn uw concrete 
actiepunten, hoe wilt u het resultaat meten, wanneer wilt u deze gerealiseerd hebben? 

D. Voeg bij uw plan een aangepast CV. 

Ga uw uitgewerkte plan bespreken met een aantal mensen uit de door u gewenste richting. Zij 
hebben de ervaring om het realiteitsgehalte van uw plan te toetsen. Gebruik hierbij  de 
netwerktechniek arbeidsmarktoriëntatie. 

Bij de uitwerking is het belangri jk om de twaalf gouden employabil ity regels in acht te nemen: 

1. Behoudt een goede balans tussen levensvreugde en f inanciële zekerheid. Zorg voor 
uzelf en uw (psychische) gezondheid.  

2. Wees reëel in uw zelfbeoordeling.  
3. Kies een ontwikkelingsrichting die aansluit bi j uw persoonli jkheid, voorkeuren en 

kerncompetenties.  
4. Ontwikkel kerncompetenties en essentiële basisvaardigheden.  
5. Profi leer u door concrete, zichtbare resultaten en prestaties.  
6. Ontwikkel een goede relatie met uw direct leidinggevende.  
7. Volg de ontwikkelingen van de organisatie, branche en vakgebied.  
8. Onderhoud uw vak- cq. branchekennis.  
9. Creëer een imago dat aansluit bi j uw gewenste ontwikkelingsrichting, o.a. door uw 

presentatie, att itude en kleding.  
10. Ontwikkel netwerken binnen en buiten de organisatie.  
11. Bouw een evenwichtig CV op, waarmee u verkoopbaar bli jf t .   
12. Maak jaarl i jks een employabil i ty plan en bepaal actiepunten. Voer deze uit en evalueer 

regelmatig. 
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