
 
 

Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)  
 
Op naar een leven lang ontwikkelen (LLO); korte handleiding voor de werkgever 
 
In deze handleiding staan praktische tips om te komen tot een persoonlijk ontwikkelingsplan met een 
werknemer. De werknemer heeft hier zelf belangrijke rol in maar als werkgever faciliteert u dit proces.  
 
Waar wil de medewerker en de organisatie naar toe?  
Het proces naar een POP wordt gestart door de medewerker zelf. In deze fase bepaalt de medewerker 
welke richting hij/zij naar toe wil. Hij/ zij beschrijft de verwachtingen die er bestaan met betrekking tot de 
eigen loopbaan. U geeft zelf aan wat de ontwikkelingen van de totale organisatie op de lange termijn zijn 
en welke kwaliteiten nodig zijn om specifieke functies te bekleden.  
 
De medewerker brengt eigen competenties en eisen in beeld. Daarbij is het belangrijk om zicht te krijgen 
op de sterktes en zwaktes van de persoon en eventuele leemtes vast te stellen. Uiteindelijk levert dit een 
beeld op hoe ver de medewerker af zit van het gewenste competentieniveau. De ontwikkelingsprioriteiten 
kunnen worden gesteld.  
 
Vragen voor u als werkgever ter voorbereiding van het POP-gesprek. 

 Hoe ontwikkelt de organisatie zich in de komende jaren?  
 Welke competenties heeft de medewerker nu?  
 Welke competenties zijn nodig voor diens huidige functie?  
 Hoe gaat die functie zich ontwikkelen?  
 Welke competenties zijn nodig voor de toekomstige functie?  
 Zijn er andere functies waarvoor ik deze medewerker geschikt acht?  

 
Het POP-gesprek zelf 
Na deze voorbereiding gaan werknemer en leidinggevende met elkaar in gesprek. Als medewerker heb je 
je persoonlijk ontwikkelingsplan in 'eigendom'. Je neemt er zelf de verantwoordelijkheid voor. De taak van 
de leidinggevende is de visie van de werkgever te verwoorden en de werknemer te coachen.  
 
In het gesprek moet aan de orde komen: 

 Hoe functioneert de werknemer nu volgens de leidinggevende?  
 Hoe vindt de werknemer zelf dat hij functioneert?  
 Wat zou de werknemer moeten leren om de huidige functie goed te vervullen?  
 Hoe ontwikkelt de organisatie als geheel zich en wat betekent dat voor de functie?  
 Wat zou de werknemer moeten leren om de functie in de toekomst te blijven vervullen?  
 Wat zou de werknemer willen leren in het kader van de huidige of toekomstige functie?  
 Wat zou de werknemer willen leren met het oog op zijn loopbaanwensen?  

 
Schriftelijke verslaglegging en opvolging 
Vervolgens worden de gemaakte afspraken in de definitieve versie van het POP plan vastgelegd.  
Cruciaal is natuurlijk dat plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden en er concrete resultaten geboekt 
worden. De rol van de organisatie is om het proces te faciliteren en te monitoren. Uitgangspunt is echter 
zelfsturing van de medewerker. 
  
NB U kunt ook de Goede Gesprek Generator raadplegen. Met deze tool kunt u uw zelf de 
gespreksonderwerpen en vragen voor het gesprek met uw medewerker samenstellen:  
 
Hibin Opleidingen | Goede Gesprek Generator.  


