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Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) 
 
Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling? Blijkt het soms lastig om hier 

gestructureerd en consequent aandacht aan te geven? Vindt u ontwikkeling geen doel op zich, maar een 
middel om uw medewerkers tot optimale prestaties te brengen? Zou u méér grip willen krijgen op de 

samenhang tussen ontwikkeling en verhoogde prestaties? Kunnen de investeringen vanuit de 

organisatie niet langer vrijblijvend zijn? Zou u graag concrete afspraken willen maken om deze te laten 
renderen? Heeft u enige leidinggevende ervaring en al enkele trainingen gesprekstechnieken gevolgd?  

 
Dan is de training ‘Persoonlijke Ontwikkelplannen’ een praktische opleiding voor u! Deze training biedt 

structuur én inhoud voor het opstellen van POP’s. U leert zelf POP’s op te stellen én uw medewerkers te 
ondersteunen om dit te gaan doen. U gaat het belang zien van ontwikkeling op gedrag én resultaten. U 

leert kijken naar gedrag en uw observaties zorgvuldig onder woorden te brengen. U gaat motiverende 

doelen stellen voor de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.  
 

Resultaat 
 U kent de structuur en inhoud van POP’s, die u opstelt rondom zowel gedrag áls resultaten;  

 U kent de succesfactoren en valkuilen van POP-gesprekken en weet het belang van de 

medewerker zorgvuldig af te wegen tegen het belang van de organisatie; 
 Aan de hand van functie-inhoud en bijdrage aan organisatiedoelstellingen kunt u de benodigde 

competenties definiëren en te behalen resultaten formuleren; 
 U leert het te ontwikkelen potentieel van een medewerker te benoemen en dit te vertalen in 

concrete ontwikkelstappen; 
 U bent in staat om uw gesprek zodanig voor te bereiden dat u daadwerkelijk resultaat bereikt. 

 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 lerende oriëntatie  
 reflectief vermogen 

 organisatiesensitiviteit 

 empowerment 
 oordeelsvorming 

 overtuigingskracht 

 
Doelgroep 

Leidinggevenden die hun medewerkers resultaatgericht willen aansturen en motiveren door heldere 
afspraken te maken die periodiek geëvalueerd worden in Functionerings- en Beoordelingsgesprekken.  

U heeft de training Coachend leidinggeven of één van de trainingen Gesprekstechnieken (of 
vergelijkbare trainingen) succesvol afgerond en voldoende praktijkervaring als leidinggevende.  

 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 
plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Hierbij informeert u de 

trainer over één of meerdere cases en levert functiebeschrijvingen, competentie- en resultaatprofielen 

aan (indien aanwezig). U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf toegezonden. 
Tijdens de training stelt u een POP op en oefent de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen 

met een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld 
met te ondernemen activiteiten om POP’s op te stellen voor uw medewerkers. Gedurende 6 maanden na 

de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 
Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  975,- all in, exclusief BTW  

 


