
 
Ga het gesprek aan over 
jouw ontwikkelwensen
 
Met de ontwikkelcheque van BibliotheekWerk besprak je jouw ontwikkelwensen met een coach.  
Wil je deze wensen ook in praktijk brengen? Dan is een gesprek met je leidinggevende slim. Deze 
gesprekskaart helpt je op weg. Print de kaart uit en vul ‘m in.

Onderstaande 6 stappen helpen je om te analyseren waar jouw ontwikkelwensen liggen, vast te stellen hoe 
je invulling kan geven aan die wensen met een ontwikkelplan en hoe en wanneer je jouw ontwikkelplan 
evalueert. 
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wensen?

STAP
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1 Vul, eventueel samen met je leidinggevende, 
onderstaande test in. Je zult zien dat je helder krijgt 
waar jouw ontwikkelwensen liggen. Jouw wensen 
liggen bij de bronnen die het hoogst scoren in de 
rechterkolom. 

• vink aan in hoeverre je de bronnen al bezit

• vink aan hoe belangrijk je de bronnen vindt

• bij je vinkjes staan scores (1 t/m 5)

•  vermenigvuldig de scores van elke bron en  
noteer ze in de rechterkolom

 

De zeven bronnen van 
arbeidsvreugde*

Heb ik deze bron  
in bezit?

Vind ik deze bron 
belangrijk? 

Vermenigvuldig 
de scores

fysiek welbevinden

collegialiteit

waardering en vertrouwen

goede prestaties

(
(professionele) groei

werken met hart en ziel

zinvol werk

*   De zeven bronnen van arbeidsvreugde, K. Kouwenhoven.
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1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. zeer zeker 4. niet
2. wel 5. totaal niet
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje

1. totaal niet 4. wel
2. niet 5. zeer zeker
3. beetje



Schrijf hieronder de top drie (of minder) van te ontwikkelen bronnen. Dit zijn jouw ontwikkeldoelen. 

1. Ik wil groeien in:

2. Ik wil groeien in:

3. Ik wil groeien in:
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Schrijf op welke mogelijkheden je hebt om te zorgen dat  
je jouw ontwikkeldoelen kan bereiken. Denk daarbij aan coaching, opleiding, stages, et cetera.  

Beschrijf in de tweede kolom waarom je deze mogelijkheid de beste vindt om je doel te bereiken.  
Heb je meer dan 1 ontwikkeldoel? Gebruik deze pagina dan vaker.

Mogelijkheden Waarom?
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Geef antwoord op de vraag hoe je jouw ontwikkeldoelen kunt bereiken. 
 Maak dit zo concreet mogelijk*.  Bijvoorbeeld: je gaat het gesprek aan met je leidinggevende,  

of als je graag een opleiding wilt doen, beschrijf je hieronder de acties die je doorloopt voordat je start met  
de opleiding. Zoals: je zoekt de juiste opleiding, je weet wat de opleiding kost, wie wat betaalt,  

of je de opleiding volgt onder werktijd, je weet wanneer je gaat starten, et cetera.

1 2 3

*   Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden (SMART)
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Hieronder volgt de samenvatting van stap 1 tot en met 4.

Ontwikkelafspraak Doel Te nemen stappen

Ontwikkelafspraak Doel Te nemen stappen

Ontwikkelafspraak Doel Te nemen stappen
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Wanneer en hoe 
evalueer ik  

de afspraken?

6
Ontwikkelafspraak Wanneer ben ik tevreden? Wanneer evalueer ik? Hoe evalueer ik?

Ontwikkelafspraak Wanneer ben ik tevreden? Wanneer evalueer ik? Hoe evalueer ik?

Ontwikkelafspraak Wanneer ben ik tevreden? Wanneer evalueer ik? Hoe evalueer ik?

STAP

Ten slotte maak je evaluatie-afspraken. Hiervoor gebruik je onderstaande schema. Leg daarin vast wanneer je 
vindt dat de ontwikkelafspraak succesvol is geweest, wanneer je gaat evalueren en de manier waarop je wilt 

evalueren. Tip: gebruik de test van stap 1 om te bepalen of je ontwikkeltraject succesvol is geweest.
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