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Introductie 

Binnen Marel streven we ernaar om de juiste medewerker op de juiste plek te zetten, zodat de talenten van die 
medewerker zo goed mogelijk tot zijn recht kunnen komen. Om daarin succesvol te kunnen zijn, wil Marel een 
zo compleet mogelijk beeld van de medewerker krijgen.  
 

De belangrijkste factor in het succes van onze organisatie is de menselijke factor: we willen graag onze 
energie steken in het faciliteren van de ontwikkeling van elke collega. Om dit te bewerkstelligen introduceren 
we een Persoonlijk Ontwikkelplan voor elke medewerker. 

Het doel van dit ontwikkelplan is om het potentieel van elke Marel medewerker, zo volledig mogelijk te 
benutten. Of die ontwikkeling nu in de diepte (specialist) of breedte (generalist) plaatsvindt, is daarbij een open 
vraag, die we graag beantwoord willen zien. Voor de looptijd van het ontwikkelplan wordt een periode van 5 
jaar aangehouden: de korte termijn doelen, die hiervan (grotendeels) afgeleid zullen zijn, komen terug in de 
reguliere beoordelingscyclus.  

 
In de volgende hoofdstukken wordt de werkwijze omtrent dit Persoonlijk Ontwikkelplan verder uitgelegd. 
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Spelregels voor het ontwikkelplan 
In het ontwikkelplan mag geen rol/functie worden beloofd aan de medewerker. Wel kunnen afspraken worden 
gemaakt ten aanzien van activiteiten die de medewerker kan doen om zich te ontwikkelen in die richting.  

 

Het ontwikkelplan is voor alle medewerkers van toepassing en/ of /bruikbaar. De diepgang kan echter 
verschillend zijn per medewerker. De leidinggevende neemt het initiatief voor het gesprek en coacht de 
medewerker gedurende, tijdens én na het traject. Dit dient op een uniforme wijze te worden uitgevoerd en 
daarom is een standaard formulier ontwikkeld waarop het ontwikkelplan zal worden ingevuld. Het 
ontwikkelplan is als het ware het “paspoort” van de medewerker volgens dezelfde standaard voor alle 
medewerkers. Wanneer er een verandering van leidinggevende plaats vindt, is de ontwikkeling van de 
medewerker dan ook niet afhankelijk van de leidinggevende.  

• Doelen moeten SMART worden gemaakt en worden vastgelegd met elkaar; 

• Het ontwikkelplan is een dynamisch proces, dat gedurende de periode van 5 jaar kan worden aangepast; 

• Het ontwikkelplan, dat wordt opgeleverd is afgestemd op zowel de doelstellingen van de organisatie als de 
ambities van de medewerker; 

• Medewerker en leidinggevende moeten met het ontwikkelplan kunnen werken. HR kan daarbij 
ondersteunen;  

• Wederzijdse verwachtingen van medewerker en leidinggevende worden vastgelegd in het ontwikkelplan. 

 

Hoe ziet het ontwikkelplan eruit? 
Het ontwikkelplan ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Links: Rechts: 

Een zo compleet mogelijk beeld 

van de medewerker. 

Carrière: wat kan Marel de 

medewerker bieden om hem het 

full potential te laten bereiken. 

 

Medewerker Marel 

1. Uitgangspunten 

2. Doelen 

3. Kritische success 

factoren 

4. Plan van aanpak 

5. Investering 

6. Referenties 
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1. Ontwikkelplan - Uitgangspunten 

 
Het ontwikkelplan start met het creëren van een goed beeld van de medewerker, nu en in de toekomst (<5 
jaar). Hiervoor start de leidinggevende met het voeren van een talentgesprek met de medewerker.  

 

Het is aan de leidinggevende om te bepalen welke vragen gesteld worden aan de medewerker om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen. Om jou hierin te helpen hebben we in de bijlage twee tools ontwikkeld 
welke hierbij kunnen helpen: 

- Het 9-elementen denkmodel  

- Talent Conversations quick reference card  

 

 

 
  

Personal Development Plan 
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1. Ontwikkelplan – Doelen 

 

 

 

De doelen moeten voldoen aan: 
• Ze moeten zijn afgestemd tussen leidinggevende en medewerker 

• Ze moeten gedragen worden door beide partijen 

• Ze moeten SMART worden opgesteld 

 

De doelstelling gaat over competenties, activiteiten en rollen; niet direct over functies! De medewerker kan 

echter wel een bepaalde functie in gedachten hebben om naar toe te groeien. De positie van ‘(rode) stip op de 

horizon’ en de route is “dynamisch”, dit op basis van voortschrijdend inzicht. Dit houdt in dat er op een moment 

wordt gestart met de aanzet van het ontwikkelplan en dat dit gedurende de tijd kan worden aangepast op basis 

van interne ontwikkelingen in de organisatie of verdere inzicht ten aanzien van de talenten van de 

medewerker.  

 

2. Ontwikkelplan – Kritische succesfactoren 

 
Wat is er nodig om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het ontwikkelplan? Wat mag worden verwacht van 

Marel als organisatie? En wat wordt verwacht van de medewerker? Dit alles in het kader van ook de 

(toekomstige) behoefte van Marel de komende jaren en welke mogelijkheden dat met zich mee brengt. 
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3. Ontwikkelplan – Plan van aanpak 

  

 
 

 

Stip op de horizon: 

 Het einddoel opknippen in subdoelen 

 Subdoelen vertalen naar de jaarlijkse doelen welke tevens worden opgenomen in de Performance 

Agreement in Workday 

 Jaarlijkse evaluatie van het subdoel(en) 

Het einddoel en de ‘route’ wordt bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht gedurende de tijd. 

 

4. Ontwikkelplan – Investering 

 

 

Welke investering (geld en tijd) is nodig vanuit Marel en vanuit de medewerker voor bijvoorbeeld: training, 

coaching, mentoring, stage, … 
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5. Ontwikkelplan – Referenties  

 
Welke referenties kunnen worden gegeven over het functioneren en de persoon achter de medewerker. Wat 
zijn de belangrijkste prestaties die hij/zij heeft verwezenlijkt in zijn loopbaan? Dit als input om een zo compleet 
mogelijk beeld van de medewerker te krijgen. En eventueel verwachtingen en/of doelen te verscherpen. 
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Het talentgesprek 
Het talentgesprek wordt toegepast om een goed beeld te krijgen van een kandidaat. De leidinggevende krijgt 
daardoor een duidelijk beeld van die betreffende medewerker: ook de medewerker zelf wordt geholpen om dat 
duidelijke beeld van zichzelf te schetsen. De resultaten uit dit talentgesprek worden vervolgens op 
gestructureerde wijze verwerkt in een ontwikkelplan voor elke medewerker. Het geeft leidinggevende en 
medewerker de gelegenheid om goed weer te geven wat de medewerker graag doet, wat zijn talent is en waar 
hij enthousiast van wordt. 

Het vraagt de nodige vaardigheid om een zo compleet mogelijk beeld van de medewerker te krijgen. Voor het 
houden van goede talentgesprek is het essentieel om een gestructureerde aanpak te hanteren, waarmee 
bepaald kan worden bij welke werkzaamheden binnen Marel de medewerker het best tot zijn recht komt.  

Deze handleiding biedt de mogelijkheid om met een gestructureerde aanpak informatie over elke medewerker, 
en zijn potentieel, te verzamelen. De nadruk ligt op het verzamelen van informatie over gedrag uit het 
verleden: op basis daarvan kunnen toekomstige prestaties en gedrag worden voorspeld.  

 

Er zijn drie fasen bij het talentgesprek. In deze handleiding wordt een kort overzicht van elke fase gegeven:  
- Voorbereiding op het talentgesprek; 

- Uitvoering van het talentgesprek;  

- Vertaling van de informatie naar uitgangspunten voor het ontwikkelplan. 

 

Voorbereiding op het talentgesprek 
Activiteiten:  

 

Bepaal wat je al weet van de medewerker: Het is van belang om vooraf te bepalen wat je al wel weet en wat 
je misschien nog niet weet van de medewerker. Denk daarbij niet alleen aan de werksituatie, maar 
bijvoorbeeld ook zaken die de medewerker buiten werktijd graag onderneemt. Vraag je daarbij af of je weet 
welke opleiding de medewerkers heeft gekozen destijds en waarom, wat de medewerker graag doet, wat hij 
leuk vindt en wat hij minder leuk vindt.  

 

Bepaal welke vragen je wilt stellen tijdens het talentgesprek: Bepaal welke vragen je tijdens het 
talentgesprek in elk geval aan de orde wilt laten komen. Hiervoor kun je vooraf de vragen doornemen zoals in 
de bijlagen staan benoemd. 

 

Bestudeer relevante informatie voorafgaand aan het talentgesprek: Misschien is er een cv aanwezig van 
de medewerker, bekijk het LinkedIn profiel of neem bijvoorbeeld de laatste eindejaarsbeoordeling van de 
medewerker nog eens door.  

 

Logistieke voorbereidingen: Zorg ervoor dat er een ruimte is gereserveerd voor het talentgesprek zodat jullie 

ongestoord kunnen praten tijdens het talentgesprek en neem voldoende tijd voor het talentgesprek
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De uitvoering van het talentgesprek 
De volgende aspecten zijn van belang:  
 

Introduceer het gesprek: Dit betreft: welkom en introductie, beschikbare tijd en de aanpak van het 
talentgesprek en het maken van aantekeningen. Sluit de introductie af door na te gaan of de medewerker 
vragen heeft over het talentgesprek zelf.  

 

Geef aan dat je aanvullende informatie over de medewerker wilt verzamelen om de kwaliteiten van de 
medewerker goed in kaart te brengen. Hiertoe kan het van belang zijn om de kandidaat op zijn gemak te 
stellen en hem uit te nodigen om te vertellen. Door te laten zien dat je actief en met aandacht luistert, creëer je 
een sfeer waarin medewerkers zich meer op hun gemak voelen.  

 
Vragen stellen: begin met een eerste vraag over het werk en inventariseer wat hij als prettig ervaart en leuk 
vindt om te doen. Dit maakt het makkelijk voor de medewerker om in het gesprek te komen en het geeft jou 
tevens bruikbare informatie. Stel vervolgens andere vragen gerelateerd aan zaken die je te weten wilt komen 
over de medewerker die je verder inzicht geven in de kwaliteiten en activiteiten van de medewerker. Moedig 
de medewerker aan voorbeelden te geven van activiteiten en probeer zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen over de rol en/of het gedrag van de medewerker hierbij. Probeer informatie te verzamelen over 
elke van de 9 elementen.  

 

Objectief blijven tijdens het talentgesprek: Het is belangrijk dat je tijdens het talentgesprek zo objectief 
mogelijk blijft en tijdens het talentgesprek zelf vooral informatie verzamelt en nog niet overgaat tot een 
beoordeling. Vraag voordat je doorgaat naar een volgende competentie of de kandidaat nog iets toe te voegen 
heeft aan jouw samenvatting.  

 

Notities maken: Het is vaak moeilijk om na een gesprek nog goed naar voren te halen wat een kandidaat 
precies heeft verteld. Het risico is groot dat je belangrijke punten vergeet of mist. Maak daarom aantekeningen 
tijdens het talentgesprek. Evalueer de verzamelde informatie niet tijdens de fase van het vragen stellen.  

 

Afsluiten: Geef de kandidaat de gelegenheid om zo nodig extra informatie te geven en vragen te stellen. 
Bedank de medewerker voor zijn tijd en vat informatie over de vervolgstappen en de tijdslijn hierbij samen.  

 
Vertaling van de informatie naar uitgangspunten voor het 
ontwikkelplan. 
 
Verwerken informatie: Verwerk na afloop van het talentgesprek de gegeven antwoorden vervolgens in 

volzinnen. Doe dit zo objectief mogelijk. We noemen deze volzinnen uitgangspunten, die de basis vormen voor 

het vervolgens bepalen van doelen, kritische succesfactoren en het plan van aanpak voor de medewerker.  
 

Afstemmen van de uitgangspunten met de medewerker: Overhandig deze uitgangspunten aan de 
medewerker en vraag of hij zich erin herkent. Mocht de medewerker er zich onvoldoende in herkennen, is het 
zinvol om dit samen te bespreken en, daar waar nodig, aan te passen. Hierbij is het belangrijk om in het 
achterhoofd te houden dat de uitgangspunten een gezamenlijk beeld van de medewerker moeten weergeven. 
Het kan zo zijn dat de medewerker anders tegen bepaalde zaken aankijkt, of zaken anders ervaart dan jij dat 
doet als leidinggevende. Indien dat het geval is, benoem dat ook zo en licht toe waarom jij het anders ziet. Per 
slot van rekening ben jij als leidinggevende verantwoordelijk voor het creëren van het ontwikkelplan van de 
medewerker.  
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Bijlage: Het 9-elementen denkmodel 

 

  

Vragenlijst voor de leidinggevende op basis van de 9 elementen om een gezamenlijk beeld van de medewerker te beschrijven

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de leidinggevende voor het POP gesprek, om samen met de medewerker eem gezamenlijk en volledig beeld van de medewerker te ontwikkelen.

Dit heeft niet alleen betrekking op de huidige situatie, maar ook op de geambieerde toekomstige situatie.

De vragen zijn bedoeld om een gesprek te voeren echter er dient voorkomen te worden dat het een vraagsessie o.b.v. de vragen wordt.

Area 9-elementen
Wat wil je per medewerker per 

element analyseren?
Onderwerp Hulpvragen

Wie is je interne klant? Voor wie doe je jouw werk?

Werk je graag samen of alleen, waarom en wanneer?

Wat maakt dat je met plezier naar je werk gaat? 

Hoe ziet je interne netwerk - binnen de Marel organisatie - eruit?

Met welke lagen in de organisatie heb je contact binnen Marel?

Heb je externe klanten in je werk? Voor wie doe je het werk?

Met welke klanten werk je graag samen en waarom? Met wie niet en waarom niet?

Hoe ziet je externe netwerk - buiten de Marel organisatie - eruit?

Met welke lagen heb je daar contact vanuit Marel?

Bedenk je nieuwe dingen, ben je innovatief?

Krijg je energie van bestaande produkten/processen verbeteren?

Krijg je energie om fysieke produkten en/of processen op te leveren?

Krijg je energie om nieuwe producten en diensten te implementeren?

Krijg je energie om problemen op te lossen?

Op strategisch niveau (plannen maken voor lange termijn)

Op tactisch niveau (vertaling van beleid naar uitvoering voor middenlange termijn)

Op operationeel niveau (uitvoering op korte termijn)

Wat zijn de belangrijkste dingen die je bereikt hebt?

Waar ben je trots op?

Wanneer voel je je gewaardeerd?

Wanneer krijg je een compliment? Wat heb je dan gedaan/toegevoegd?

Hoe wil je ervaren worden door anderen?

Hoe communiceer je met je klant en op welke momenten?

Aan welke processen /activiteiten lever je een bijdrage voor Marel?

Welke processen vind je interessant? (Supply Chain, Sales, Service, Support, etc)

Heb je behoefte aan een duidelijke structuur of heb je behoefte aan een bepaalde mate van 

vrijheid?

Heb je behoefte aan controle van je werkzaamheden?

Wat is jouw rol in het proces dat je levert?

Met wat voor een personen werk je prettig samen en waarom?

Wanneer ervaar je een samenwerking prettig?

Wat wil je terug vinden in een ideale samenwerking?

Hoe organiseer je dat je toegevoegde waarde levert?

Hoe besteed je je tijd nog meer buiten het leveren van het product op je werk?

Wie heb je nodig om je werk goed te vervullen? 

Wat heb je nodig om je werk goed te vervullen? 

Wat is voor jouw een ideale verdeling van tijd in jouw werk?

Wat heb je nodig voor een goede werk/prive balans?

Hoe weet je of je jouw werk goed hebt gedaan?

Hoe wordt jouw prestatie momenteel gemeten?

Hoe weet je of je beter bent geworden?

Hoe wil je dat jouw prestaties in de toekomst gemeten worden?

Wie heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?

Welke waarden en normen vind je belangrijk en waarom?

Wat zijn jouw belangrijkste competenties?

Welke competenties zou je nog willen/kunnen ontwikkelen?

Wat geeft je energie? En wat kost je energie?

Waar sta je ten opzichte van de Marel visie?

Hoe is jouw balans tussen waarden en resultaat?

Wat is jouw grootste verwezenlijking?

Wat wil je nog leren, waarin wil je je nog verder ontwikkelen?

Hoe communiceer je met jouw (interne) klanten, collega's en/of leveranciers

Hoe besteed je je tijd ?Resource allocation Prive / werk

Wat verwacht je van de mensen die jou input geven?

Wat is voor jou en jouw familie belangrijk als het gaat om de combi werk & privé?

Wat is hetgeen je graag levert (bijv. product/dienst/proces…)?

Wat is de rol die je van nature graag op je neemt: generalist / specialist / projectleider / 

leidinggevende?

Innovation / Development / Launch / Sales / Delivery / Care / Support (IT, HRM, Finance) / ….. In welk proces van de value 

chain werk je?

Werk

Voor wie werk je graag?

Samenwerking binnen Marel

Samenwerking met externe 

partijen/klanten

Prive / werk

Wat lever je aan Marel?

Wat doe je om je product te 

leveren?

Welke rol heb je in je werk?

Op welk niveau lever jij je 

product?

Prive / werk
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Process Waar liggen je interesses en ambities ?

Market of the employee

Product of the employee
Welke toegevoegde waarde en producten 

lever je graag?

Added value of the employee
Waar ben je goed in?

Wat levert dit op?

KPI Hoe meet je jouw toegevoegde waarde ?

Me

Wat zijn je sterke punten?

Wat zijn je ontwikkelpunten?

Internal communication
Hoe gaat de samenwerking met je 

omgeving ?
 Werk

Prive / werk

Suppliers
Wie/Wat heb je nodig om optimaal te 

kunnen presteren ?
Prive / werk

Werk
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Bijlage: Talent Conversation quick reference card 
 

Who am I? 

- Describe yourself in a few sentences, Who are you? 

- What are your interests, hobbies? 

- What are your values? What do you think is important in life? 

- What do you like about the current job you do? What don’t you like about the job you do? Why? 

- What kind of work experience do you have? 

- What motivates you & keeps you engaged? What do we have to do to make you feel valued? 

- Can you describe any feedback you have had since starting in your position? What does this tell us?  

- How are other people describing working with you? 

- What are your wishes concerning work/life balance? 

- If you win the lottery, what are you going to do? 

- What is important for you in work and what is your commitment towards your work? 

- What do you expect from a manager? 

 

What can I deliver? 

- What strengths do you have? 

- What have you achieved to date and we need to celebrate?  

- What development areas do you have? 

- What can you offer back? Can you develop others? How can you share and pass on your knowledge, 

skills and expertise? 

- What happens to our team if you leave? What do we need to do to fill any gap you may leave? 

- How do you feel about your current performance and behaviors in role? How would you rate your 

performance/behavior at present? 

 

What do I want? 

- What made you make the move to this job? How does it fit into your career path? 

- What innovative ideas and opportunities have you identified to make your role even better / add value? 

How can we develop these further? 

- What gaps have you identified in relation to being able to perform/behave to your maximum potential 

in the role? 

- What support do you need from team, the organization or me to help you reach your full potential in 

role? 

- How best can we use your skills and expertise to deliver what our team needs to achieve? How do you 

see your role in delivering our organizational ambitions? 

- How do we maintain your professional development in your current role? Describe the development 

you need? 

- What would it take to stretch you a little outside your comfort zone?  

- What appeals to you more – a leadership role, or deeper development into your 

technical/technological expertise? 

- What could be the barriers to achieving your aspirations, and how can we overcome these? 
 

 


