
Baliewerkzaamheden

Administratieve taken

Projecten initiëren/begeleiden/uitvoeren

Bereiden

Recepten invoeren, interacties afhandelen

Specialist in:

Stagiaires begeleiden

Nieuwe collega’s inwerken

Telefoon beantwoorden

Thuisbezoeken

Foldermateriaal up to date houden

Bestellingen verwerken

Contacten met andere disciplines

Klachten afhandelen

Etalage inrichten

Thuisbezoeken

Werkbespreking voorzitten

Bezorgen

Wat heb je gerealiseerd van je vorige POP? Hoe wil je het verder vormgeven?

Bij welke taken ligt je hart? (Meerdere alternatieven mogelijk)

Loopbaanafspraken

Eerdere Persoonlijk ontwikkelplan

Als je al eerder een POP hebt gemaakt, beantwoord dan de volgende vragen. Als dit de eerste keer is dat je een POP maakt, ga je door 

met het volgende onderwerp: Loopbaanafspraken.

Wat zijn de gemaakte loopbaanafspraken? Wat is de stand van zaken nu?

Als je loopbaanafspraken hebt gemaakt met je leidinggevende, beantwoord dan de volgende vragen. Als dit niet het geval is, ga je door 

met het volgende onderwerp: Kwaliteiten.

Kwaliteiten

Voorbereidingsformulier - Medewerker

1 van 3

Persoonlijk ontwikkelingsplan
SBA maakt werk van ontwikkeling



Van welk resultaat ga je stralen? Wat gaat je gemakkelijk af?

Wanneer heb je het gevoel dat de apotheek optimaal gebruik-

maakt van jouw kwaliteiten?

Welke kwaliteit denk je dat jouw leidinggevende nog niet van jou 

ziet?

Doelen

Wat zou je meer willen doen maar vind je moeilijk/spannend? Wat kun je doen om je functie beter te vervullen?

Welke kwaliteit(en) zet je privé in en op je werk nauwelijks?
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Persoonlijk ontwikkelingsplan
SBA maakt werk van ontwikkeling



Wat zie je jezelf doen in de toekomst, waarvoor je nog niet de 

kans hebt gekregen?

Wat kun je meer ontwikkelen zodat je sterktes echt tot hun 

recht komen?

Welke van jouw talenten ga je inzetten om de 

afgesproken resultaten te behalen?

Welke ondersteuning heb je nodig om de leeractiviteiten uit te 

voeren?

Toepassen in het werk

Meelopen

Literatuur bestuderen

Social media volgen

Samen ontwikkelen

Taakroulatie

Coaching

Mentoring

Cursus

E-learning

Blended cursus

Van welke leeractiviteiten leer je het meest? (Meerdere alternatieven mogelijk)

Ingevuld door:

Aanpak
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Wanneer ga je dit evalueren?

/ /

Persoonlijk ontwikkelingsplan
SBA maakt werk van ontwikkeling
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