
STRATEGISCH ONTWIKKELPLAN

Een goede keuze om de organisatiestrategie te ondersteunen met een Strategisch
Ontwikkelplan. Het team van MyTalentBoard inspireert je graag met dit format. En uiteraard

mag je dit ook met anderen delen. Want delen betekent vermenigvuldigen!

WWW.MYTALENTBOARD.EU

Strategisch Ontwikkelplan



Het HR-vakgebied beweegt zich in de context van alle
maatschappelijke ontwikkelingen tussen bedrijfskunde (de
organisatiekant) enerzijds en toegepaste psychologie (de
mens kant) anderzijds. Het vakgebied richt zich op de
verbinding tussen mens en organisatie en is daarmee
dynamisch en voortdurend in beweging.

Organisaties en werkenden worden in toenemende mate
geconfronteerd met globalisering, hoge eisen aan
wendbaarheid, spanningen op de arbeidsmarkt,
digitalisering, inclusie, diversiteit, duurzame inzetbaarheid
en duurzame ontwikkeling. Dat laatste wordt door
bestuurders dan ook gezien als een kritische succesfactor.
Veel bedrijven en instellingen erkennen hierin een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Ook vanuit economisch perspectief is investeren in
talenten van medewerkers voor organisaties nodig om
duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Kennis en
creativiteit zijn immers van doorslaggevend belang én
medewerkers dienen te beschikken over 21e -eeuwse
vaardigheden (zoals ICT-gebruik, sociaal/cultureel
bewustzijn en probleemoplossende vaardigheden) en ‘soft
skills’ (zoals samenwerken, kritisch denken en netwerken).

Als HR-professional heb je de grootste impact met een
ontwikkelplan dat bijdraagt aan de strategische doelen van
jouw organisatie. In deze whitepaper vind je naast diverse
voorbeelden een praktische aanpak waarmee je een
strategisch ontwikkelplan stapsgewijs vormgeeft. 

Inleiding

Veel succes en inspiratie gewenst!

Team MyTalentBoard



Strategisch Ontwikkelplan
in de Praktijk 

Bij het samenvoegen van gemeentes heeft de
nieuwe gemeentesecretaris de opdracht van het
college om ervoor te zorgen dat bij alle diensten
de burger meer centraal staat. HR wordt
gevraagd te helpen bij het realiseren van een
bedrijfscultuur waarbij de burger centraal staat.
De HR-professional stelt verschillen tussen de
bestaande cultuur en een op de burger gerichte
cultuur vast op alle aspecten (symbolen,
processen, systemen, waarden etc.) en bedenkt
nieuwe manieren om de burger meer centraal te
stellen, geeft interventies vorm die de gewenste
cultuurverandering in gang zetten en houden,
plant en bewaakt de voortgang van het
verandertraject, verbindt burgerervaringen met
nut en noodzaak tot de gewenste
cultuurverandering en motiveert en begeleidt
managers en medewerkers bij het realiseren van
een burgergerichte cultuur.

In het ontwikkelplan wordt beschreven wat een
burger-gerichte cultuur betekent voor de
benodigde competenties van de medewerkers.
HR stelt de noodzakelijke gedragsveranderingen
vast, initieert generieke en gepersonaliseerde
leerpaden, ondersteunt en realiseert de
verandering samen met andere afdelingen. 

Of het nu gaat om werving, selectie, pre-boarding, on-boarding, het aanboren van
verborgen potentieel, het realiseren van een goed werkgeversimago, het inrichten
van een bedrijfsschool, mismatches voorkomen en het inzetten van uitstroomdata
om werving en selectie te optimaliseren, een strategisch ontwikkelplan wordt zo
breed mogelijk ingezet. We hebben twee praktijkvoorbeelden voor je beschreven.

De directie van een organisatie maakt zich, met
het oog op een fusie, zorgen over de kwaliteit
van het zittend management. HR wordt gevraagd
een management development programma op
te zetten en te implementeren, dit ter
verbetering van de kwaliteit van leidinggeven in
de organisatie. De HR-professional adviseert
hierbij het management over de gewenste
competenties van leidinggeven, over de
verschillen tussen huidige en gewenste
competenties, over kosten en baten van diverse
programma’s en over alternatieve scenario’s om
de gewenste ontwikkeling te realiseren etc.
Daarnaast richt HR een managementprogramma
in dat zij bewaakt en/of uitvoert, waarvan zij de
impact meet en evalueert en dat wordt bijgesteld
op actuele ontwikkelingen in de organisatie.

Het ontwikkelplan beschrijft talentontwikkeling
bij alle medewerkers, leer- en ontwikkeltrajecten,
bedrijfsopleidingen en het creëren van een
lerende organisatie. In het ontwikkelplan staat
centraal hoe je de gewenste ontwikkeling bij
medewerkers initieert, realiseert en afstemt op
actuele en toekomstige behoeftes. Je gebruikt
data om de juiste beslissingen te nemen en deze
te presenteren aan het hoger management. 

Management development
programma

Cultuurverandering door
strategie-wijziging



TOETSEN VAN
AMBITIE

STUREN OP
AMBITIE

Borg een goede leerstructuur. Investeer in een
dynamisch systeem dat de impact van leren

binnen de organisatie meet, volgt en voorziet in
data om vervolgbesluiten te kunnen nemen. 

Zet medewerkers aan het stuur van hun eigen
ontwikkeling. Houd ze vervolgens in beweging met

een integrale aanpak. Integreer versnipperde
instrumenten, systemen en/of applicaties.

In dit overzicht maak je kennis met de BOOST-aanpak. Deze
aanpak wordt door diverse organisaties gebruikt om
invulling te geven aan een strategisch ontwikkelplan. *

CHECKLIST
STRATEGISCH
ONTWIKKELPLAN

Welke ontwikkelprogramma’s zijn nodig binnen de ontwikkelstrategie?
Hoe combineer je online met offline leren?

Hoe weet je of het scholingsaanbod aansluit bij de ontwikkelbehoeften?
Op welke wijze stem je het leerniveau af op het niveau van de deelnemers?

Hoe betrek je de omgeving bij het leren (social learning)?

Welke tools heeft het management om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun medewerkers?
Welke tools heeft de deelnemer om eigenaar te kunnen zijn over zijn of haar eigen ontwikkeling?

Welke processen heb je ingericht om gesprekken over ontwikkeling vorm te geven en te borgen in
de dagelijkse praktijk?

Hoe vertaal je strategische ontwikkelplannen naar persoonlijke ontwikkelplannen (POP)?
Welke rapportages heb je tot je beschikking om te kunnen sturen op ontwikkeling?

Hoe borg je ontwikkeling van vaardigheden en gedrag op individueel en op teamniveau?
Welke instrumenten heb je om in gesprek te gaan over performance, motivatie en competentie?

Hoe behoud je een goed beeld van alle ontwikkelstappen in de organisatie?
Hoe integreer je het ontwikkeltraject in de HR-cyclus?

Hoe meet je het financiële effect van het ontwikkeltraject (ROI) in relatie tot de strategische doelen?

Hoe breng je het (verborgen) talent van je organisatie in kaart?
Hoe maak je het leer- en ontwikkelniveau inzichtelijk?

Hoe krijg je inzicht in de meest effectieve leervorm voor je medewerkers?
Hoe stem je persoonlijke en professionele leerbehoeften op elkaar af?

Hoe maak je medewerkers bewust van hun leermogelijkheden?

Wat zijn de strategische doelstellingen van jouw organisatie?
Wat betekent dat voor de benodigde kennis, kunde en gedrag?

Welk gedrag moeten medewerkers laten zien na het ontwikkeltraject?
Wat zijn de belangrijkste te ontwikkelen competenties?

Wat moet het ontwikkeltraject opleveren in kwantitatieve zin?

BEPALEN
VAN AMBITIE

OBJECTIVEREN
VAN AMBITIE

ONTWIKKELEN VAN
AMBITIE

Maak inzichtelijk hoe aanwezige
competenties zich verhouden tot de

gewenste competenties op basis van de
strategische ambitie en

organisatiedoelstellingen.

Breng objectief in kaart op welk niveau de
gewenste competenties aanwezig zijn, waar
die het beste worden ingezet en in hoeverre

deze te ontwikkelen zijn.

Beschrijf de ontwikkelstrategie en ontwerp
ontwikkeltrajecten met de juiste mix van leervormen,

leerpaden en bepaal de vereiste infrastructuur.

*VRAGEN
Onder elk actie punt staan een aantal vragen  
die je moet beantwoorden om verder te
kunnen naar de volgende stap.



Laatste Tips

Het zal je niet verbazen dat
ontwikkelactiviteiten afgestemd moeten
zijn op de strategische bedrijfsdoelen.
Van jou wordt verwacht dat je de effecten
en het rendement van het strategisch
ontwikkelplan aantoont. Zonder relevante
data is het lastig om gegevens te
verzamelen, interpreteren en te
gebruiken voor betere resultaten.

Met een goede infrastructuur en daarbij
behorend instrument krijg je meer grip
op competenties en daarmee
samenhangende strategische pijlers.

Dit is de Top 6 waarom onze klanten een
Strategisch Ontwikkel Plan inzetten.

Medewerkers in beweging krijgen om motivatie,
competentie en hiermee inzetbaarheid te
bevorderen is niet eenvoudig. Het helpt door
hen inzicht te geven wat hun talenten, drijfveren
en ontwikkelmogelijkheden zijn. En hoe dat kan
bijdragen aan het realiseren van hun
persoonlijke ambitie. Blijf uiteraard het belang
van de eigen verantwoordelijkheid van de
medewerker benadrukken en zorg dat je hen
een instrument geeft waarmee ze ook echt regie
kunnen nemen over hun eigen loopbaan. 

Een strategisch ontwikkel plan is geen eenmalige
exercitie. Telkens weer zal het plan moeten
worden bijgesteld en aangescherpt. Als HR-
professional word je uitgedaagd de organisatie-
kant en de mens-kant in balans te krijgen.

Het up-to-date houden van de juiste
competenties is de fundering van een wendbare
en toekomstbestendige organisatie. Het draagt
bij aan duurzame inzetbaarheid, medewerker
betrokkenheid, innovatie en klantgerichtheid.
Het geeft inzicht in onbenut potentieel en geeft
zekerheid over de inzet van medewerkers. Op de
juiste plaats op het juiste moment.

Zet Medewerkers in Beweging

Houd de zaag scherp

Maak ontwikkeling meetbaar

Bedrijfsresultaat
80%

62%
Productiviteit

74%
Organisatie

wendbaarheid

70%
Klanttevredenheid

60%
Duurzame

inzetbaarheid

60%
Medewerker 

betrokkenheid



Wil jij aan de slag met een
strategisch ontwikkelplan
binnen jouw organisatie?
MyTalentBoard helpt je graag. MyTalentBoard is hét platform voor gemotiveerde en
competente medewerkers. Als familielid van Driessen Groep dragen wij dagelijks bij aan
het werkgeluk van duizenden werkenden, werkzoekenden, studenten en werkgevers.
Samen met hen hebben wij MyTalentBoard ontwikkeld. 

MyTalentBoard biedt diverse digitale oplossingen om mensen en organisaties te
bewegen bij het vergroten van motivatie en competentie. MyTalentBoard maakt de
impact van een strategisch ontwikkelplan zichtbaar. Benieuwd naar wat dat voor jouw
organisatie kan betekenen? Of wil je eens sparren over jouw strategisch ontwikkelplan?
Wij komen graag met je in contact!

C O N T A C T  G E G E V E N S

Vlamovenweg 2
5708 JV Helmond

040 - 202 93 61
info@mytalentboard.eu www.mytalentboard.eu

Neem contact op

http://www.mytalentboard.eu/



