1. (Strategisch) jaarplan
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Introductie
Doel
Om in de jaarcyclus de verbinding te maken tussen de organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de
afdeling, wordt het (strategisch) jaarplan gemaakt. In dit plan staat wat er de komende jaren van de
afdeling wordt verwacht. Het gaat zowel om externe ontwikkelingen als om interne ontwikkelingen
vertaald naar de afdeling/bedrijfsonderdeel.

Hulpmiddelen
•

Inspiratievragen

•

Formulier (strategisch) jaarplan

•

Tips

•

Informatie als beleidsplannen, jaarplannen en personeelsgegevens als demografie, verzuim,
arbeidsmarkt, vakbladen, etc.

Resultaat
Het (strategisch) jaarplan bevat de belangrijkste ontwikkelingen die de komende jaren invloed hebben
op de afdeling. Het plan vormt input voor de individuele gesprekken met de medewerkers en is
onderdeel van de afdelingsfoto.
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Inspiratievragen
•

Wat zijn de belangrijkste in- en externe ontwikkelingen?

•

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de behoeften van in- en externe klanten/cliënten?

•

Wat zijn momenteel de belangrijkste processen/activiteiten van de afdeling?

•

Hoe zien de processen/activiteiten er het komende jaar en volgende jaren uit?

•

Welke consequenties heeft dit voor de samenstelling en competenties van het team?

Tips
•

Wissel van gedachten over bepaalde onderwerpen met uw medewerkers en uw leidinggevende of
andere relevante personen die nauw betrokken zijn bij uw afdeling.

•

Probeer zowel vanuit de beschreven visie van uw organisatie c.q. het bedrijfsonderdeel/de
afdeling als vanuit eigen ervaring en maatschappelijke ontwikkelingen te denken.

•

Wacht niet af totdat alle ontwikkelingen en de visie voor de gehele organisatie helder zijn. Neem
de eigen verantwoordelijkheid om pro-actief (met uw kennis en ervaring) het jaarplan voor uw
afdeling op te stellen.
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Formulier (Strategisch) jaarplan

BELANGRIJKE IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Noem de drie belangrijkste ontwikkelingen die een merkbaar effect zullen hebben op uw afdeling.

Ontwikkeling:

Merkbaar op afdeling op de volgende manier:

Ontwikkeling:

Merkbaar op afdeling op de volgende manier:

Ontwikkeling:

Merkbaar op afdeling op de volgende manier:
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Vraag van de interne/externe klant/cliënt

De volgende ontwikkelingen zie ik als het gaat om de vraag van de interne/externe klant/cliënt van
mijn afdeling:

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze klantvraag zijn de volgende acties wenselijk:

Om de kwaliteit voor de klanten/cliënt verder te optimaliseren acht ik de volgende zaken van belang:
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PROCESSEN EN SYSTEMEN

Ten aanzien van processen en systemen verwacht ik de komende periode een aantal
ontwikkelingen/veranderingen. Op welke wijze dragen deze bij aan een betere en efficiëntere
bediening van de klant/cliënt?

Ontwikkeling in processen en systemen:

Betere/efficiëntere dienstverlening door:

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN SAMENSTELLING

Wat betekenen de hierboven genoemde ontwikkelingen voor de kennis en vaardigheden en
samenstelling van uw team/afdeling?

Kennis: om de kennis van mijn medewerkers verder te optimaliseren zijn de volgende acties
noodzakelijk:

Vaardigheden: om de vaardigheden van mijn medewerkers verder te optimaliseren zijn de volgende
acties noodzakelijk:
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Samenstelling: om de samenstelling van mijn afdeling verder te optimaliseren zijn de volgende acties
noodzakelijk:

KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE DOELSTELLINGEN

Benoem in onderstaande tabel de belangrijkste kwantitatieve doelstellingen die u het komende jaar
wilt bereiken met uw afdeling:

Omschrijving

Doel
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Benoem in onderstaande tabel de belangrijkste kwalitatieve doelstellingen die u het komende jaar wilt
bereiken met uw afdeling:

Omschrijving

Doel

Neem hierin de begroting op met een overzicht van de kosten en baten!

HUIDIGE SITUATIE

Wat is nodig om met het huidige team/afdeling de plannen te realiseren?

Wat betekent dit voor de inhoud van de volgende individuele jaargesprekken?
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