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INTRODUCTIE	  

	  

Welkom!	  Vanaf	  vandaag	  ga	  je	  samen	  met	  je	  coach	  bijhouden	  waarin	  en	  op	  welke	  manier	  je	  
ontwikkelt.	  Ontwikkelen	  op	  bijvoorbeeld	  het	  gebied	  van	  werk,	  gezondheid	  en	  sociale	  contacten.	  
Om	  aan	  het	  eind	  te	  kunnen	  zien	  wat	  je	  bereikt	  hebt,	  is	  het	  handig	  om	  je	  groei	  bij	  te	  houden.	  Dit	  
kan	  met	  behulp	  van	  een	  portfolio.	  Een	  portfolio	  is	  een	  persoonlijke	  map,	  waarin	  precies	  staat	  
beschreven	  wat	  jij	  kunt.	  Je	  kunt	  er	  ook	  in	  zetten	  wat	  je	  nog	  beter	  wil	  kunnen	  en	  hoe	  je	  hier	  aan	  
kunt	  werken.	  

	  

Waarom	  zou	  je	  een	  portfolio	  bijhouden?	  Het	  is	  heel	  goed	  om	  stil	  te	  staan	  bij	  wat	  jij	  allemaal	  al	  
kunt	  en	  bereikt	  hebt	  in	  je	  leven.	  Op	  die	  manier	  weet	  je	  waar	  je	  staat	  en	  kan	  je	  nadenken	  over	  
waar	  je	  terecht	  wilt	  komen.	  De	  stappen	  die	  je	  wil	  nemen	  om	  je	  doelen	  te	  bereiken,	  kunnen	  in	  
het	  portfolio	  opgeschreven	  worden.	  Zo	  houd	  je	  overzicht	  voor	  jezelf	  en	  kun	  je	  zien	  hoe	  je	  groeit!	  
Je	  kan	  ook	  het	  portfolio	  gebruiken	  om	  aan	  anderen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  toekomstige	  
werkgever,	  te	  laten	  zien	  waar	  je	  goed	  in	  bent	  en	  waar	  je	  goed	  in	  wilt	  zijn.	  

	  

PERSOONLIJKE	  GEGEVENS	  

	  

Naam:	  

	  

Leeftijd:	  

	  

Geslacht:	  m	  /	  v	  

	  

Begindatum:	  

	  

Voor	  een	  volledig	  overzicht	  van	  je	  vorige	  opleidingen,	  trainingen	  en/of	  werkervaring:	  plaats	  je	  
CV	  als	  bijlage	  bij	  dit	  portfolio.	  

	  

	  
	   	  



	  

	  

KWALITEIT	  VAN	  LEVEN	  VERSLAG	  

	  

Datum:	  

	  

Hoe	  gaat	  het	  op	  dit	  moment	  met	  de	  kwaliteit	  van	  jouw	  leven?	  Gebruik	  hier	  je	  eigen	  
woorden!	  Ga	  ook	  in	  op	  volgende	  vragen:	  

Waarom	  gaat	  het	  nu	  beter	  of	  slechter	  met	  mij	  dan	  de	  vorige	  keer?	  
Wat	  is	  er	  de	  afgelopen	  tijd	  veranderd	  in	  mijn	  leven	  wat	  invloed	  heeft	  op	  de	  kwaliteit	  van	  mijn	  
leven?	  

Je	  kan	  hierbij	  denken	  aan	  volgende	  gebieden	  van	  jouw	  leven:	  gezondheid,	  sociale	  contacten,	  
werk	  en	  vrije	  tijd.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

PERSOONLIJK	  ONTWIKKELINGSPLAN	  (POP)	  

	  

In	  je	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan,	  oftewel	  het	  POP,	  kun	  je	  opschrijven	  en	  bijhouden	  aan	  welke	  
doelen	  je	  wilt	  werken.	  Wanneer	  je	  dit	  doet,	  zie	  je	  wat	  je	  wil	  bereiken	  en	  denk	  je	  na	  over	  de	  
stappen	  die	  je	  kunt	  nemen	  om	  je	  doelen	  te	  halen.	  Allereerst	  kun	  je	  in	  dit	  persoonlijk	  
ontwikkelingsplan	  opschrijven	  wat	  je	  graag	  nog	  wil	  bereiken	  in	  je	  leven.	  

	  

De	  doelen	  die	  je	  opstelt	  moeten	  SMART	  zijn:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Specifiek:	  Is	  het	  doel	  concreet?	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Meetbaar:	  Kan	  je	  meten	  of	  het	  doel	  bereikt	  is?	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Acceptabel:	  Sta	  je	  zelf	  achter	  het	  doel?	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Realistisch:	  Is	  het	  doel	  haalbaar	  voor	  jou?	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Tijdgebonden:	  Wanneer	  wil	  ik	  dit	  doel	  gehaald	  hebben?	  

	  

Hoofddoelen	  

Waar	  droom	  je	  van?	  

Wat	  zijn	  je	  ambities?	  

Hoe	  ziet	  je	  ideale	  leven	  eruit?	  

Hoe	  ziet	  je	  ideale	  werk	  eruit?	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Op	  verschillende	  gebieden	  van	  je	  leven	  kan	  je	  doelen	  opstellen	  om	  deze	  hoofddoelen,	  ambities	  
en	  dromen	  te	  behalen.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  je	  op	  één	  of	  meerdere	  gebieden	  iets	  wil	  veranderen	  of	  
verbeteren.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  voor	  elk	  doel	  dat	  je	  opstelt	  een	  stappenplan	  maakt.	  

	  
	   	  



	  

	  

Persoonlijk	  

Wat	  zijn	  je	  doelen	  voor	  je	  gezondheid	  en	  je	  gevoelens?	  

	  

Sociale	  contacten	  

Wat	  zijn	  je	  doelen	  voor	  je	  contact	  met	  andere	  mensen?	  

	  

Werk	  

Wat	  zijn	  je	  doelen	  voor	  je	  werk?	  

	  

Vrije	  tijd	  

Wat	  zijn	  je	  doelen	  voor	  je	  vrije	  tijd?	  

	  

	  
	   	  



	  

	  

Mijn	  persoonlijk	  ontwikkelingsplan:	  

In	  de	  portfolio-‐assistent	  staan	  voorbeeldvragen	  en	  uitgewerkte	  voorbeelden	  om	  je	  te	  helpen	  bij	  
het	  invullen.	  

Wat	  is	  mijn	  doel	  
(SMART)?	  

	  

Wat	  gaat	  er	  nu	  nog	  
niet	  goed	  waardoor	  
ik	  dit	  doel	  nog	  niet	  
hebt	  bereikt?	  

	  

Wat	  ga	  ik	  doen	  om	  
mijn	  doel	  te	  kunnen	  
bereiken	  en	  
wanneer?	  

Stap	   Wanneer	  

1:	   	  

2:	   	  

3:	   	  

	   	  
	   	  
	   	  

Waaruit	  wordt	  
duidelijk	  dat	  ik	  dit	  
doel	  heb	  bereikt?	  

Schrijf	  dit	  heel	  
concreet	  op	  en	  geef	  
een	  voorbeeld	  van	  
een	  situatie.	  

	  	  

	  
	   	  



	  

	  

COMPETENTIES	  WAAR	  NU	  AAN	  WORDT	  GEWERKT	  

Nu	  je	  hebt	  nagedacht	  over	  wat	  je	  wil	  bereiken	  in	  je	  leven	  is	  het	  tijd	  om	  hier	  aan	  te	  gaan	  werken.	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  samen	  met	  je	  coach	  een	  paar	  competenties	  kiest	  waar	  jij	  deze	  periode	  
graag	  aan	  wilt	  werken.	  Voor	  elke	  competentie	  vul	  je	  de	  “format	  competentie”	  in.	  

Stel,	  je	  wil	  graag	  werken	  aan	  de	  competentie	  ‘omgang	  in	  het	  algemeen’.	  Daarbij	  horen	  vier	  
indicatoren,	  dat	  zijn	  onderdelen	  van	  deze	  competentie.	  Tijdens	  het	  werken	  aan	  de	  (onderdelen	  
van	  een)	  competentie	  geef	  je	  aan	  hoe	  je	  hieraan	  gewerkt	  hebt.	  Dat	  kan	  je	  laten	  zien	  met	  
bewijsstukken.	  De	  voortgangsstukken	  zet	  je	  in	  de	  bijlage	  van	  het	  portfolio	  als	  je	  aan	  een	  (deel	  
van	  een)	  competentie	  gewerkt	  hebt.	  Je	  kunt	  het	  formulier	  voor	  bewijsstukken	  gebruiken	  om	  
situaties	  te	  beschrijven	  waarin	  je	  aan	  een	  competentie	  gewerkt	  hebt	  of	  waarin	  je	  aan	  deze	  
competentie	  hebt	  voldaan.	  Daarnaast	  kun	  je	  ook	  foto’s,	  filmpjes	  en	  andere	  documenten	  
toevoegen	  als	  bewijsstuk.	  Zo	  kun	  je	  bewijzen	  hoe	  goed	  je	  bent	  in	  een	  competentie	  en	  wat	  
daarbij	  hoort.	  Op	  die	  manier	  is	  te	  zien	  hoe	  je	  groeit.	  

Bij	  de	  beoordeling	  geef	  je	  per	  onderdeel	  aan	  hoe	  goed	  jij	  bent	  in	  dit	  onderdeel.	  Dit	  vul	  je	  één	  
keer	  in	  voordat	  je	  begint	  met	  werken	  aan	  de	  competentie,	  en	  nog	  een	  paar	  keer	  tijdens	  het	  
werken	  aan	  de	  competentie.	  Het	  kan	  soms	  best	  moeilijk	  zijn	  om	  aan	  te	  geven	  hoe	  goed	  je	  bent	  
in	  een	  onderdeel.	  Daarom	  is	  er	  een	  portfolio-‐assistent	  gemaakt.	  In	  de	  portfolio-‐assistent	  kan	  je	  
de	  competentie	  opzoeken	  waar	  je	  aan	  wil	  werken.	  Daarbij	  staat	  bij	  elke	  indicator	  uitgelegd	  wat	  
het	  betekent.	  Zo	  wordt	  het	  voor	  jou	  hopelijk	  makkelijker	  om	  dit	  portfolio	  in	  te	  vullen.	  Ook	  kan	  je	  
coach	  hierbij	  helpen	  als	  dat	  nodig	  is.	  

	  

Basiscompetenties	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Omgang	  in	  het	  algemeen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Samenwerken	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Omgaan	  met	  leiding	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Afspraken	  en	  werktijden	  nakomen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Plannen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Leren	  en	  ontwikkelen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Stressbestendigheid	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Assertiviteit	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Aandacht	  en	  concentratie	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Nauwkeurigheid	  en	  netheid	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Flexibiliteit	  

	  

Keuzecompetenties	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Leiden	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Klantgerichtheid	  



	  

	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Analyseren	  en	  interpreteren	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Vernieuwen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Materialen	  en	  middelen	  inzetten	  

	  

Plak	  hieronder	  de	  ingevulde	  format	  competentie	  

	  

	   	  



	  

	  

BINNEN	  DE	  STICHTING	  GEVOLGDE	  CURSUSSEN	  EN	  TRAININGEN	  

Naast	  competenties	  die	  je	  ontwikkeld	  hebt,	  kun	  je	  in	  dit	  portfolio	  ook	  weergeven	  aan	  welke	  
cursussen	  en	  trainingen	  je	  hebt	  meegedaan.	  Als	  je	  hier	  certificaten	  of	  diploma’s	  voor	  hebt	  
ontvangen,	  kunnen	  deze	  ook	  worden	  toegevoegd.	  Zo	  kan	  je	  zelf	  zien	  wat	  naast	  de	  
basisvaardigheden	  allemaal	  bij	  de	  stichting	  geleerd	  hebt	  en	  kunnen	  anderen	  ook	  zien	  wat	  je	  
allemaal	  kan.	  

Onderwerp:	  

Datum:	  

	  

	  
	   	  



	  

	  

BIJLAGEN	  

	  

CV	  

Kwaliteit	  van	  leven	  vragenlijst	  

Voortgangsstukken	  

	  


