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Doelen van werknemers bijwerken 
Overzicht 
Het kan vaak nodig zijn de doelen voor werknemers bij te werken of aan te vullen. Dit kan rechtstreeks in het 
profiel van de werknemer. 

 
Wie doet dit: Manager 

 
Wat u moet weten: 
• Zodra het proces voor het stellen van een doel is afgerond, kan het niet meer worden teruggestuurd. Om 

bestaande doelen voor werknemers te wijzigen gaat u als volgt te werk. 
• Doelen die wachten op goedkeuring via het sjabloon voor het stellen van doelen, kunnen niet worden 

bijgewerkt. 
• U kunt het activiteitenlogpictogram gebruiken om de details van de wijziging vast te leggen. 
• Uw werknemer ontvangt een melding wanneer u een doel toevoegt of bijwerkt. 
• U kunt geen doelen verwijderen die gekoppeld zijn aan een beoordelingssjabloon. 

 
 

 
Stap 1 
Selecteer op de startpagina van Workday 
de worklet Team Performance 
[Teamprestaties]. 
 

 
 

Stap 2 
Selecteer in het menu “My Team’s Goals” 
[Doelen van mijn team] de optie Goals 
[Doelen]. 
 

 

 

Stap 3 
Standaard wordt in de rapportselectie uw 
naam weergegeven bij Supervisory 
Organization [Toezichthoudende organisatie] 
en View By Worker [Per werknemer bekijken]. 
Dit is de beste instelling om de doelen voor 
iedereen die direct aan u rapporteert te 
bekijken.   

 

 
 

Stap 4  

Het resulterende rapport geeft alle 
goedgekeurde doelen weer voor personen die 
direct aan u rapporteren. Om een doel van een 
werknemer bij te werken, selecteert u Edit 
[Bewerken] naast de naam van die werknemer.  
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Stap 5  
Het venster Edit Goal [Doel bewerken] 
wordt geopend voor die werknemer. U 
kunt de gewenste aanpassingen maken 
aan de bestaande doelen. 

a.  Goal [Doel] – een paar woorden of 
korte zin die het doel samenvat 
(verplicht)  

b. Description [Beschrijving] – extra 
informatie of details over dit doel  

c. Category [Categorie] – de categorie 
die past bij de functiedoelen voor 
het jaar Kies slechts 1 categorie 
per doel (verplicht)  

d. Status – voer de huidige status 
van het doel in (verplicht)  

e. Due date [Vervaldatum] – voer 
een vervaldatum in het huidige 
jaar in (verplicht)  

f. Associated Reviews 
[Bijbehorende beoordelingen] – 
als dit doel gekoppeld is aan een 
bestaande sjabloon voor het 
stellen van doelen, wordt dat hier 
aangegeven. Doelen die 
gekoppeld zijn aan een 
beoordelingssjabloon kunnen niet 
worden verwijderd, maar wel 
worden bewerkt. 

 

Stap 6 

Om meer doelen voor deze werknemer te 
bewerken, klikt u op het betreffende doel in de 
doelenlijst links op de pagina.  

 

 

Stap 7 

Klik op Submit [Verzenden] zodra u klaar bent 
met het bewerken van de doelen voor deze 
werknemer.  
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Stap 8 

U krijgt een melding op het scherm dat het 
proces is voltooid.   

 

 

Stap 9 

Vouw Details and Processes [Details en 
processen] uit om de aangebrachte wijzigingen 
te controleren. Klik dan op View Details [Details 
bekijken] om de doelen te bekijken die u hebt 
gewijzigd. 

 

 
 

 

Zodra bewerkte doelen zijn ingediend, ontvangt 
de werknemer hiervan een melding. 

 

De werknemer kan op de melding klikken om 
het meldingenvenster te openen en het bericht 

te lezen dat aangeeft dat er doelen zijn 
bijgewerkt en hoe de bewerkte doelen kunnen 

worden bekeken. 

. 

 

FAQ 
 
Hoe weet ik of een werknemer zijn/haar doelen heeft bijgewerkt? Wanneer iemand die direct aan u 
rapporteert een doel toevoegt of bijwerkt, ontvangt u daarvan een melding, vergelijkbaar met de melding die 
de werknemer ontvangt. 
 
Op welke manier ondersteunen toegewezen doelen de bedrijfsstrategie? De doelen worden aan 
werknemers toegewezen nadat de CEO’s en ELT de CoorsTek-doelstellingen voor het jaar hebben 
gecommuniceerd. Toegewezen doelen zijn in doelcategorieën opgedeeld die relevant zijn voor de functie 
van de betreffende werknemer, wat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. 
 


