Start ontwikkelplan
Overzicht
Een ontwikkelplan helpt u uw carrièrewensen vast te leggen en ontwikkeldoelen te bepalen met actiestappen
en doeldata om u te helpen concentreren op uw carrièrewensen op zowel korte als lange termijn. Dit
hulpmiddel leidt u door het starten van uw ontwikkelplan en het houden van een carrièregesprek met uw
leidinggevende.
Wie doet dit: De werknemer start het proces. De HRBP en de manager van de werknemer doorlopen ook
stappen in dit proces.
Stap 1
Kies de worklet Talent en prestaties in uw
Workday.

Stap 2
In het menu Ontwikkeling selecteert u Start
ontwikkelplan.

Stap 3
In de vervolgkeuzelijst selecteert u het
beoordelingssjabloon Ontwikkelplan.
Stap 4
Voer de datum van vandaag in voor zowel de
Startdatum periode als de Einddatum
periode. Uw ontwikkeldoelen worden
gekoppeld aan specifieke data. Door hier de
huidige datum in te voeren, hebt u de
flexibiliteit om later eventueel een nieuw
ontwikkelplan aan te maken.
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Stap 5
Klik op Verzenden.

Stap 6
Selecteer Openen om de informatie van uw
ontwikkelplan bij te werken en informatie toe te
voegen.

Als u uw carrièrewensen en beschikbaarheid
voor reizen of verhuizen al eerder hebt
gedeeld, zal deze informatie worden
aangegeven in dit deel.
Stap 7
Als u iets wilt aanpassen in of toevoegen aan
uw carrièrevoorkeuren of interesses, klikt u op
het potloodje..... rechts naast die sectie.
Stap 8
Om uw interesses toe te voegen of te
bewerken, klikt u op het potloodje
rechts
naast die sectie. U kunt werkprofielen van
CoorsTek zoeken en selecteren waar u
interesse in hebt voor toekomstige
groeimogelijkheden.
Stap 9
Om uw reisvoorkeuren toe te voegen of te
bewerken, klikt u op het potloodje
rechts
naast die sectie.
Stap 10
Om uw verhuisvoorkeuren toe te voegen of te
bewerken, klikt u op het potloodje
rechts
naast die sectie.
Nadat u klaar bent met elk deel, klikt u op het
selectieteken om de sectie op te slaan.

Stap 11
Klik op Volgende om door te gaan naar het
volgende deel.
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Eventuele actieve ontwikkeldoelen die u reeds
hebt ingevoerd in uw Workday-profiel worden
nu aangegeven.
Stap 12
Voor eerder bepaalde doelen klikt u op het
potloodje om deze te bewerken of op de X om
deze uit het sjabloon te verwijderen.
Stap 13
Klik op de knop Toevoegen om aanvullende
ontwikkeldoelen toe te voegen.

Stap 14
Voeg uw ontwikkeldoel toe. Het deel
Aanvullende informatie kan worden gebruikt
om uw doel verder uit te leggen.
Stap 15
Selecteer de juiste Categorieën
ontwikkelonderdeel uit de vervolgkeuzelijst.
Stap 16
Voeg de startdatum en verwachte einddatum
toe voor dit doel. Als u na verzending van het
plan de data nog wilt wijzigen, dan kunt u dit
doen via de worklet Talent en prestaties.
Stap 17
Selecteer een huidige status van het
ontwikkeldoel.
Stap 18
Selecteer het selectieteken om het doel op te
slaan.
Herhaal stap 13-18 hierboven om eventuele
aanvullende ontwikkeldoelen toe te voegen.
Stap 19
Klik op Volgende om door te gaan naar het
volgende deel.
Stap 20
Neem de Vragen carrièregesprek door. Klik
op het potloodje rechts van de eerste vraag
(antwoord verplicht).
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Stap 21
Voer uw antwoord in op de vraag voor het
carrièregesprek.
Stap 22
Klik op het selectieteken om uw antwoord op te
slaan.
Herhaal stap 20-22 voor de overige 2 vragen
voor het carrièregesprek.
Stap 23
Klik op Volgende om door te gaan.
Stap 24
Neem de samenvatting van uw ontwikkelplan
door en voer indien gewenst eventuele
veranderingen door.
Stap 25
Klik op Verzenden.

Stap 26
Zodra u op Verzenden hebt geklikt, ontvangt u
een bericht om een ontwikkelgesprek te
plannen met uw leidinggevende. Klik op To do
voor meer informatie.

Stap 27
Druk uw ontwikkelplan af en plan een afspraak
met uw leidinggevende om het plan uitvoerig te
bespreken.
Stap 28
Zodra u het gesprek hebt gehad met uw
leidinggevende, klikt u op Verzenden om te
bevestigen dat het To-dogesprek is voltooid.
OPMERKING: druk pas op Verzenden als u
het ontwikkelgesprek met uw leidinggevende
achter de rug hebt.
Nadat u op Verzenden hebt geklikt, wordt het
plan ter beoordeling naar uw leidinggevende
gestuurd om te bevestigen dat het gesprek
heeft plaatsgevonden.
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Stap 29
Zodra uw manager de inhoud van uw
ontwikkelplan heeft beoordeeld en bevestigd,
ontvangt u een taak in uw inbox. Selecteer de
taak Ontwikkelplan – Managerplan.

Stap 30
Uw ingevulde ontwikkelplan is zichtbaar op het
scherm, met een vereiste bevestiging. Klik op
het potloodje
om een bevestigingsstatus te selecteren. U
kunt bevestigen met of zonder opmerkingen.

Stap 31
Als u bevestigt met opmerkingen, voeg dan
eventuele opmerkingen toe in het veld onder
de bevestigingsstatus.
Stap 32
Selecteer het selectieteken om uw
opmerkingen op te slaan.
Stap 33
Klik op Verzenden.

FAQ
Hoe kan ik mijn ontwikkelplan afdrukken? Klik op uw worklet Talent en prestaties en selecteer Afdrukbare
beoordeling in het deel Mijn prestaties. Vervolgens kunt u uw Ontwikkelplan selecteren in de vervolgkeuzelijst
om af te drukken.
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Wat als ik mijn ontwikkeldoelen wil wijzigen? U kunt uw ontwikkeldoelen bekijken en bewerken in de
worklet Talent en Prestaties. Vanuit dit menu hebt u de mogelijkheid om de huidige doelen te wijzigen of om
aanvullende doelen toe te voegen.
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