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De CareerPlanner
Het platform voor persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers 



‘Hoe kunnen wij gerichter competenties meten en sturen op resultaten?’

‘Hoe maak je de ontwikkelpunten van je medewerkers én organisatie als geheel inzichtelijk?’ 

‘Wij willen graag 360 graden-feedback invoeren. Hoe doen we dat op een efficiënte manier?’

Als antwoord op dit soort vragen ontwikkelde Schouten & Nelissen de CareerPlanner. Een online platform 
voor de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers, met voordelen voor P&O-professionals, 
leidinggevenden én individuele medewerkers. De CareerPlanner is doeltreffend en zeer gebruiksvriendelijk. 
En op maat te maken voor úw organisatie.

Bent u als HRM- of P&O-professional  

verantwoordelijk voor een optimaal in-, door-  

en uitstroombeleid van uw organisatie? 

Of bent u leidinggevende en heeft u graag 

gerichte sturingsinformatie in handen om 

uw medewerkers te ondersteunen bij én te 

beoordelen op hun ontwikkeling? 

De CareerPlanner van Schouten & Nelissen 

helpt leidinggevenden en P&O’ers bij het 

sturen op competenties en resultaten. 

Tegelijkertijd ondersteunt het 

systeem individuele medewerkers bij 

hun persoonlijke ontwikkeling. 

De CareerPlanner in het kort
 Online applicatie die de HR-cyclus ondersteunt.  

Van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers tot een 

organisatiebreed in-, door- en uitstroombeleid.

 Ieder haalt er zijn eigen voordeel uit:  

de individuele medewerker, leidinggevende én HRM-  

of P&O-professional.

 Een zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk systeem 

waarop iedereen persoonlijk inlogt.

 Volledig aan te passen aan uw organisatie, zowel 

qua ‘look and feel’ (uw huisstijl) als inhoud (uw eigen 

competentiewoordenboek) en functionaliteiten 

Zo werkt het
De online CareerPlanner bestaat in de basis uit vier modules 

(zie de stappen hiernaast). Deze basis is verder aan te vullen 

met specifieke wensen en behoeftes van uw organisatie.

Ieder zijn eigen voordeel met de CareerPlanner
carrièrelijn

terug verder

1. Meet competenties
Via de CareerPlanner kunnen individuele medewerkers online 

hun competenties meten. Hiervoor vullen zij een zogenaamde 

Competentiescan in. Vervolgens krijgen zij een overzichtelijke 

weergave van hun huidige score op de voor hun functie  

essentiële competenties. Ofwel: ‘Zo presteer ik nu.’ 

De Competentiescan is gebaseerd op het competentie-model 

van Schouten & Nelissen. Dit model legt verbanden tussen  

vierenveertig competenties, managementstijlen en  

organisatierollen. U kunt dit model eenvoudig zelf beheren  

én aanpassen naar het competentiewoordenboek van  

uw eigen organisatie. 

4.  Monitor de voortgang
De uitkomsten uit de vorige stappen worden helder in beeld 

gebracht op een Carrièrelijn. Hieraan ziet de individuele 

medewerker waarin én hoe hij of zij zich verder kan 

ontwikkelen. De leidinggevende kan deze ontwikkeling 

eenvoudig monitoren, begeleiden en concrete afspraken 

maken.

Wat levert het ons op? 
 De individuele medewerker: de CareerPlanner maakt 

duidelijk waar de medewerker nu staat – óók in de ogen 

van anderen – en reikt ontwikkeltips, boeken, trainingen en 

online coachingstips aan.  

 De leidinggevende: de CareerPlanner maakt het eenvoudig 

om de ontwikkeling van individuele medewerkers, van een 

compleet team of een afdeling en zelfs van de organisatie 

in zijn geheel in te zien, te volgen én te sturen.  

 De HRM- of P&O-professional: de CareerPlanner voorziet 

HRM of P&O van alle benodigde informatie om met 

beleid te sturen op instroom, doorstroom of uitstroom, 

opleidingen en management development. 

Alvast een voorproefje?
Ga naar www.career-planner.nl en probeer gratis de demoversie.

Meer weten?
Voor een vrijblijvend gesprek over de CareerPlanner  

en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u bellen  

met Schouten & Nelissen: 0418 688 666. Of kijk op  

www.sn.nl/careerplanner

2.  Verzamel 360 graden-feedback 
De CareerPlanner maakt het heel eenvoudig om anderen 

om feedback te vragen. Denk aan collega’s, leidinggevenden 

of klanten. Ook zij vullen een Competentiescan in voor 

de betreffende medewerker, die vervolgens een concreet 

feedbackrapport ontvangt. Ofwel: ‘Zo denken ánderen over 

mijn competenties.’

3.  Stel een POP op
Nu inzichtelijk is hoe een medewerker scoort op bepaalde 

competenties, kan hieraan een Persoonlijk Ontwikkel Plan 

(POP) worden gekoppeld. De medewerker vult hiervoor online 

de POP-module in die resulteert in een concreet plan van 

aanpak voor de competenties waarin hij of zij zich verder kan 

ontwikkelen. En natuurlijk krijgt de medewerker ook inzicht in 

zijn of haar sterke competenties.

De CareerPlanner maakt 
het ook mogelijk om 

competentiescores op afdelings- 
of zelfs organisatieniveau in 
kaart te brengen – handige 

sturingsinformatie voor 
leidinggevenden en de HRM- of 

P&O-afdeling.
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Over Schouten & Nelissen

Sinds 1980 is Schouten & Nelissen het 

toonaangevende training- en adviesbureau 

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling  

en organisatieontwikkeling. 

 

Schouten & Nelissen biedt ondersteuning  

bij professionele en persoonlijke 

vraagstukken door mensen bewust 

te maken van hun eigen kracht en 

verantwoordelijkheid. Dit alles vanuit de 

thematiek ‘een leven lang leren’.  

Schouten & Nelissen biedt trainingen, 

opleidingen, organisatieadvies en 

coachingstrajecten om vaardigheden 

te ontwikkelen en gedrag blijvend te 

veranderen. Altijd met respect. Hard, maar 

met hart voor de zaak. Hardt met dt dus.

   

Marieke van Geloven P&O-adviseur bij Dela:

‘Voorheen werkten we met taakgerichte functieprofielen. Er werd niet 
veel op competenties gestuurd. We hadden behoefte aan het 
beschrijven van gedrag dat tot succesvol functioneren leidt en wilden 
dit gedrag zichtbaar maken in onze functieprofielen. Daarom is 
Competentiemanagement ingevoerd in onze organisatie. Met de 
CareerPlanner kunnen we heel concreet maken welk gedrag nodig is 
om succesvol te zijn. Daarnaast kunnen we er gedrag mee meten. 
Stel dat je voor een bepaald functieprofiel klantgericht moet zijn, dan 
vul je de Competentiescan in. Die toetst bijvoorbeeld heel gericht of je 
goed kunt luisteren en door kunt vragen. Met de uitslagen kunnen 
managers en medewerkers aan de slag om zich te ontwikkelen. 
De CareerPlanner biedt namelijk praktische ontwikkel- en 
coachingstips. Voor ons is de CareerPlanner een goede ondersteuning 
én naslagwerk bij onze processen. Voor medewerkers is het een 
makkelijke manier om feedback te krijgen. De CareerPlanner maakt 
feedback geven laagdrempelig. Zo vult de medewerker zijn 
Competentiescan online in, stuurt ‘m met één druk op de knop door 
naar een collega of leidinggevende. Die vult vervolgens voor die 
medewerker ook de Competentiescan in en kan zo zijn feedback 
veilig en weloverwogen geven.’

‘Goede ondersteuning  
én naslagwerk  
bij onze processen’

Alvast een voorproefje?

Ga naar www.career-planner.nl 
en probeer gratis de demoversie.


