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Planning & Beoordeling 
 
Naam medewerker     Naam leidinggevende 
_______________________________  ______________________________ 
Functie medewerking     Naam naasthogere leidinggevende 
_______________________________  ______________________________ 
Afdeling      Jaar 
_______________________________  ______________________________ 
 
Missie 
De missie van de organisatie is:  
 
De afdeling heeft als doel:   
 
 
Doelstellingen 
Wat Afspraken komende cyclus Beoordeling¹ Toelichting   

1. Zorgt voor adequate verwerking van inkomende en 
uitgaande post. 

  

2. Zorgt voor opschonen en beheer van archief.   

3. Maakt jaarplanning voor de bestuursvergaderingen 
en zorgt voor verzending van de uitnodigingen. 

  

4. Notuleert tijdens vergaderingen en maakt binnen 4 
werkdagen na de vergadering het verslag. Draagt 
zorg voor verzending van het verslag aan deelne-
mers van de vergadering. 

  

5. Ondersteunt projectgroep ‘Verhuizing’.   

Minimaal drie en maximaal vijf doelstellingen. 
 
¹=^Z=ìáíëíÉâÉåÇI=_=Z=òÉÉê=ÖçÉÇI=`=Z=ÖçÉÇI=a=Z=ÄÉÜçÉÑí=îÉêÄÉíÉêáåÖI=b=Z=çåîçäÇçÉåÇÉLåáÉí=ÖçÉÇ 
 
Competenties 
Hoe   
  

Competentie   Afspraken komende cyclus Beoordeling¹ Toelichting 

1. Correspondentie   
 

De secretaresse is in staat om op 
adequate wijze aan de hand van con-
cepten en/of trefwoorden verschil-
lende soorten teksten te redigeren en 
vorm te geven t.b.v. een efficiënte in-
formatieoverdracht. 

  

2. Onderhouden in-
terne en externe 
contacten 

De secretaresse is in staat de tele-
foon te beantwoorden, gesprekken 
door te verbinden en informatie door 
te geven in telefoonnotities t.b.v. een 
efficiënte informatieoverdracht. 

  

3. Plannen vergade-
ringen 

De secretaresse is in staat om de lei-
dinggevende te ondersteunen bij het 
plannen en organiseren van vergade-
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ringen. 

4. Draaiboeken en 
checklisten 

De secretaresse maakt draaiboeken 
en checklisten voor het organiseren 
van bijeenkomsten. 

  

5. Postverwerking De secretaresse behandelt de inko-
mende en uitgaande post ter onder-
steuning van efficiënte informatie-
stromen. 

  

6. Archiveren De secretaresse beheert en optimali-
seert het archief en zorgt voor be-
schikbaarheid van gegevens en in-
formatie.  

  

7. Omgaan met ver-
trouwelijke infor-
matie 

De secretaresse gaat op adequate 
wijze om met vertrouwelijke informa-
tie om de belangen van het bedrijf en 
de privacy van personen veilig te stel-
len. 

  

8. Planning De secretaresse is in staat de eigen 
werkzaamheden te plannen. 

  

9. Voortgang werk-
zaamheden 

De secretaresse zorgt voor oplossin-
gen voor onvoorziene situatie, om de 
voortgang van haar werkzaamheden 
te garanderen. 

  

10. Samenwerken De secretaresse levert een positieve 
bijdrage aan de sfeer en het werken 
in teamverband door open te com-
municeren met interne en externe 
medewerkers. 

  

Minimaal drie en maximaal vijf doelstellingen. 
=
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Benodigde middelen en faciliteiten  
Welke afspraken zijn er gemaakt over opleiding, middelen en faciliteiten =
  =
 
Overige opmerkingen planningsgesprek  
Opmerkingen planningsgesprek = OK =
  = =
 
Overige opmerkingen voortgangsgesprek  
Overige opmerkingen 1e voortgangsgesprek =

 

 
Totaal beoordeling Manager  
Geef hieronder een korte samenvatting van de sterke en de te verbeteren punten in het functioneren van 
de medewerker =

OK =

Sterke punten = Te verbeteren punten =   =
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= =  =
Geef tenslotte een totaal oordeel: = =  =
Overige opmerkingen beoordelingsgesprek = OK =
  = =
 
Totaal beoordeling Medewerker  
Geef hieronder een korte samenvatting van de sterke en de te verbeteren punten in het functioneren van 
de medewerker =

OK =

Sterke punten = Te verbeteren punten =   =
  =   =   =
Geef tenslotte een totaal oordeel: =   =   =
 
Overige opmerkingen
Overige opmerkingen beoordelingsgesprek = OK =
  =   =
 
Data en handtekeningen  
  = Beoordeling =
Datum = =
Handtekening medewerker =   =
Handtekening leidinggevende =   =
Handtekening naasthogere leidinggevende =   =
 
Inventarisatie loopbaanwensen  
Welke loopbaanwensen heeft de medewerker en welke eventuele afspraken zijn hierover gemaakt? =

 

=
 
 


