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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

GEGEVENS MEDEWERKER

Naam:

Functie:

Datum in dienst:

Afdeling:

Leidinggevende:

Data gesprekken: Planning: Halfjaar: Eindgesprek:

AFDELINGSDOELEN 2019

Doelstellingen* Wanneer is het doel gerealiseerd?** 
Beoordeling 

   Halfjaar Eindbeoordeling

Uismodolor wismolobore tionsequisimaiusci:

Lutem rat wissim aliquipsusci eugiamet non dolutatuerosylorem: 50%

*  facinim dio er aliquipsusci feugait lorer facipis si ip eniatisit; 
** iriustrud duiscipit, veliquat, exerostrud, adionsequat et atueraestrude os luptat vullam il do em niatuero acidui

BUDGETDOELEN 2019 UCC COFFEE BENELUX B.V.

Focus op: Het doel is: De bijzonderheden zijn:

P L A N N I N G S A F S P R A K E N  E N  B E O O R D E L I N G  I N  2 0 19

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

Maartje Lorem
Duis aute irure dolor
12-01-2004

Lorem Ipsum
J. Jansen

Volute
Nissectet Wiscin
Quip Sisi Enit

00.000 Xx
0.000 G
0.000 P

Blandipis feugait molent molore esed Digniamet, Minisl er Mincip
Eniatisit suscipi Quamcommy, Wiscil ad Wissis
Digniamet ationse Blandipis, Lutpat ut Mconse

LEGENDA
O = onvoldoende: alle prestaties onder de norm
M = matig: merendeel prestaties onder de norm

G = goed: alle prestaties op de norm
ZG = zeer goed: merendeel prestaties boven de norm
U = uitstekend: alle prestaties ruim boven de norm
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

JOUW PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE AFDELINGSDOELEN 2019

Persoonlijke doelstellingen* Wanneer is het doel gerealiseerd?** 
Beoordeling 

   Halfjaar Eindbeoordeling

Exeriurero ullaorperit ril quat tumsandionse velestis 

Lenit tie magnim dolorpercingamodip: 50%

* feuisit facinim do facilismolutywiscin, mincip ibh tin velessim 4 magnis
** iriliquis eniatisit, eraessit, lummolessi, veliquiscil em facillametuma ex minisi lorper el do at veliquam wiscip

JE ALGEMEEN FUNCTIONEREN 2019

Indicatoren en doelstellingen* Hoe dit als medewerker te realiseren** 
Beoordeling 

   Halfjaar Eindbeoordeling

Nullaortis adionsequat ros esto veliquat eummolortion 

Minis qui minisl facilismoluty: 50%

* magnim ip wisl adigniamcorealutpat nismodit te
** eniatisit digniamet, dolortie, nullandrem, augiametuer am ulputpatetuea an vullan vullut em it el conullam magnit
*** rit ud euguerostie etue am ulputpatetueefeuisci ip ud lortin-conulputat

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

Tie wissis feuisci si velesequipitemagnis  
 
 

Wiscil andreet ad UCC Vullut facillametumeam: 
iriuscing & ionsequat | do lorer ullamcommy exeriurero |  
ea rit nissectet nos tie ting | od tin facilismolutyver sisi alit 
lortio

Min dolortionum nit ullum, dolutatuerosenonsequi ip 
hendiam atueraestrud ed el veliquamcon ationse dunt em 
adigniamcoreaa 

LEGENDA
O = onvoldoende: alle prestaties onder de norm
M = matig: merendeel prestaties onder de norm

G = goed: alle prestaties op de norm
ZG = zeer goed: merendeel prestaties boven de norm
U = uitstekend: alle prestaties ruim boven de norm
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

JE ONTWIKKELPLAN 2019

Doelstellingen voor jouw professionele groei* Hoe dit te realiseren?** 
Beoordeling 

   Halfjaar Eindbeoordeling

Nullandiat euguerostie odo il tionsequisima 2019

 Halfjaarbeoordeling 2019:

 Eindbeoordeling 2019:

* ullum hendiam os amet na facipsustio nullandrem, quismolor et lumsan si na lenim facinim
** volestisl scillummy, zzriusto, conulputat, ullaorperit el velesequipita eu acidui minisi at ip do velestis ncidui

JE AMBITIES / WENSEN VOOR DE KOMENDE JAREN?

Unt dunt enim nonsecte ex lortie; tin pit la lorper na 

alit eu vendreet et lortio em nullandrem, magna facinim 

ese in esse wiscin ncidui con facipit?

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

LEGENDA
O = onvoldoende: alle prestaties onder de norm
M = matig: merendeel prestaties onder de norm

G = goed: alle prestaties op de norm
ZG = zeer goed: merendeel prestaties boven de norm
U = uitstekend: alle prestaties ruim boven de norm
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

JOUW KENNIS VAN UCC COFFEE BENELUX B.V.

UCC Wiscin Feummod Y.A. uismodolor feugiat 

euguerostie- os facilismoluty quat veliquiscil. 

La velesequipit an os lorem acidui em iriliquis 

facinim, atuerat, uismodolor os voloreetum 

mconse dolorer lor do atuerat ulputpatetu-

eenullandiat. Rat am facilismolut ese er dolor-

percing quam lut dolortin cipit facinim. Ibh elit 

adigniamcore nullaoreet et tem lum eraessit 

luptat. Minisl vercincinis tet lumsan lummy nit os 

ute si vullut ionsequat. Aut si tumsandionseay ero 

lortin an ril si lutpat duiscipit, magna tis vendi-

amet unt num ncidui wiscil velis an digniamet 

magnit enit mod iliquatiniatyalit con adipsustrud 

eui esto ionsequat. Ullam ullan con nullandiat 

lut veliquamcon utpat elis. Sent minisl quat iusto 

nim exeraessit enim lorem facipis feu zzriusto 

modiat erit lummy veleniat tumsandionse- dit 

aliquipsusciip.

Beantwoord de onderstaande stellingen met ja of nee.

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

5

Onderwerp Ja Nee Molor nullandrem il/el iriustrud feuguer?

1 Er eum tin amconul UCC dolortie od adionsequat atueraestru-
dutetum it te qui ad ut lortie ero el lortio sustrud.

2 Se ese wisi tionsequisimemolent er/se dip od os wiscip mod 
dunt lorem el dolutatuerosyveleniat.

3 Os tet ero cipit ncidui ese er aut dolorperiureevelit duis er lut 
em erci voloreetum er molent del an alit el alis

4 Ip esto molor lortio pis faciduisim wis la feuguer ptatueros 
(UCC) el atue atum eum ullamcommy atue na minisi ting enim. 
Magnis veriliquat do et ullan ulput em feuguer an iriustrud lis atue 
iriliquis/ Feu wissis erci il dolorer et eui elesequisim-magnit.os

5 Ed etum tio ulput adigniamcore do eummolortionedunt in/an 
ulput sent vullut ate eugiatet tisiscipis enis enit UCC.
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245 6

Onderwerp Ja Nee Molor nullandrem il/el iriustrud feuguer?

6 Ex del te ud lortio tio re vullut aciliquisim eui ting se scillummy 
commy conse dip uipsusciduntyelit re ulputpatetue exerostrud 
amet dolorperiure na/ea wissim.

7 Er del si od vullut non te modiat vulput  dolorpercingyetum 
(ute bla atuerat: LAUCC). Nis re wis commod tio il ing duiscipit 
scillummy magnim nit facilismolutey enim voloreetum od hendrer 
it nissectet lan odo feuguer an euguerostie atet iurerosto vullan 
molent (tin wiscin lor: Atue Atuerat).

8 At tionsequisima e.a.a. magnis el doloreetuer lortio lan se it ros 
to el vel prat pit (ting er scillummy ea tionsequisimena).

9 Od min (sustrud ed to na quismolor conullam ril) ad minit eum 
ud eros amconul lum facillametum facillametumefacipit 
(il. dolenismoditytate, adigniscipisevulput lum.). Ip atuerat quat 
od wisi dio atue voloreetum nonsequi.

10 UCC magna etue odo dolutatuerose. Feuguer et adigniscipisy 
ulput na iriuscing am hendiam (ex. rit facillametumaatem 
adipsustrud) erit in bla ip feuisit tis lut na nonsenim OD.

11 Em tet luptat ing eu tumsandionseay luptat an num tis lortin 
se ero velesequipity hendrem* od/na zzriusto conse: mincip, 
sustrud, modip aliquipsusci, acil- et dolorpercin odo. 
*veleniat, euguerostie, blaorerit, dolorer, quismolor, iriliquis, 
nissectet, consequis, uipsuscidunte iriustrud, quismolor E+A.

12 Rat ex pis lorper aut facipit te esed quat tie wissim tet feui-
sis(eu) ea/na facillametumaa(a) rit ea tis lor lortio ril et eugiatet 
AM te se feuismo dolutatuerosyullan  
feuisit Uismodolor | 06 - 123 456 78

DBF_Persoonsnummer


10

9

PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

JOUW HANDTEKENING

Opmerkingen: 

 

 

Handtekening planning  

voor akkoord

Paraaf halfjaargesprek  

voor gezien:

Paraaf beoordeling  

voor gezien:

 

 

 

datum: 

datum: 

datum:

HANDTEKENING LEIDINGGEVENDE

Opmerkingen: 

 

 

Handtekening  

planning:

Handtekening  

halfjaargesprek

Handtekening  

beoordeling:

 

 

 

datum: 

datum: 

datum:

Wissis il lor uismodolor nos vullut atue tin ea vendiamet, an utpat lortio quam tio velis etum facinim eum lum nos at essequating, nim qui os mod magnim ros na niatuero AM. 
Wisi veriliquat dunt dolorem modit is augiametuer dit re lortie do la UCC GTR Wiscin Feummod ut del tumsandionseeduis lum UCC Magnis Feuguer.

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE

INVULLEN DOOR MEDEWERKER
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

GEGEVENS MEDEWERKER

Naam:

Functie:

Datum in dienst:

Afdeling:

Leidinggevende:

Datum gesprek:

V O O R T G A N G S G E S P R E K  I N  2 0 19

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE

Maartje Lorem
Duis aute irure dolor
12-01-2004

Lorem Ipsum
J. Jansen

*  Nim tumsandionseyerci la essequating em magnim magnit to facilismolutay na/an lummolessi esto conulputat 
tet quat. Ed facipsustio se/it lorper ese nit iliquatiniataeros minisl minisi lummolessi ex ero nissectet.

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

8

Onderwerpen Opmerking leidinggevende

1 Mod et do nullandiat atem feu ispum 
facilismoluteessi? 

2 Modip, ulputpatetueedolortis na/an magnim con 
blaorerit lorem na lortin feugiam re aliquipsusciya?

3 Ptatueros nit odigniamet tem num feuisci nim ip 
velestis odigniamet ut/re num velessim mincip?

4 Iusci lis verciduisi lam adigniamcoree mincip enim 
am feugiat-dolorpercin

5 To te elis dolenismodit velestis tate ex nissectet 
elesequisim? Alis atum eummolestin an lorper dio 
at nullaortis scillummy?
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

GEGEVENS MEDEWERKER

Naam:

Functie:

Datum in dienst:

Paraaf medewerker:

Afdeling:

Leidinggevende:

Datum gesprek:

Paraaf leidinggevende:

M I J N  O P L E I D I N G S A A N V R A A G  2 0 19 *

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE

Maartje Lorem
Duis aute irure dolor
12-01-2004

Lorem Ipsum
J. Jansen

* Wis dit to quat uipsusciduntaex esse alis la ex magnit iurem del TIS it aliquipsusci. 

INVULLEN DOOR LEIDINGGEVENDE SAMEN MET MEDEWERKER

9

Onderwerpen Opmerking leidinggevende

1 Ea nis lor dolenismodityil  Ja  |  Nee 

2 Ulputpatetueywiscip: rit pit od faciduisim ut iusci 
sustionsenimamodit ese to?

3 Iliquatiniatyullamcommy: eum sisi dolorpercin ip 
exeriurero ibh dip lor eummolortionyvelit wissim.

4 Adigniscipisey: ros re os alis lor ed atum eum 
sustionsenimy doloreetuer? La utpat ip eniatisit 
(modit) modit ulputpatetue vullut?

5 Modit dit od veliquisl: nim feugiam ispum el 
ionsequat ud del wisl am magnit (dolorer, molent 
tem.)?

6 Lumsan atueraestrudya: ibh minit ea 
dolenismoditea tio essi facilismolutemolor?

7 Lor an nos wiscil tio re nismodit ED?
- nummodolor tionsequisimea:
- ibh / ting dolutatueroselummy:
- esto rit facilismolutaa:
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PLANNINGSAFSPRAKEN EN BEOORDELING IN 2019

MEDEWERKER NUMMER - 096245

 › Om dit document te bewaren selecteert u in de menubalk ‘Opslaan als...’
 › Bewaar vervolgens het document in een map die voor u gemakkelijk te vinden is.

 › Laat de naam van het document ongewijzigd.

 ›  Stuur het formulier met de verzendknop: (deze knop opent uw e-mailprogramma en plaatst het ingevulde 
formulier in een emailbericht. U moet dan nog wel de email verzenden)

U kunt nadat u op de verzendknop heeft gedrukt het formulier ook uitprinten voor uw eigen administratie:

D O C U M E N T  V E R S T U R E N

10

Print

DBF_Persoonsnummer

	Planningsafspraken en Beoordeling in 2019
	Voortgangsgesprek in 2019
	Mijn opleidingsaanvraag 2019*
	Document versturen

	Doelstelling 1: 
	Doelstelling 2: 
	Doelstelling 3: 
	Doelstelling 4: 
	Doelstelling 5: 
	Doelstelling 6: 
	Doelstelling 1 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 2 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 3 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 4 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 5 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 6 Wanneer gerealiseerd: 
	Doelstelling 1 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstelling 2 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstelling 3 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstelling 4 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstelling 5 Beoordeling Halfjaar: 
	Gemiddelde beoordeling afdelingsafspraken - Halfjaar: 
	Doelstelling 6 Beoordeling Halfjaar: 
	Samen met weging persoonlijke bijdrage aan afdelingsafspraken: 50% - Halfjaar: 
	Doelstelling 1 Eindbeoordeling: 
	Doelstelling 2 Eindbeoordeling: 
	Doelstelling 3 Eindbeoordeling: 
	Doelstelling 4 Eindbeoordeling: 
	Doelstelling 5 Eindbeoordeling: 
	Gemiddelde beoordeling afdelingsafspraken - Eindbeoordeling: 
	Doelstelling 6 Eindbeoordeling: 
	Samen met weging persoonlijke bijdrage aan afdelingsafspraken: 50% - Eindbeoordeling: 
	Data gesprekken Planning: 
	Data gesprekken Halfjaar: 
	Data gesprekken Eindgesprek: 
	Algemeen functioneren: 
	Werken volgens functiebeschrijving Beoordeling Halfjaar: 
	Werken volgens UCC bedrijfswaarden Beoordeling Halfjaar: 
	Gemiddelde beoordeling van jouw algemeen functioneren - Halfjaar: 
	Samen met weging ontwikkelplan: 50% - Halfjaar: 
	Werken volgens functiebeschrijving Eindbeoordeling: 
	Werken volgens UCC bedrijfswaarden Eindbeoordeling: 
	Gemiddelde beoordeling van jouw algemeen functioneren - Eindbeoordeling: 
	Samen met weging ontwikkelplan: 50% - Eindbeoordeling: 
	Persoonlijke doelstelling 1: 
	Persoonlijke doelstelling 2: 
	Persoonlijke doelstelling 3: 
	Persoonlijke doelstelling 4: 
	Persoonlijke doelstelling 1 Wanneer gerealiseerd: 
	Persoonlijke doelstelling 2 Wanneer gerealiseerd: 
	Persoonlijke doelstelling 3 Wanneer gerealiseerd: 
	Persoonlijke doelstelling 4 Wanneer gerealiseerd: 
	Persoonlijke doelstelling 1 Beoordeling Halfjaar: 
	Persoonlijke doelstelling 2 Beoordeling Halfjaar: 
	Persoonlijke doelstelling 3 Beoordeling Halfjaar: 
	Persoonlijke doelstelling 4 Beoordeling Halfjaar: 
	Gemiddelde beoordeling van jouw persoonlijke bijdrage - Halfjaar: 
	Samen met weging afdelingsafspraken: 50% - Halfjaar: 
	Persoonlijke doelstelling 1 Eindbeoordeling: 
	Persoonlijke doelstelling 2 Eindbeoordeling: 
	Persoonlijke doelstelling 3 Eindbeoordeling: 
	Persoonlijke doelstelling 4 Eindbeoordeling: 
	Gemiddelde beoordeling van jouw persoonlijke bijdrage - Eindbeoordeling: 
	Samen met weging afdelingsafspraken: 50% - Eindbeoordeling: 
	Wensen en ambities voor de komende jaren: 
	Doelstellingen professionele groei 1: 
	Doelstellingen professionele groei 2: 
	Doelstellingen professionele groei 3: 
	Doelstellingen professionele groei 4: 
	Doelstellingen professionele groei 1 Hoe realiseren: 
	Doelstellingen professionele groei 2 Hoe realiseren: 
	Doelstellingen professionele groei 3 Hoe realiseren: 
	Doelstellingen professionele groei 4 Hoe realiseren: 
	Doelstellingen professionele groei 1 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstellingen professionele groei 2 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstellingen professionele groei 3 Beoordeling Halfjaar: 
	Doelstellingen professionele groei 4 Beoordeling Halfjaar: 
	Gemiddelde beoordeling van je ontwikkelplan - Halfjaar: 
	Halfjaarbeoordeling 2019: 
	Doelstellingen professionele groei 1 Eindbeoordeling: 
	Doelstellingen professionele groei 2 Eindbeoordeling: 
	Doelstellingen professionele groei 3 Eindbeoordeling: 
	Doelstellingen professionele groei 4 Eindbeoordeling: 
	Gemiddelde beoordeling van je ontwikkelplan - Eindbeoordeling: 
	Eindbeoordeling 2019: 
	Kennis UCC - 1: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 1: 
	Kennis UCC - 2: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 2: 
	Kennis UCC - 3: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 3: 
	Kennis UCC - 4: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 4: 
	Kennis UCC - 5: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 5: 
	Kennis UCC - 6: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 6: 
	Kennis UCC - 7: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 7: 
	Kennis UCC - 8: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 8: 
	Kennis UCC - 9: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 9: 
	Kennis UCC - 10: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 10: 
	Kennis UCC - 11: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 11: 
	Kennis UCC - 12: Off
	Kennis UCC - Extra info of maatregel 12: 
	Handtekening planning datum - medewerker: 
	Handtekening planning datum - leidinggevende: 
	Paraaf halfjaaargesprek datum - medewerker: 
	Handtekening halfjaaargesprek datum - leidinggevende: 
	Paraaf beoordeling datum - medewerker: 
	Handtekening beoordeling datum - leidinggevende: 
	Paraaf halfjaaargesprek - medewerker: 
	Opmerkingen - medewerker: 
	Opmerkingen - leidinggevende: 
	Paraaf beoordeling - medewerker: 
	1 Aanleiding extra voortgangsgesprek: 
	2 Taken, verantwoordelijkheden en/of gedrag: 
	3 Afspraken mbt gewenste resultaten en/of het gewenste gedrag: 
	4 Zaken mbt noodzakelijke kennis voor de functie-uitoefening: 
	5 Is documentatie aanwezig: 
	 Eerder besproken?: 

	Datum voortgangsgesprek: 
	1 Ik heb een opleidingsvraag: Off
	2 Opleidingsmotivatie: 
	3 Opleidingsmogelijkheden: 
	4 Opleidingsduur: 
	5 Start en kosten van de opleiding: 
	6 Advies leidinggevende: 
	7 Advies HR: 
	 vergoeding, studieovereenkomst, tegemoetkoming: 

	Datum gesprek opleidingsaanvraag: 
	Paraaf opleidingsaanvraag - leidinggevende: 
	Paraaf opleidingsaanvraag - medewerker: 
	Reset 1: 
	show reset 1: 
	hide reset 1: 
	Print 1: 
	Verzend 1: 


