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Visualisering van aanvullend

trainingsonderdeel

Performance Improvement Plan
(middels voorbeelden flip-over, oefeningen en hand-outs)

Performance Improvement Plan
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Building Block 1: IJsbergmodel

(flip-over)

(hand-out)

• Performance Improvement Plan

Voor meer informatie: zie toelichting.
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Building Block 2: Inhoudelijke ‘plot’

(inkijkexemplaar!)

Laat de deelnemers in kleine groepjes de rapportages van B. Smit op basis van ten eerste de Reflector Big Five Personality 
en de Reflector 360 van B. Smit ‘plotten’. Overhandig ter ondersteuning de blanco matrix als hand-out en nodig de 
deelnemers uit deze matrix ‘te vullen’ met zuivere ‘plots’ (cijfers achter de komma daarin meegenomen). Deel na deze
oefening ter controle van de eigen handgemaakte ‘plot’ van de rapportages van B. Smit de originele PIP-rapportage
(Performance Improvement Plan) van B. Smit uit en deel eventuele vragen met elkaar. Voeg toe dat de matrix van 
PiCompany als volgt wordt gevuld: verticale lijnen (RB5P) op ‘< en gelijk aan 45’, ‘gelijk aan 50 en >, ‘gelijk aan 55 en >’ en 
de horizontale lijnen (R360) op ‘< en gelijk aan 3’, ‘gelijk aan 3,5 en >’, ‘gelijk aan 4 en >’. Het witte vlak in de matrix staat
voor het minst uitgesproken vlakje van elk groter vierkant. De competentie ‘Stressbestendigheid’ niet kunnen ‘plotten’? Wat
weet men wel? Inderdaad, competenties vallen op basis van de RB5P altijd op de x-as weg te zetten als uitkomst. Het 
toepassen van de STAR-methodiek in een gesprek met B. Smit zou meer kunnen vertellen over de ‘mogelijke
zichtbaarheid’ van het gedrag wat onder deze competentie valt. Het rode boek van PiCompany biedt handvatten rondom
STARt-vragen, passende bij deze competentie.

Rapportages zijn alleen ter inzage!

(inkijkexemplaar!) (inkijkexemplaar!) (hand-out)

• Performance Improvement Plan
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Building Block 3: Gespreksmodel

(hand-outs)

Benut het gespreksmodel van de PIP (Performance Improvement Plan) en 
biedt de deelnemers de mogelijkheid om met elkaar in gesprek
te gaan aan de hand van de eigen rapportage van de PIP (Performance 
Improvement Plan) en/of de eigen ‘geplotte’ rapportages.

• Performance Improvement Plan
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Building Block 4: Loopbaandadvies

• Performance Improvement Plan

Laat de deelnemers in kleine groepjes de rapportages van B. Smit op basis van de PIP (Performance Improvement Plan)  
nu inhoudelijk bekijken en doe een beroep op ieders loopbaanadviesvaardigheden met bijvoorbeeld de volgende vragen;

- Stel dat B. Smit zich graag wil ontwikkelen om leiding te geven aan een groter team, wat zou de inhoud van je advies zijn?
- Stel dat B. Smit buiten zijn huidige functie als leidinggevende op zoek is naar verbreding, wat zou de inhoud van je advies

zijn als het gaat om eventuele passende loopbaanrichting(en)?

Deel na deze oefening de adviezen van elke groep en deel eventuele vragen met elkaar. Voeg toe dat voor eventueel
loopbaan(her)orienatie PiCompany de CareerScan aanbiedt als loopbaanrichtingondersteunend hulpmiddel. 

Rapportage is alleen ter inzage!

(inkijkexemplaar!)


