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Doelenmanagement
2Bimproved is continu in ontwikkeling. Het doelgericht ontwikkelen is een kernpunt van 2BImproved
en wordt uitgebreid met extra functionaliteit rond Doelenmanagement. Daarna krijgt het systeem een
1e upgrade in gebruikersgemak met daarbij een 1e deel van de nieuwe layout en uitstraling (‘looks &
feels’).

Doelenmanagement een interessante optie voor de gehele organisatie
Het strategische effect van het kunnen koppelen van meerdere doelen aan deelnemers is dat alle afdelingen en disciplines binnen de
organisatie hun doelen kunnen toevoegen aan het 2BI-ontwikkelplatform. Bij de koppeling wordt elk doel vertaald in één standaard van
werkplekleren: uitvoeren van de werkopdrachten die resulteren in het bereiken van het doel.

DOELEN HRM

DOELEN KWALITEITEN & VEILIGHEID

•
•
•
•
•

• Werken volgens kwaliteitsprocedures
• Werken volgens veiligheidsprocedures
• K lachtenafhandeling en voorkoming
daarvan
• A antoonbare borging van 
kwaliteitssystemen 
(ISO, veiligheidsladder NEN)

Competentieontwikkeling (gedrag)
Werken volgens eisen functie
Opvolgen jaargesprekken
Volgen opleidingen & trainingen
U
 itgebalanceerde inzetbaarheid
(matrix)
• Duurzame inzetbaarheid
• MVO

WERKPLEKLEREN
DOELEN OMZETTEN
IN DE PRAKTIJK
VAN DE WERKPLEK

DIRECTIE EN BELEID

AFDELINGSDOELEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

D
 oorvoeren veranderprocessen
D
 oorvoeren verbeterprocessen
B orgen kwaliteit- en veiligheid
O plossen knelpunten
C ontinuïteit en groei

 eilig werken
V
Voldoen aan de kwaliteit
B ehalen en verbeteren KPI’s
M otivatie en inzetbaarheid
Tempo
L ean

Uitbreiding functionaliteit doelgericht ontwikkelen

In het onderstaande plaatje wordt zichtbaar dat het doelenmanagement in de 1e werkbalk van een deelnemer is ondergebracht. Na
openklikken van de balk verschijnen alle doelen waaraan een deelnemer is gekoppeld. Nu kunnen maximaal 2 doelen worden gekoppeld.
In een latere 2e stap kunnen meerdere doelen worden gekoppeld.
De ‘kloof’ van de deelnemer ten opzichte van het gekoppelde doel werd al weergegeven in het aantal ‘ontwikkelstappen’. In de nieuwe
versie wordt de afstand tot het doel ook weergegeven in %-beheersing en grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. Met één druk op
de knop kan per doel een ontwikkel/werkplan worden samengesteld om een deelnemer te laten ontwikkelen naar een 100% beheersing
van het gekozen doel.

Stap 1 Doelenoverzicht & Inzetbaarheidsmatrix
Het doelenoverzicht van een organisatie wordt in een apart rapportageoverzicht weergegeven (zie onderstaand plaatje) en kan ook
worden geëxporteerd naar Excel. Het overzicht vormt de basis van een nieuwe ‘inzetbaarheidsmatrix’ van deelnemers, gekoppelde
doelen en beheersing daarvan.

Doelen en categorieën
Doelen kunnen worden ingedeeld in aparte categorieën.
Voorbeelden van doelen zijn:
• Eigen Functie – In het doelenoverzicht wordt dit doel
apart gemarkeerd met een groene stip.
• Een Kwaliteitsprofiel
• Een Veiligheidsprofiel
• Delen van functies, zodat per doel naar de beheersing
van een complete functie kan worden toegewerkt
• Certificaten zoals van een vorkheftruck, VCA, HACCP,
etc.

Extra knoppen Werkopdracht
(Competentiekaart & Werkinstructie)

Template Werkinstructie
gratis verkrijgbaar

Neem vrijblijvend contact op voor een nadere uitleg
en presentatie van de voorwaarden van de 2BI-methode!
Bel 038 376 27 19 of 06 21 24 43 32 - mail info@2bimproved.nl
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• Een gebruiker met één druk op de
knop vervangen door een opvolger
• Rapportagemodule
• Looks & Feels

M

• Onbeperkt aantal doelen koppelen
aan een deelnemer
• Nulmeting per doel
• Complete inzetbaarheidsmatrix

Imp

Volgende releasepunten

Competentiekaart op
bestelling verkrijgbaar
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Om doelen te halen speelt de Werkinstructie een
steeds prominentere rol. Deze instructie kan
nu als apart document aan een werkopdracht
worden gekoppeld. Dat geldt ook voor de
competentiecard als ‘memorycard’ voor het
ontwikkelen van een gedragsvoorbeeld.

info@2bimproved.nl
www.2bimproved.nl

