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ECHT DOEN,
ZO’N GESPREK
Natuurlijk is een functioneringsgesprek
belangrijk. Maar ja, het is druk-druk-druk,
dus het schiet er gewoon bij in. Dit is
waarom we er tóch tijd voor zouden
moeten maken.
tekst annemiek de gier illustraties marc kolle

Het Amerikaanse technologie
bedrijf Google staat bekend om
zijn fantastische personeelsbeleid.
Mensen kunnen er niet alleen
gebruik maken van gratis maaltijden, klimmuren en pingpongtafels, ze worden er bovendien
ontwikkeld tot gemotiveerde, blije,
creatieve en hyperproductieve
medewerkers. HR-manager
Laszlo Bock schreef over zijn
aanpak het boek De toekomst van
werk. Het geheim zit ’m volgens
hem niet zozeer in beleid, maar
vooral in doen: geef je mensen
de regie in eigen handen, wees
transparant en richt je energie op
grootse doelen. Selecteer alleen
nieuwe medewerkers die tot meer
in staat zijn dan het bestaande
personeel. Ontneem managers
hun gangbare bevoegdheden en
statussymbolen en beloon je
medewerkers naar prestatie.

Aparte gesprekken
Kijk, zo’n vooruitstrevende visie
is natuurlijk heel inspirerend.
Maar in de metaal gaan de dingen
nu eenmaal anders. Toch? Ja, dat
is waar. Metaalbedrijven zijn
misschien wat minder sexy dan
bedrijven als Google, er is meer
hiërarchie en de productiedruk
ligt hoog. Toch is het niet on
mogelijk om ook in een metaalbedrijf gemotiveerde en blije
werknemers te hebben rondlopen.
Een van de manieren om die te
krijgen, is regelmatig functio
neringsgesprekken voeren, stelt
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Beatrice van der Heijden, arbeids-/
organisatiepsycholoog en hoog
leraar strategisch HRM aan de
Radboud Universiteit. ‘En dan
bedoel ik dus FUNCTIONERINGSgesprekken, en geen
BEOORDELINGSgesprekken.’
Volgens Van der Heijden maken
veel bedrijven van oudsher de fout
om tijdens het functionerings
gesprek vooral terug te kijken
op het afgelopen jaar en het te
hebben over prestaties en salariële
consequenties. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de wijze
van samenwerking, de manier
van ondersteuning en de wensen
van de medewerker. Van der
Heijden: ‘In een ideale situatie zou
elke medewerker wat mij betreft
jaarlijks zelfs drie gesprekken
met zijn leidinggevende hebben.
Een functioneringsgesprek, een
beoordelingsgesprek en een
potentieel beoordelingsgesprek.
Bij dat laatste gesprek kunnen
zaken aan de orde komen als de
work-home balance, toekomst
perspectieven en ontwikkel
mogelijkheden. Als je deze drie
gesprekken apart van elkaar voert,
het dus helemaal uit elkaar haalt,
dan komen alle onderwerpen
optimaal tot hun recht.’

Schijf van vijf
Waarom lijken veel bedrijven
toch niet de voordelen van een
functioneringsgesprek te zien?
Volgens Van der Heijden heeft
dat onder andere te maken met

‘Juist nú zou het functioneringsgesprek
een hot issue moeten zijn’
conjunctuur. ‘Als alles in een
bedrijf lekker loopt en er is
voldoende aanwas van nieuwe
getalenteerde mensen, dan voelt
men de urgentie misschien niet
zo sterk. Maar juist nu, met de
vergrijzing en de verhoging van
de pensioenleeftijd, zou het
functioneringsgesprek een hot
issue moeten zijn. Oudere medewerkers blijven langer aan, dus
is het zaak om hen te blijven ontwikkelen en ervoor te zorgen dat
ze niet uitvallen. Dit bereik je
niet door mensen even naar een
cursus te sturen als ze vastlopen.
Een structurele ontwikkeling krijg
je alleen voor elkaar als je mensen
iets laat doen wat ze écht leuk
vinden, als je hun competenties
en affiniteiten goed in beeld hebt
en daar ook daadwerkelijk iets
mee doet.’
Volgens Van der Heijden bestaat
employability (duurzame inzetbaarheid) uit verschillende
dimensies, die samen het
levensgeluk en loopbaansucces
bepalen: beroepsexpertise,
anticipatie & optimalisatie,
persoonlijke flexibiliteit, organisatiesensitiviteit en balans werk
& privé. Met een Employability-scan kunnen werkgevers gemakkelijk en snel de employa
bility van hun afzonderlijke
werknemers in kaart brengen en
daarop inspelen. Door bijvoorbeeld het aanpassen van functies,
takenpakketten en deelname aan
opleidingen. Van der Heijden:
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‘Als je investeert in een medewerker,
krijg je iemand die structureel perfect
aansluit bij het bedrijf’
‘Het is een beetje zoals de schijf
van vijf als het gaat om eten, je
hebt van elke dimensie een gedegen portie nodig om te kunnen
spreken van een hoog niveau van
inzetbaarheid.’

Psychologisch contract
Op deze manier investeren in je
medewerkers is natuurlijk een
kostbaar en tijdrovend proces,
daar is ook Van der Heijden zich
terdege van bewust. Toch raadt
ze werkgevers aan om eraan te
beginnen, liever vandaag dan
morgen. ‘HR is te vaak de sluitpost
bij bedrijven. Maar: medewerkers
uitkomsten zijn uiteindelijk goed
voor de organisatie-uitkomsten,
employability levert gewoon geld
op. Dat is over het algemeen niet
direct zichtbaar maar pas op
de langere termijn, en daarom
kiezen veel bedrijven liever voor
instrumenteel leiderschap waarbij
ze direct effecten zien. Managers
zijn erop gericht om – zoals een
citroen die je uitknijpt – de kennis
en vaardigheden van mensen op
te gebruiken in de tijd dat ze voor
hen werken. En omdat managers
nog weleens van afdeling ver
anderen, is hun visie op en de
aandacht voor een bepaalde
medewerker vaak veel te beperkt.
Chefs zijn geneigd om mensen op
die projecten te zetten waar ze
vorig jaar al goed in waren. Maar
op het moment dat dit type werk

niet meer wordt gevraagd, zijn
die mensen overgespecialiseerd
en niet meer breed inzetbaar.
Mijn visie is: als je investeert in
een medewerker, dan krijg je
iemand die structureel perfect
aansluit bij jouw bedrijf en mee
kan bewegen met veranderingen.
Doe je dat niet, dan zul je steeds
nieuwe mensen moeten aan
nemen en opleiden. Ik hoor vaak:
ja, maar stel dat ik intensief tijd
en moeite ga steken in een werknemer om hem/haar duurzamer
inzetbaar te maken, dan stapt
hij/zij daarna waarschijnlijk over
naar de concurrent. Daar hoef je
echt niet bang voor te zijn, uit
onderzoek blijkt dat het verloop
daalt in bedrijven die aandacht
besteden aan employability.
Daarbij is één keer per jaar een
functioneringsgesprek voeren
dus een minimale vereiste, maar
echt véél beter is nog dat je als
werkgever en werknemer ook
regelmatig contact hebt over
ambities, wensen, onzekerheid
en de situatie thuis. Zodat een
leidinggevende niet oordeelt
maar toetst. Ik noem dat werken
aan het psychologisch contract.’ ❙

HOE VOER IK EEN GOED
FUNCTIONERINGSGESPREK?
STAP 1
Stilstaan bij de voordelen van
het gesprek
Voor de werknemer:
●

●

●

●
●

 et biedt de kans om van gedachten te wisselen
H
over uw vakmanschap en talenten en hoe deze
verder te ontwikkelen en te gebruiken;
Het biedt de kans om uw leidinggevende te
vertellen wat uw behoeften zijn;
U hebt de mogelijkheid om mee te denken over
zaken die goed zijn voor het bedrijf;
U kunt aandacht vragen voor uw gezondheid;
U kunt aandacht besteden aan de balans tussen
werk en privé.

Praktische afspraken maken (werkgever en werknemer):
●

●

●

Tip: Hebt u geen functiebeschrijving? Ga dan naar
www.oomskillsmanager.nl en maak eenvoudig
een profiel van uw dagelijkse werkzaamheden.

Voor de werkgever:
●

●

●

●

●
●

 kunt medewerkers motiveren om zich te
U
ontwikkelen in hun werk;
U kunt meer te weten komen over de toekomst
verwachtingen van de medewerkers;
Het geeft u de gelegenheid om de talenten van
de medewerkers beter te benutten;
U krijgt een beter beeld van wat er leeft onder
medewerkers;
U spoort knelpunten in de bedrijfsvoering op;
U kunt beter bepalen hoe te investeren in scholing
en gezondheid van medewerkers.

STAP 3
De gespreksonderwerpen
inventariseren
Het functioneringsgesprek kan gaan over:
●

●
●
●
●
●
●

STAP 2
Een goede voorbereiding

●

●

Nalezen (werknemer en werkgever):
●

●

●

 ees de functiebeschrijving nog eens na, zodat u
L
alle taken die bij het werk horen goed op een rij
hebt. Kloppen ze met de dagelijkse praktijk?
Hebt u al eerder een functioneringsgesprek
gevoerd? Lees dan het verslag van het vorige
gesprek nog eens door. Welke afspraken zijn toen
gemaakt en hoe is in de tussentijd aan deze
afspraken gewerkt?
Misschien is er in uw bedrijf een procedure voor
het functioneringsgesprek vastgelegd. Daarin leest
u wat u kunt verwachten en wat er van u wordt
verwacht (rechten en plichten).

 lan voldoende voorbereidingstijd in. Zet beiden
P
de onderwerpen die u wilt bespreken op papier
en wissel de lijstjes enkele dagen van tevoren uit.
Reserveer een rustige plek voor het gesprek,
waar u vertrouwelijk kunt praten zonder gestoord
te worden.
Leg in het gesprek niet de nadruk op wat er
misgaat, maar geef aan wat goed gaat en wat
verbeterd kan worden.

●
●
●
●

t aken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de werknemer
de hoeveelheid werk
de manier waarop de werknemer zijn taken uitvoert
motivatie voor de verschillende taken
werkomstandigheden: milieu, arbo, veiligheid
samenwerking met collega’s
samenwerking met de leidinggevende
de organisatie, hoe gaat het en wat staat er
te gebeuren
persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld
opleiding of scholing
ideeën en wensen van de werkgever
de mening van de leidinggevende
veranderingen in de organisatie
de balans tussen werk en privé

Nadenken (werknemer):
●

●

Bedrijven die interesse hebben in de Employability-scan
van Beatrice van der Heijden, kunnen contact met haar
opnemen via b.vanderheijden@fm.ru.nl
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●

 at wilt u bereiken op de korte en langere termijn
W
(één tot vijf jaar)? Welke ambities hebt u?
Wat verwacht u daarbij van uw leidinggevende/
werkgever?
Zet op een rij wat u allemaal doet, binnen en
buiten uw functie. Vaardigheden die u buiten het
werk heeft opgedaan, kunnen ook binnen het
werk van pas komen.
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