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Programma 

• Hoofdlijnen R&O de Cyclus 

• Doelen van R&O  

• Eisen aan het functioneren: wat wel, 

wat minder handig 

• Jaarplanontwikkeling 
 

 

 

 



http://beoordelingstraining.nl/tud 



Horn  

Halo  

Beoordelingsfouten 



Verwachtingen / afspraken 

Coaching 

Coaching   
Coaching 

R&O - gesprek 

R&O cyclus 

Voortgangsgesprek 

Jaarrapport  



Verwachtingen /afspraken 

Coaching 

Coaching   
Coaching 

R&O - gesprek 

R&O cyclus 

n.a.v.  

vorig R&O 

beleid 

indiv. 

ambities 

UFO  

peers 

Voortgangsgesprek 



5.Terugkoppeling en afronding 

1. Jaarrapport 

3. R&O - gesprek 

2. Preview 

Jaarrapport 

4. Review 

R&O cyclus 

R&O - gesprek 

Voorgenomen beoordeling 



Oordelen 

I. Beneden het verwachte niveau 

II. Net op verwachte niveau 

III. Op het verwachte niveau 

IV. Boven het verwachte niveau 



Wat wil jij bereiken 

met R&O? 



Doelen 

Prestaties 

 

 

Potentieel 

 

 

 

Plezier 

 

Doet ie wat ie moet doen, 

 en doet ie dat goed 

 

Duurzame inzetbaarheid, 

talentmanagement, 

ontwikkeling, loopbaan, 

opleiding 
 

Motivatie, erkenning,  

het luisterende oor 



Waarop beoordelen? 

Hij is ………… 

• creatief 

• lui 
• collegiaal 

Hij bereikt / realiseert 

werkwijze 

Hij weet / kan kennis & vaardigheden 

werkgedrag 

persoonskenmerken 

resultaten 



kennis & 

vaardigheden 

 

resultaten 

 S 

 M 

 A 

 R 

 T 

 

pecifiek 

eetbaar 

cceptabel 

ealistisch 

ijdsgebonden 

 

resultaten 

persoonskenmerken 

Waarover afspraken maken? 



Voorbeelden “afspraken” 
• Archiveren projectdossiers 

• Goed meedenken over pers. bezetting  

• Vinger a/d pols houden en waar nodig 

verbeteringen aandragen 

• Samenwerking met X (t.a.v. Y) meer aandacht 

geven 

• Mag in advisering nog meer durf leggen 

• Wat meer drive om zaken goed en snel af te 

ronden  

• Je kunt de lat soms minder hoog leggen 

• Mag extraverter optreden naar buiten 

 

 

 

 

 



Voorbeelden “afspraken” 

Nadenken over bouwstenen voor dissertatie 

Probeert subsidie aanvraag uit te werken 

Geeft vak A 

Continue research, write papers 

Verbeteren zichtbaarheid 

Verbreedt zich in de richting van X 

 



Koerier Peter: pakjes bezorgen 

Maak deze taak SMART 

 

 S 

 M 

 A 

 R 

 T 

 

pecifiek 

eetbaar 

cceptabel 

ealistisch 

ijdsgebonden 

 

• Wanneer doet Peter dit goed? 

• Waar zie je aan dat Peter succesvol is? 
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• Bezorgt X pakjes / 

dag 

• Foutloos 

• Schadevrij 

• Geen klachten 

Peter bezorgt pakjes 

kennis & 

vaardigheden 

 

resultaten 

werkgedrag 



• Conform verkeersregels 

• Zegt ”Goedemorgen…. 

glimlach” 

• Laat briefje achter als 

geadresseerde niet thuis 

is…. 

Peter bezorgt pakjes 

kennis & 

vaardigheden 

 

resultaten 

werkgedrag 

• Bezorgt X pakjes / 

dag 

• Foutloos 

• Schadevrij 

• Geen klachten 



Opstellen afspraken 
1.Wat zijn de belangrijkste clusters van  

       resultaatsgebieden? 

2. Per cluster: welke eisen stellen we eraan? 

Cluster 1 

• eis 1 

• eis 2 

• eis 3 

 

Cluster 2 

• eis 1 

• eis 2 

• eis 3 

• eis 4 

Cluster 3 

• eis 1 

 

 

 

Cluster 4 

• eis 1 

• eis 2 

 

 • Wanneer doet medewerker dit goed? 

• Waar zie je aan dat medewerker succesvol is? 



Tips bij opstellen afspraken 
1. Resultaatsafspraken (output): 

• voldoende beïnvloedbaar? 

• pas op voor perverse prikkels 

• pas op voor de weinig zeggende, maar 

gemakkelijk meetbare zaken 

 

2. Over het hoe (throughput, werkgedrag):  

• alleen als zinniger is dan resultaatsafspraken 

• denk na hoe het zichtbaar wordt: waar zie je dit 

aan 

 

3. Kennis / vaardigheden 

• Alleen over te verkrijgen kennis / vaardigh. 

 

 



Ria  draagt techniek (injectie 

muis) over aan Tom 

Maak deze opdracht SMART 

 

Met buur 

 S 

 M 

 A 

 R 

 T 

 

pecifiek 

eetbaar 

cceptabel 

ealistisch 

ijdsgebonden 

 
• Wanneer doet Ria dit goed? 

• Waar zie je aan dat Ria succesvol is? 
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Ria draagt techniek ( injectie 

muis) over aan Tom 

kennis & 

vaardigheden 

 

resultaten 

werkgedrag 

• Maakt een instructieplan 

en werkt conform plan 

• Organiseert 3 instructie - 

bijeenkomsten 

• Maakt een werkinstructie 

• Zorgt dat Tom op 

1/5 in staat is 

zelfstandig een 

muis te injecteren 

conform protocol 



Ria draagt techniek (injectie 

muis) over aan Tom 

kennis & 

vaardigheden 

 

resultaten 

werkgedrag 

• Zorgt dat Tom op 

1/5 in staat is 

zelfstandig een 

muis te injecteren 

conform protocol 



Opvallend aan gesprekscycli 

1. Cyclus is niet rond 

2. Kwaliteit van de afspraken 

3. Soepel oordelen a.g.v. omstandigheden 

4. Wekken (bevorderings)verwachtingen 

5. Oordeel: goed - excellent =  ga zo door 

6. Ontwikkelen = opleiden of bevorderen 

7. Relatie afspraken met het groter geheel 

8. Instrument blijft ‘onderonsje’ 

9. Dossiervorming bij disfunctioneren 

 

 

 

 





Competenties 

TuD Jan Jacob de Groot 



Competenties 

• VSNU lijst van 32 competenties 

• Per UFO profiel 4 competenties 

• Binnen R&O maak afspraken over 

competentieontwikkeling 

• Gebruik evt Digitaal Feedback Instrument 

(DIFI). 



Competenties 

Voorzien van: 

• Definitie 

• Gedragsindicatoren 

• Toetsvragen 

• Ontwikkeltips  



Definitie samenwerken 

 

 

Draagt bij aan gezamenlijke 

resultaten, ook wanneer het 

onderwerpen betreft die niet 

direct tot de eigen 

kernactiviteiten behoren.  

 

 



Gedrags Indicatoren 

samenwerken 
• Deelt informatie en ervaringen met 

anderen.  

• Levert bijdragen, ideeën of voorstellen 
gericht op groepsresultaten.  

• Reageert actief en op constructieve wijze 
op ideeën van anderen.  

• Bevordert de onderlinge communicatie.  

• Draagt actief bij aan het bevorderen van 
onderlinge bekendheid met elkaars werk.  

• Past zich aan aan de groep als het erom 
gaat tot een gezamenlijk resultaat te 
komen.  

• ………………….. 

•      



Voorbeeld samenwerken 

Probleem = solist 

 

Afspraak was: 

Vorm een werkgroepje verbetering 

back/frontoffice, kom met een plan 

van aanpak. 

Meld in werkoverleg niet alleen 

problemen, maar neem ook 

initiatief om ze gezamenlijk op te 

lossen.  



Voorbeeld samenwerken 

Afspraak was: 

Vorm een werkgroepje 
verbetering 
back/frontoffice, kom 
met een plan van 
aanpak. 

Meld in werkoverleg 
niet alleen problemen, 
maar neem ook 
initiatief om ze 
gezamenlijk op te 
lossen.  

Gerealiseerd: 

 Werkgroepje is gevormd, maar 

haakten af. Jij hebt je niet laten 

ontmoedigen en hebt een prima 

verbeterplan opgesteld dat ik 

volgende week in zal brengen op 

werkoverleg. 

 Hebt veel vraagstukken in 

werkoverleg ingebracht, inclusief 

prima oplossingsrichtingen. 

Wat is je visie op deze medewerker? 



TuD Jan Jacob de Groot 

DIFI 
Digitale Feedbackinstrument 



Inloggen   http://fws.e-

office.com/ 

Inloggen:  

 

Gebruikersnaam: TUD 

Wachtwoord: ufotudelft 



Competentie vragenlijst 

genereren 

Vanuit een zelf samengestelde 

competentieset 

Vanuit een bestaand functieprofiel 



Voorbeeld vragenlijst 

competenties Secretaresse 



Zelf invullen of iemand per e-

mail daartoe uitnodigen 



Rapportage 



TuD 

Ontwikkelingsdeel R&O 



Ontwikkeling begint altijd bij inzicht in 

gewenste verandering in eigen gedrag 

‘Mensen zullen alleen veranderen als er een 

discrepantie is tussen hun zelfbeeld en hun 

geïdealiseerd zelfbeeld’ 

 

• Dus versterk zelfbeeld (b.v. met feedback) 

• Verdiep je in de ambities-/  

 ontwikkeldoelstellingen van mensen 

•Formuleer samen gerichte  

 ontwikkelmaatregelen  



1. Waar sta ik nu, waar wil 

ik naar toe. 

 

 

2. Wat kan ik, wat moet ik 

kunnen 

 

3. Doelen kiezen en 

afspraken over de weg 

er naar toe 

Feedback op nu 

Informatie, achter-    

gronden geven 

Bevragen 

Volgen 

Confronteren 

Feedback op           

ontwikkeling 

 

Signaleren 

 

 

Analyseren 

 

Voorbereiden 

 

Toepassen 

Evalueren 

Rol medewerker Rol leidinggevende 

De POP werkwijze 



 Waarom? 

 Kan je het? Vind je dat 

leuk? 

 Hoe lang wil je dat al? Wat 

al gedaan in die richting 

om je te ontwikkelen? 

 Welke alternatieven heb je 

overwogen? 

 Welke ondersteuning heb 

je nodig  

 

Het ontwikkelingsdeel 

Waar sta je nu, waar 

wil je naar toe. 

Welke ontwikkel 

gebieden heb je 

gedefinieerd? 

Doelen kiezen en 

afspraken over 

de weg er naar 

toe 

Hoofdvragen Doorvragen 


