
Gesprekscyclus 

Jan Jacob de Groot 



Programma 

• Intro en observaties HR gesprekken 

• Oefening in beoordelen 

• De gesprekscyclus 

• Gesprekstechnieken 



Wat viel je het meeste op aan 

de geobserveerde gesprekken. 

 

(bij voorkeur de gesprekken 

m.b.t. de gesprekscyclus) 



www.beoordelingstraining.nl/ARHRM 

 

http://www.beoordelingstraining.nl/AR


Beoordeel het 

functioneren van de 

medewerker met de taak: 

 

Het aannemen van een 

melding van een verloren 

voorwerp 





Horn  

Halo  

Beoordelingsfouten 



Maken afspraken (jaarplan) 

Coaching 

Coaching   
Coaching 

Gesprekscyclus 

beoordeling 

functioneringsgesprek 



Maken afspraken 

Coaching 

Coaching   
Coaching 

n.a.v. vorig 

B-gesprek 

beleid 

indiv. 

ambities 

functie  

profiel 

beoordeling 

Gesprekscyclus 

Functioneringsgesprek 



Wat bereiken met 

deze cyclus? 



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 



De nieuwe afspraken 





Monteur Wouter 



Monteur Wouter 
• Hoe gaat het met je functioneren op het werk? 

• Eén negatieve eigenschap…. Nou mindere 

eigenschap, laat ik het netjes zeggen… 

• Qua expressie zit er weinig gezelligheid in je 

gezicht totdat je jou in een bar tegenkomt, dan 

ben je heel gezellig 

• Je enthousiasme zou, in het werk, wat meer 

kunnen zijn 



Binnendienst Gerda 



Verkoper Ad 



 Tips n.a.v. Garage 2.0 
• Start niet met “Hoe vind jijzelf dat het gaat?” 

– te open vraag en risico op “hang yourself” 

• Bespreek gedrag en resultaten. Beoordeel 

geen persoonskenmerken. 

• Gesprek: met twee leidinggevenden? Wat is 

de toegevoegde waarde? 

• Ga niet als (als een blok) tegenover de 

medewerker zitten 

 



 Tips n.a.v. Garage 2.0 
• Maak (in deze situatie waarin de medewerker 

sterk afhankelijk is) geen grappen ten koste 

van de medewerker 

•  Maak van het gesprek geen overhoring. 

•  Maak vooraf concrete afspraken over 

verwacht gedrag en resultaten. Beoordeel dat. 

Gebruik training en tussentijdse gesprekken 

om werkwijzes aan te leren. 

•  Wacht  niet als je ziet dat het niet lekker loopt 

tot het functioneringsgesprek. 

 



 Tips n.a.v. Garage 2.0 
• Ga niet psychologiseren, maar erken de 

emoties en voorkom uitspraken als …. Dat het 

misschien wel ergens goed voor was.   

• Geef ruimte aan de medewerker om 

problemen te analyseren. 


