
Gesprekscyclus

STIP Jan Jacob de Groot



Programma

• De STIP-gesprekscyclus

• Doelen van de gesprekscyclus

• Succesfactoren voor de cyclus: een goed

startgesprek

• De gesprekken (19 september)



Horn
Halo

Beoordelingsfouten



Start-/ontw. gesprek
Afspraken over 

resultaten en onwikkeling

sept/okt

Coaching

Coaching  

Coaching

Evaluatie-/

waarderendgesprek
Status + (zelf)beoordeling

mrt/april

STIP-gesprekscyclus

Vervolggesprek
Status + vooruitblik

dec/jan



Afspraken

Coaching

Coaching  

Coaching

Evaluatie-/

waarderendgesprek

STIP-gesprekscyclus

Vervolggesprek

n.a.v. vorig

jaar

beleid /

doelen

indiv.

ambities

functie 

profiel



Doelen

Prestaties

Potentieel

Plezier

Doet ie wat ie moet doen,

en doet ie dat goed

Duurzame inzetbaar-

heid, talentmanagement, 

ontwikkeling, loopbaan, 

opleiding e.d.

Motivatie, erkenning, 

het luisterende oor



Wat afspreken?

Hij is …………

• creatief

• lui
• collegiaal

Hij bereikt / realiseert

werkwijze

Hij weet / kankennis & vaardigheden

werkgedrag

persoonskenmerken

resultaten



kennis & 

vaardigheden
resultaten

S

M

A

R

T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag

Wat afspreken?



Voorbeelden afspraken
• Coördineren van …………….

• Onderzoeken v.e. andere opzet van vak A…..

• Leren Nee-zeggen

• Verder verdiepen in onderwerp C

• Experimenteren met ………

• Cursus A doen.



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?



Tool voor SMART afspraken



Ontwikkeling

• Verbeteren

• Bijblijven

• Verbreden en/of verdiepen binnen je functie

• Verbreden buiten je functie



Ontwikkelingsafspraken
• Wat vind je leuk?

• Waar ben je goed in?

• Welke competenties zet je daarbij in?

• Waar liggen je talenten?

• Hoe kun je die competenties / talenten meer

inzetten?

• Waar kan dat?

• Hoe kom je daar?



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. Ontwikkelen = opleiden of bevorderen

7. Relatie afspraken met het groter geheel

8. Instrument blijft ‘onderonsje’

9. Dossiervorming bij disfunctioneren

10.Rol medewerkers te passief in cyclus


