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R&O-gesprekken

MST Jan Jacob de Groot

Wat vind je lastig/ 
moeilijk bij R&O-
gesprekken?

Programma
• Oefening in bespreken functioneren

• De gesprekscyclus

• Doelen van de gesprekscyclus

• Succesfactoren voor de cyclus: wat beoordelen, 

goede afspraken maken

• Gesprekstechniek

Wat doe je als dit jouw 
medewerker zou zijn? 

Hoe pak je dat aan?

Leerpunt n.a.v. paarse krok
• Als je iets vindt, zegt het dan ook. Ga niet 

vissen, hang yourself. Gebruik de 

feedbackregels:

– Beschrijf de feiten (wat je zag)

– Beschrijf de gevolgen 

– Wacht op herkenning (zoek naar oorzaken, 

oplossing, afspraak)
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Werkt volgens procedure

Niet flexibel
Niet klantgericht

Toont geen begrip
Geen oogcontact
Speelt patience
Likt aan vinger

Leidinggevenden wikken en wegen

Horn

Halo

Beoordelingsfouten

Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

R&O-gesprek

R&O-gesprekscyclus

maken afspraken

Coaching

Coaching  
Coaching

R&O-gesprek

R&O-gesprekscyclus

n.a.v. vorig
R&O-gesprek

teamplan functie 
profiel

indiv.
ambities

Leerpunten  n.a.v. paarse krok
• Als je iets vindt, zegt het dan ook: feedback

• Beoordelen (waarderen) is lastig: risico op 

beoordelingsfouten

• Vertrekpunt zijn heldere verwachtingen:

– Beoordelingsfouten verminderen

– De goede dingen goed doen

– Weten waar je aan toe bent

………………..maar…………..

Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

R&O-gesprek

R&O-gesprekscyclus
Context

Context

Context
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Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

…..gesprek

Was R&O… wordt ….
Context

Context

Context

Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

R&O-gesprek

Wat wil jij 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

Hij is …………
• creatief

• lui
• collegiaal

Hij bereikt / realiseert

werkwijze

Hij weet / kankennis & vaardighedenkennis & vaardigheden

werkgedragwerkgedrag

persoonskenmerkenpersoonskenmerken

resultatenresultaten

Wat waarderen?

kennis & 
vaardigheden resultaten

 S

 M

 A

 R

 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

Wat afspreken?
resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag

Zichtbaar en/of 

meetbaar?
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Voorbeelden afspraken
• Inwerken nieuwe collega's
• Bijblijven met alle nieuwe ontwikkelingen.
• Regelmatig meelopen/samenwerken andere 

domeinen 
• Initieer verbeteringen m.b.t. kwaliteit en veiligheid 

Betrokkenheid bij uitbesteed onderhoud verbeteren. 
• Meelopen met technici firma's t.b.v. uitbreiding 

kennis apparatuur. 
• Oppakken roosteren
• Wil graag onafhankelijk blijven en privé en werk in 

balans houden.

Fietskoerier 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?

• 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?

Oefening

• Interview collega over zijn/haar doelen m.b.t. 

één onderdeel uit zijn/haar functie.

• Vraag door op zichtbare succes: Wanneer is 

het een succes, ben je tevreden, waaraan is 

dat zichtbaar.

• Noteer de concrete uitkomsten.

• In duo’s
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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?

Ria draagt techniek ( injectie
muis) over aan Tom

Maak deze opdracht SMART  S

 M

 A

 R

 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

• Wanneer doet Ria dit goed?

• Waar zie je aan dat Ria succesvol is?

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

Enorm haar best gedaan
Buiten schuld Ria

Enthousiasme
Vechtlust

Iets extra’s gedaan
Leidinggevende verzaakte

Trekken aan dood paard
Te lang blijven proberen

Veel geld besteed
Niet aan bel getrokken

Tom mogelijk in de
vernieling

Structuur formulier

Afspraak Evaluatie

Resultaten

Gedrag

Sterk in je 
werk

Waardering Nieuwe afspraak

 Voldoet 
boven ....

 Voldoet op 

onderdelen 
boven…

 Voldoet…

 Voldoet op 
onderdelen 
niet….

 Voldoet niet 

de verwachting
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Structuur formulier

Afspraken, evaluatie en waardering (1-5) over
• Resultaten
• Gedrag  (ontwikkeling van competenties)

Afspraken en evaluatie over
• Sterk in je werk  (je rol, opleiding of loopbaan, inzetbaarheid, 

persoonlijk welzijn, vitaal, werk/privé balans, gezond gedrag, 
levenslang leren, match met de organisatie)

?????????

?????????
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?????????

?????????

R&O-gesprek

Kop

Romp

Staart

Op gemak stellen

Duidelijkheid over:
• Doel
• Rolverwachtingen

• Aanpak gesprek    (procedure)

Terugblik en vooruitblik 

Agenda
Tijdsduur

De kop van het R&O-gesprek

37 38

39 40

41 42
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De romp van het R&O-gesprek

1. Noem de afspraak

Per gemaakte afspraak uit het jaarplan:

2. Geef je oordeel
3. Wacht op reactie
4. Vat reactie samen
5. Dialoog

2. Vraag hoe mw   
vindt dat dat ging.

3. Geef jouw oordeel

A B

medewerker vindt zichzelf

goed

Leidinggevende
vindt 
de medewerker

goed

niet goed

oordelen leidinggevende en medewerker

1.niet goed

2. 3.

4.

Romp R&O-gesprek

1. Noem de afspraak
2. Geef je oordeel / waardering
3. Wacht op reactie
4. Vat reactie samen

Per gemaakte afspraak:

is positief is negatief

Voorbeeld van een taak
waarop medewerker

goed functioneert

Romp R&O-gesprek

1. Noem de afspraak
2. Geef je oordeel / waardering
3. Wacht op reactie
4. Vat reactie samen

Per gemaakte afspraak:

is positief is negatief

Doorvragen bij positief oordeel
• Hoe verklaar je dit succes
• Wat vind je leuk aan deze taak
• Hoe zie je de toekomst van deze taak
• Welke uitdagingen zie je bij deze taak
• Hoe kunnen we dit succes (die 

competenties) elders inzetten?
• Wat vond je nog lastig
• Hoe kunnen we er nog een groter

succes van maken

43 44
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Romp R&O-gesprek

1. Noem de afspraak
2. Geef je oordeel / waardering
3. Wacht op reactie
4. Vat reactie samen

Per gemaakte afspraak:

is positief is negatief

medewerker herkent oordeel

ja

nee

medewerker
erkent belang
afspraak

ja

nee

Reacties op negatief oordeel

oorzaken
oplossingen

afspraak

gevolgen
van gedrag
aangeven

voorbeelden

medewerker herkent oordeel

ja

nee

medewerker
erkent belang
afspraak

ja

nee

Reactie: “Ja maar…dat komt door...”

oorzaken
oplossingen

afspraak

“Ja maar…dat komt door…..”

• Dus je herkent het ……en je zegt
dat het door ……komt.

• Zie jij nog andere oorzaken?

• Ik zie nog een andere oorzaak

• Wat is de belangrijkste oorzaak?

oorzaken

“Ja maar…dat komt door…..

• Welke oplossingen zie jij? 
Laten we ze eerst bedenken daarna 
beoordelen

• Zie jij nog andere. Ik zie er ook nog één
• Welke voor- en nadelen zie je 

aan optie 1, 2, 3

• Maak een SMART afspraak

oplossingen

+ - + - + -

Mogelijke reacties in groen: ja

1. Klopt

2. Ja, maar….dat komt door

3. Ik vind het ook heel erg moeilijk

4. Ik ben ook veel ziek geweest

5. Ik heb te weinig coaching gehad

6. We zitten met een enorme onderbezetting

Ja

49 50

51 52

53 54



10

medewerker herkent oordeel

ja

nee

medewerker
erkent belang
afspraak

ja

nee

Reactie: “Ik doe dat wèl goed”

voorbeelden

“Ik doe dat wel goed !”

• Dus je herkent het niet……zal ik je dan een 
voorbeeld geven?

• Herkenning? Naar oorzaken zoeken
• Geen herkenning? Dus dit voorbeeld herken 

je niet….zal ik je dan nog een voorbeeld 
geven? (max 3 voorbeelden)

voorbeelden

“Ik doe dat wel goed !”

• Als herkenning uitblijft:
Je herkent mijn voorbeelden niet, maar vindt 
de afspraak wel belangrijk. We bevestigen 
deze en ik ga je nadrukkelijk volgen.

voorbeelden

Mogelijke reacties in rood: nee

1. Ik ben het niet eens

2. Ik doe dat wel goed

3. Jij ziet me nooit

4. Je doet me dan echt tekort

5. Ik hoor anders héél andere geluiden

6. Waarom heb je me daar nog nooit eerder 

op aangesproken?

Nee

medewerker herkent oordeel

ja

nee

medewerker
erkent belang
afspraak

ja

nee

Reactie: “Iedereen maakt wel eens 
fouten”

gevolgen
van gedrag
aangeven

“Iedereen maakt wel eens fouten”

• Zie je het belang in van deze afspraak?
• Ik zal je vertellen waarom ik dit belangrijk 

vind…. Als we dit niet conform doen dan…

gevolgen
aangeven

55 56
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Mogelijke reacties in oranje: nou…

1. Ja, maar Peter doet dat ook niet

2. De eisen zijn niet reëel

3. Vroeger deden we dat anders

4. Joa, joa. Ik zal er op letten.

5. We doen allemaal ons best, hè?

6. De rest gaat toch goed?

Nou...

Mogelijke reacties
1. Ik heb enorm mijn best gedaan

2. Dit had ik niet verwacht

3. Ik ga dit oplossen

4. Marjan (vorige leidinggevende) was hierover altijd zeer te 

spreken

5. Het is niet mijn schuld

6. Ik heb het te druk

7. Heb jij wel geïnformeerd bij Wim? Die geeft altijd 

complimenten

8. Van wie heb je dan klachten gehad?

9. Iedereen maakt wel eens fouten

10. Hoe moet ik dit oplossen?

Geef je totaaloordeel

Vat gemaakte afspraken samen

Neuzel na; 
• wat vond je van het gesprek
• tevreden over het gesprek?

De staart van het gesprek

61 62

63


