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R&O-gesprekken

MST Jan Jacob de Groot

Wat lijkt je lastig/ 
moeilijk in jouw rol 
als coördinator bij 
R&O-gesprekken?

Programma
• Oefening in bespreken functioneren

• De gesprekscyclus

• Doelen van de gesprekscyclus

• Succesfactoren voor de cyclus: wat beoordelen, goede

afspraken maken

• De rol van de coördinator bij R&O

• Gesprekstechniek

Werkt volgens procedure

Niet flexibel
Niet klantgericht

Toont geen begrip
Geen oogcontact
Speelt patience
Likt aan vinger

Leidinggevenden wikken en wegen

Horn

Halo

Beoordelingsfouten
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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

Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

R&O-gesprek

R&O-gesprekscyclus
Context

Context

Context

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
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Hij is …………
• creatief

• lui
• collegiaal

Hij bereikt / realiseert

werkwijze

Hij weet / kankennis & vaardighedenkennis & vaardigheden

werkgedragwerkgedrag

persoonskenmerkenpersoonskenmerken

resultatenresultaten

Wat afspreken?

kennis & 
vaardigheden resultaten

 S

 M

 A

 R

 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

Wat afspreken?
resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag

Zichtbaar en/of 

meetbaar?

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?

• 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
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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?

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

• 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

aandeel afd hfd
aandeel coördinatorA

E

A. Afd.hfd krijgt info via 3600 feedback

B. Coördinator neemt deel aan “rapportenvergadering”

C. Coördinator zit op verzoek van mw bij gesprek (van bijzitten tot 
gesprekspunt leiden)

D. Coördinator zit standaard bij gesprek (van bijzitten tot 
gesprekspunt leiden)

E. Coördinator voert gesprek alleen. Afd.hfd bereidt samen voor.

Rol coördinator vs afd hoofd bij R&O

B
C D

aandeel afd hfd
aandeel coördinator

Twee-traps raket

Fase 1: Afd.hfd doet de terugblik: feedback, oordeel 
(waardering), opvang eerste reactie. Maakt agenda voor fase 
2.

Fase 2: 
• Coördinator laat medewerker reflecteren op gesprek
• Verdiepend gesprek over terugblik: getoonde talenten, 

oorzaken bij verbeterpunten  afspraken voor volgend 
jaar

Rol coördinator vs afd. hoofd bij R&O Gespreksvaardigheden coördinator
• Medewerker laten reflecteren op fase 1 gesprek

• Analyseren van goed/minder goed functioneren

• Medewerker eigenaar maken van oplossingen en 
monitoring

• Afspraken maken over resultaten en ontwikkeling (incl. 
disclaimer), ook over rol coördinator.

• Geven feedback op functioneren

• Omgaan met reacties op feedback

• Geven feedback zonder dat er expliciete afspraken waren
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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)

Fase 2 gesprek door coördinator

Start van het gesprek en medewerker laten 

reflecteren op fase 1 gesprek

• Fase 1 gesprek was een prima constructief

gesprek met enthousiaste medewerker en 

veel goede feedback ……en een paar

aandachtspunten…….

Fase 2 gesprek door coördinator

Kop

Romp

Staart

Op gemak stellen

Duidelijkheid over:
• Doel

• Rolverwachtingen

• Aanpak gesprek    (procedure)

Terugblik vooral vooruitblik 

Ik zal jou vooral veel vragen, maar 
als jij vragen hebt, graag.

Agenda
Tijdsduur

Fase 2 gesprek door coördinator Fase 2 gesprek door coördinator

Start van het gesprek en medewerker laten 

reflecteren op fase 1 gesprek

• Fase 1 gesprek was een wat moeizamer

gesprek. Weinig herkenning voor de feedback, 

weerstand.
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STIMULEREN

DOORVRAGEN

SAMENVATTEN

WEERLEGGEN

CHECK

Hm, hm, ja knikken, papegaaien

Bij scepsis: bewijs
Misverstand: uitleg

Dus uw bezwaar is……

Open en gerichte vragen

Tevreden? Evt agree to disagree

Omgaan met weerstand: Fase 2 gesprek door coördinator

Je bespreekt een afspraak /onderdeel

waarop de medewerker heel goed heeft

gefunctioneerd. Dit is in het fase 1 gesprek al 

benoemd. 

Voorbeelden?

Romp

De romp van het Jaargesprek

kennis/
vaardigheden

werkgedrag

resultaten

De romp van het B&O-gesprek

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

Per gemaakte afspraak uit het jaarplan:

Bij positieve oordelen -of 
elementen in het functioneren:

vraag door

Doorvragen op talent

• 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 vondt je nog lastig
• Hoe kunnen we er nog een groter success 

van maken

• 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

Doorvragen op talent
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Fase 2 gesprek door coördinator

Je bespreekt een afspraak /onderdeel

waarop de medewerker niet zo goed heeft

gefunctioneerd. Dit is in het fase 1 gesprek al 

benoemd. 

Voorbeelden?

Romp
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