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Programma
• Ervaringen en leervragen

• Opfris vorige keer

• Negatieve feedback: wat als er geen herkenning is of als 

het de ander niet kan “boeien”

• Feedback als er geen afspraken zijn

• Eigen cases



Wat ging goed?
Wat lijkt je nog lastig/ moeilijk 
in jouw rol als coördinator?



Nog lastig
• Voorkomen van meer, meer, meer als het goed gaat
• Van horen zeggen wordt door medewerker niet 

herkend
•
•
•





Horn

Halo

Beoordelingsfouten



Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

R&O-gesprek

R&O-gesprekscyclus



Maken afspraken

Coaching

Coaching  Coaching

…..gesprek

Was R&O… wordt ….
Context

Context

Context



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



kennis & 
vaardigheden resultaten

 S

 M

 A

 R

 T

pecifiek

eetbaar

cceptabel

ealistisch

ijdsgebonden

Wat afspreken?
resultaten

persoonskenmerken

werkgedrag

Zichtbaar en/of 

meetbaar?



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?



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





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





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



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



• 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



R&O-gesprek

Kop

Romp

Staart



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



Welke reacties hoor jij in de 
praktijk op een negatief

oordeel?



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





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



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?





Jan Jacob de Groot

Feedback



Feedback geven: Johari

onbekend

blindopen

prive

Onbekend 
bij ander

Bekend 
bij ander

Bekend 
bij jou

Onbekend 
bij jou



Feedback geven: Johari

onbekend

blindopen

prive

Onbekend 
bij ander

Bekend 
bij ander

Bekend 
bij jou

Onbekend 
bij jou



Feedback



Feedbackregels 1

Praat over gedrag, niet over hoe iemand is

Praat over gedrag, niet over interpretaties

Waarom ben 
je bang voor 
de chef, je 
kunt hem toch 
gewoon 
aanspreken?



Z.s.m. en niet uitstellen

Feedbackregels 2

Speculeer en beoordeel de ander niet, maar geef 
het effect van zijn gedrag aan

Praat over specifiek gedrag, niet  ‘altijd’, ‘nooit’

Je zei niets 
tijdens het 
werkoverleg, je 
had je zeker 
niet 
voorbereid?

Jij kijkt me 
nooit aan als ik 
tegen je spreek

Toen jij vorige 
maand…….



Feedbackregels 3

Ga niet adviseren

Pas op…. voor teveel feedback

Onder 4 ogen?



Feedbackregels 

1. Beschrijf concreet het gedrag

2. Beschrijf de gevolgen (op jouw, klanten, 
collegae, kosten etc)

3. Wacht op herkenning

4. Zoek naar oorzaken, oplossingen

5. Maak een concrete afspraak



Eigen cases




