
Terwijl ruim de helft van de lei-
dinggevenden aangaf dat dit op
niet bijdraagt aan iemands betrok-
kenheid noch prestatie. Zelfs Hu-
man Resources (personeelszaken)

typeerde de gesprekken als verspil-
de moeite. In Nederland vindt 27
procent van de medewerkers, vol-
gens een onderzoek van Raet, dat
een beoordelingsgesprek geen
toegevoegde waarde heeft voor hun
loopbaanontwikkeling. En 24
procent gelooft ook niet in voort-
gangsgesprekken, omdat die feed-
back te laat komt. Kortom, schaf
het beoordelingsgesprek af, stelden
Marianne van Woerkom en Charis-
sa Freese van Tilburg University in
een opiniestuk in de Volkskrant. 

Einde aan een ritueel?
Medewerkers, managers en personeelszaken zijn
er de afgelopen periode weer druk mee: het
jaarlijks terugkerend ritueel van functionerings-
en beoordelingsgesprekken. Behalve tijdrovend,
klinken er meer klachten: de traditie is geld- en
energieverslindend en schiet zijn doel allang
voorbij. 
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E
r zijn bedrijven die het
anders doen. Deloitte
bekende onlangs in een
artikel in Harvard
Business Review dat

het Amerikaanse bedrijf twee mil-
joen uren per jaar besteedde aan de
traditionele manier van evalueren
van het functioneren van medewer-
kers.
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niek Ottens lachend uit, ,,want wij
hebben geen managers en geen
functies.’’ Binnen het zogenaamde
Voys-model heeft iedereen een rol
en is eindverantwoordelijk voor
zijn werk en klanten.
,,Het zou bij ons heel raar zijn als
een ander je beoordeelt’’, klinkt het
onvoorstelbaar door de telefoon.
,,Je kent jezelf toch ook het beste?’’
En nee, van dat vertrouwen wordt
geen misbruik gemaakt. Mensen
zijn juist heel kritisch op zichzelf,
zegt Ottens. ,,Uit de waarheidsbe-
vinding die je vervolgens met twee
collega’s doet, blijkt eerder dat
mensen te bescheiden zijn over
hun eigen kunnen.’’ 

Gelukswijzer

Bij cateraar en culinaire dienstver-
lener Hutten noemen ze het func-
tioneringsgesprek een ’geluksge-
sprek’. Dat heeft alles te maken
met het geloof van dit bedrijf: je
kunt pas geluk op andere mensen
overbrengen en met passie je werk
uitdragen als je zelf gelukkig bent.
En dus vul je je gelukswijzer in en
heb je daarover een paar keer per
jaar een gesprek met je leidingge-

,,Daarom noem ik het: het failliet
van het functioneringsgesprek. Dat
stamt uit de tijd van levenslang
werken voor dezelfde baas, waarbij
alles draaide om resultaten en de
mens het productiemiddel was.
Werkgevers legden met het oog op
het ontslagrecht een dossier aan.’’
,,In de huidige kenniseconomie
gaat het om kwaliteiten, wensen,
behoeftes en verlangens van men-
sen. Vul je die als werkgever voor

mij in, dan ga ik beter werken.’’ Ze
pleit voor minder juridiseren en
meer intensiveren van gesprekken
tussen leidinggevenden en mede-
werkers. 

Loopbaan

Bovendien zijn loopbanen nu veel
beweeglijker, dynamischer. Mensen
wisselen vaker van werk en zien de
ontwikkeling van hun vaardighe-
den en competenties ook als eigen
verantwoordelijkheid. En Baars
signaleert dat werkgevers minder
geld aan scholing besteden. Ze
voorspelt dat medewerkers hun
vakantiegeld gaan gebruiken voor
opleiding en ontwikkeling. Zo
groeit het functioneringsgesprek
naar een talentontwikkelgesprek. 
Baars: ,,En heb je die vaker dan een
of twee keer per jaar, dan blijf je
ook veel dichter bij iemands huidi-
ge werk. Zo kun je als werkgever of
leidinggevende medewerkers in
hun ontwikkeling faciliteren en
motiveren zonder dure training.’’ 
Telecomaanbieder Voys gaat nog
verder: medewerkers beoordelen
zichzelf. ,,Dat moet ook wel’’, legt
spraakmaker (woordvoerder) An-

vende. ,,Een VIP-gesprek’’, legt
Thijs Fokker uit, ,,met oprechte
aandacht voor jouw werkgeluk,
vitaliteit en talentontwikkeling.’’
VIP staat voor Vitaliteit Ideaal
Positieplan. 

Dossier

,,De insteek is anders, niet negatief,
niet gericht op tekortkomingen’’,
geeft Fokker het verschil met tradi-
tionele beoordelingsgesprekken
aan. ,,Een VIP-gesprek geeft posi-
tieve energie, focust op ontwikke-
ling van talent; doen waarin je
goed bent of nog beter wilt wor-
den.” 
En hoe zit het dan met dossiers
opbouwen en ontslag bij niet-
functioneren? Daarop heeft Fokker
een duidelijk antwoord, wat ook
Baars in haar ’beste werkgevers’-
contacten herkent: ,,Juist omdat
alles bespreekbaar is, zoeken we in
voorkomende gevallen samen naar
ander werk. Het niet opbouwen
van een dossiers bespaart veel tijd
en negatieve energie.’’
,,En komt het toch tot een rechts-
zaak, dan kunnen we die daarvan
betalen.’’ ■

Gesprekken schieten 
doel vaak voorbij

Mirjam Baars.

Schaf het beoordelingsgesprek af,
zeggen Marianne van Woerkom en
Charissa Freese van Tilburg Uni-
versity. Individuele kwaliteiten
krijgen onvoldoende aandacht
wanneer medewerkers langs de-
zelfde functiemeetlat worden ge-
legd. ’De focus van het gesprek
komt te liggen op het wegwerken
van tekortkomingen en niet op
talenten’, betogen ze. Met frustra-
ties en soms beschadigde werkrela-
ties tot gevolg. 
Juist die arbeidsrelaties zijn allang
veranderd, duidt Mirjam Baars. Ze
voert jaarlijks het SatisAction/NRC
Beste Werkgevers Onderzoek uit
en is gepromoveerd op talentont-
wikkeling.
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levert meer op
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