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Jaargesprekken voeren 
 
Het functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en 
diens chef/ leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de 
onderlinge samenwerking te verbeteren. Deze gesprekken vinden meestal jaarlijks 
plaats, soms aangevuld met een POP gesprek. Een POP gesprek is, net als het 
functioneringsgesprek tweezijdig en kent vooral een focus op de ontwikkeling van de 
medewerker in relatie tot zijn rol en functie in de organisatie. Daarbij spelen 
uitgangspunten als: een leven lang leren en het ontwikkelen en delen van kennis. 
 
Kenmerken van functionerings- en POP gesprekken 

o Gericht op verbeteren en ontwikkelen van de medewerker en het bieden van 
kansen in de organisatie 

o Knelpunten opsporen en oplossingen bedenken 
o Gemeenschappelijke agenda met punten 
o Gericht op de toekomstige loopbaan en kwaliteit van het functioneren 

 
Voorbereiding en stappen in het gesprek 
Als leidinggevende: 
Ø Verzamel informatie over het functioneren van de medewerker. Denk daarbij aan 

geschreven rapporten, verslagen van eerdere besprekingen, ervaringen in de 
samenwerking en overige informatie die inzicht geeft in het functioneren van de 
medewerker. 

Ø Leg uit wat de bedoeling is en maak ruim van te voren een afspraak met de 
werknemer 

Ø Stel een lijst met bespreekpunten op en vraag de medewerker dit ook te doen 
Ø Maak afspraken over de tijd, duur en verslaglegging van het gesprek. 
 
Als medewerker: 
Ø Bekijk de punten die de leidinggevende met je wil bespreken 
Ø Stel een eigen lijstje bespreekpunten op 
Ø Denk na over het eigen functioneren. Wat ging goed, wat vind je voor verbetering 

vatbaar? Zoek naar voorbeelden om toe te lichten 
Ø Denk na over de samenwerking met de leidinggevende, ga na hoe je in het 

functioneren wordt gehinderd door organisatiebeleid. Zoek naar voorbeelden. 
Ø Denk na over het verloop van je loopbaan, probeer doelen en wensen te formuleren. 
Ø Lees voorgaande verslagen van functioneringsgesprekken, kijk wat inmiddels is 

opgelost en/of verbeterd. 
 
Stappen in het gesprek: 
1. Korte inleiding, agenda maken. 
2. Medewerker licht zijn sterkte punten en ontwikkelpunten toe: 

• Vertelt eerst waar hij goed in is, noemt voorbeelden 
• Vertelt waar hij minder goed in is en wat hij graag zou willen ontwikkelen 
Leidinggevende luistert goed, vat samen en vraagt door. Gaat zich niet verdedigen. 

3. Leidinggevende vertelt hoe hij tegen sterke en zwakke punten van medewerker 
aankijkt:  
• Licht toe en noemt voorbeelden 
• Niet meer dan 3 verbeterpunten, ook denken aan positieve feedback 
• Neem rustig de tijd om na te denken of de medewerker het herkent 
Medewerker luistert, vraagt om toelichting of voorbeelden 
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4. Gezamenlijk kiezen van ontwikkelpunten en bedenken van mogelijke oplossingen: 

• Probeer niet alles in 1 keer te bereiken. Liever één punt echt ontwikkelen, dan 
drie punten half! 

• Ga na hoe deze punten ontwikkeld kunnen worden (cursus, hulp van een collega 
of de leidinggevende, coaching, training, intervisie of een opleiding?). 

 
5. Vastleggen van resultaatgerichte (SMART) afspraken in digitale dossiers:  

• De ontwikkelpunten van de medewerker en inspanningen van de leidinggevende 
en organisatie worden genoteerd 

• De medewerker actualiseert zelf zijn digitaal dossier en houdt een portfolio bij. 
 
 

Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek 
 
Gelijkwaardig 
 
Gericht op de toekomst 
 
Gericht op ontwikkelen en kwaliteit van het 
functioneren 
 
Tweezijdig gesprek (Tell & Talk) 
 
Geen gevolgen voor salaris 
 
Medewerker heeft eigen inbreng 
 
Tekenen voor akkoord 
 

 
Gezagsverhouding 
 
Gericht op de afgelopen tijd 
 
Gericht op beoordelen en meetbare 
prestaties 
 
Eenzijdig gesprek (Tell & Sell) 
 
Gevolgen voor salaris of prestatiebeloning 
 
Medewerker reageert 
 
Tekenen voor gezien 

 
 
Gespreksvaardigheden: 

Ø Luisteren, samenvatten en doorvragen ( LSD ) 
Ø Vragen stellen, open en gesloten. 
Ø Letten op en interpreteren van non verbale signalen 
Ø Parafraseren; in eigen woorden weergeven wat je hoort 

 
Tips voor de leidinggevende: 

• Kondig het gesprek op tijd, een week van tevoren, aan. 
• Zorg voor een rustige ruimte en neem voldoende tijd 
• Concentreer de gesprekken op verschillende vaste tijdstippen in het jaar. 

Functionerings- en POP gesprekken in mei/juni en beoordelingsgesprekken in 
december 

• Gebruik eigen (digitale) formulieren om afspraken vast te leggen 
• Luister aandachtig 
• Probeer vooroordelen te vermijden en te vertellen wat waargenomen is. 
• Wees eerlijk en durf te confronteren als dat nodig is. 
• Vraag eventueel advies aan anderen binnen de organisatie 
• Leg resultaatgerichte afspraken vast en bekijk deze weer voor het volgende 

gesprek. 


