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Inleiding
Leuk dat je onze Eguide hebt gedownload en dat je ook bezig 

bent met het thema ‘performance management’! Bij steeds 

meer organisaties staat dit thema op de agenda omdat 

men vaker tot de realisatie komt dat een traditionele 

performance management methodiek niet meer van deze 

tijd is. Factoren zoals een steeds sneller veranderende 

organisatie en andere verwachtingen van nieuwe generaties 

op de arbeidsmarkt, spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe presteerde Kristen op de skill Javascript? 

Gevorderd

Oplossingsgericht

Data analyseHTMLHTML

CSS

Communicatie

Vandaar dat we jullie middels deze Eguide in 4 onderdelen 

over het onderwerp ‘performance management’ willen 

informeren én zeker ook willen inspireren om zelf aan de slag 

te gaan. We staan kort stil bij de ontwikkelingen in de markt, 

zullen jullie voorzien van het door Learned intern 

gehanteerde ‘Goede Gesprek’, bespreken het rendement en 

helpen jullie in 7 praktische stappen op weg om zelf aan de 

slag te gaan met het vernieuwen van de gesprekscyclus. 

Veel leesplezier gewenst!

Team Learned



95%
95% van de managers geeft aan niet tevreden te 

zijn met de jaarlijkse gesprekscyclus.

Marktontwikkeling
Laten we bij het begin beginnen en kort stilstaan bij de ontwikkelingen in de markt omtrent ‘performance 

management’. Traditioneel performance management omvat bij organisaties de HR gesprekscyclus bestaande uit een 

plan,- functionerings-, en beoordelingsgesprek. Dit zogenoemde 3-trapsmodel wordt bij de meer vooruitstrevende 

organisaties aangevuld meer informele 1:1 gesprekken. Een prima cyclus aan gesprekken zou je zeggen. Echter, niets is 

minder waar. 

Een traditionele gesprekscyclus zorgt er bij veel organisaties in de eerste plaats voor dat doelen niet frequent worden 

opgesteld, niet in lijn liggen met het doel van de organisatie, of al verouderd zijn tegen de tijd dat ze worden besproken. 

Daarnaast wordt er te weinig aandacht besteed aan het bespreken van skills en ontwikkeling. Dit zorgt bij veel 

organisaties voor een gebrek aan digitale skills. Verder wordt in een traditionele gesprekscyclus veelal niet stilgestaan 

bij het carrièreperspectief van de medewerker. Met als gevolg dat talentvolle medewerkers onnodig vertrekken. Ook de 

cijfers liegen er niet om:

90% van de HR managers geeft aan dat het 

beoordelingsgesprek geen kwalitatieve informatie 

bevat. 

90%
Een manager met een team van 8 medewerkers is 

gemiddeld 220 uur per jaar kwijt aan de 

gesprekscyclus. 

220

66% van de medewerkers geeft aan dat een 

jaarlijkse gesprekscyclus hun productiviteit 

verlaagt.

66%

Deel 1



Als je deze problemen ziet lijkt het afschaffen van de 

traditionele gesprekscyclus de meest voordehandliggende 

keuze. Toch blijkt dit niet het geval. In de afgelopen jaren zijn 

veel organisaties in de valkuil gestapt om de gesprekscyclus 

af te schaffen en de verantwoordelijkheid voor het voeren 

van gesprekken volledig bij de manager en medewerker neer 

te leggen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit resulteert in 

minder gesprekken en een lagere medewerker 

betrokkenheid. Managers coachen juist ‘minder’ en dus niet 

‘meer’ wanneer de noodzaak verdwijnt. 

Veel organisaties kiezen er daarom voor om hun 

gesprekscyclus te vernieuwen. Over de afgelopen jaren zijn 

hier diverse moderne denkwijzen voor in het leven geroepen. 

Het nieuwe beoordelen
Veel organisaties kiezen er daarom voor om hun gesprekscyclus 

te vernieuwen. Over de afgelopen jaren zijn hier diverse moderne 

denkwijzen voor in het leven geroepen. 

Eén van die denkwijzen is ‘het nieuwe beoordelen’, wat zich 

volledig richt op de tekortkomingen van traditioneel 

performance management. Deze door Jacco van den Berg 

ontwikkelde denkwijze heeft als belangrijkste uitgangspunten:

Managers coachen juist ‘minder’ en dus niet 
‘meer’ wanneer de noodzaak verdwijnt. “

1. Focus op de talenten van medewerkers.
2. Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun 

ontwikkelafspraken en prestatiedoelstellingen.
3. Voer een continue dialoog over prestaties en ontwikkeling.
4. Medewerker is verantwoordelijk voor monitoren van 

afspraken.
5. Dienend leiderschap; managers bepalen het wat, 

medewerkers bepalen het hoe. 

https://www.youtube.com/watch?v=bAEiMlsXXp8&t=105s
Bekijk een video waarin Jacco van den 
Berg ‘Het Nieuwe Beoordelen’ toelicht.



Een continue dialoog 
Het voeren van een continue dialoog zien we in de literatuur 

veelal als separate denkwijze voorbijkomen. In een continue 

dialoog wordt meerdere keren per jaar ‘Het Goede Gesprek’ 

gevoerd. In Het Goede Gesprek wordt stilgestaan bij de 

prestaties en ontwikkeling van de medewerker in de 

afgelopen periode. Zowel successen als verbeterpunten 

worden besproken. Daarnaast wordt er vooruitgekeken. 

Welke bijdrage kan de medewerker in de komende periode 

leveren aan de team- en organisatiedoelen, wat zou de 

medewerker verder willen ontwikkelen, en wat kan de 

medewerker doen om een stap dichterbij zijn of haar 

volgende carrièrestap te komen? 

Het doel van een continue dialoog is om productieve en 

betrokken teams te creëren die hun beste werk kunnen doen 

en op die manier je organisatie laten groeien. 

Vandaar ook onze missie: Bedrijven helpen te groeien door 

betere ontwikkel- en evaluatiegesprekken te voeren.

Om tot een continue dialoog te komen worden de ‘goede 

gesprekken’ tussentijds opgevolgd met doorlopende 1:1’s. 

Hierin worden de progressie, successen en blokkades van de 

gestelde zakelijke doelen en ontwikkeldoelen besproken.  



Een moderne gesprekscyclus 
bij Learned
Onder de noemer ‘practice what you preach’ nemen we je 

graag mee in de interne performance management cyclus 

van Learned. Om de medewerkers van Learned in staat te 

stellen om hun beste bijdrage te leveren voert iedereen een 

continue dialoog, bestaande uit doorlopende 1:1’s en vier 

keer per jaar Het Goede Gesprek. Tijdens Het Goede 

Gesprek wordt stilgestaan bij wisselende onderwerpen 

zoals doelen, ontwikkeling en carrière. Je kunt Het Goede 

Gesprek dus echt zien als een combinatie tussen het plan-, 

functionerings- en beoordelingsgesprek. Het Goede 

Gesprek wordt eerst voorbereid. Waarna de manager en 

medewerker het gesprek voeren. De leidraad van Het 

Goede Gesprek is een bijbehorend gespreksformulier met 

vragen en onderwerpen. 

De start van Het Goede Gesprek: HR 
initieert het proces

Start

De medewerker beantwoordt de 
vragen uit het gespreksformulier.

Zelfevaluatie

De medewerker verzamelt 360° 
feedback van collega’s en/of 

bijvoorbeeld klanten.

360° feedback

De leidinggevende beantwoordt de 
vragen uit het gespreksformulier.

Manager evaluatie

De medewerker en leidinggevende 
bespreken het gespreksformulier 

en bepalen actiepunten.

Een Goed Gesprek

Deel 2



Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform

Betrokkenheid
We starten het gesprek altijd met de zachte kant door te 

bespreken of de medewerker met plezier naar het werk 

gaat, wat daar de redenen van zijn en wat we kunnen 

verbeteren.

Doel: Het monitoren van de betrokkenheid van de 

medewerkers. 

• We onderzoeken of we vervelende werkzaamheden 

kunnen wegnemen. Meer plezier = meer 

betrokkenheid.

• De vraag wordt ingevuld door de medewerker. 

• Het antwoord geeft een goede indicator voor de rest 

van het gesprek. 

Plezier in je werk

SECTIE 1/8

Het is belangrijk dat je het naar je zin hebt in het team en op de werkvloer. We zullen aandacht besteden aan je feedback.

Beschrijf je antwoord...

Hoe vaak in de week ga je met plezier aan het werk?

Bijna niet Soms Geregeld



Prestaties
Nu weten we hoe iemand in de wedstrijd zit gaan we 

terugkijken op de afgelopen periode. We evalueren de 

doelen, resultaatafspraken of verantwoordelijkheden die 

voortkomen uit functieprofiel van de medewerker.

Doel: Waardering uitspreken of problemen vroegtijdig 

oplossen. Sneller doelen bereiken en successen vieren. 

• We kijken niet of iemand zijn/haar doel heeft 

gehaald, maar hoe hij/zij heeft gepresteerd. 

• Het wel/niet halen van doel kan aan meerdere 

dingen liggen, maar de inspanning heeft een 

medewerker zelf in de hand. 

• Deze vragen worden ingevuld door de 

leidinggevende en de medewerker. De uitkomsten 

worden besproken in het gesprek.

Evaluatie van de resultaatafspraken

SECTIE 2/8

In deze sectie gaan we terugblikken op je zakelijke doelen en resultaatafspraken. Evalueer op ieder doel individueel en beschrijf je antwoord. 

Beschrijf je antwoord…

Label Business goalHoe presteerde Marco op het doel: 50 afspraken inplannan met potentiële klanten.

Ver onder 
verwachting

Onder 
verwachting

Naar 
verwachting

Boven 
verwachting

Ver boven 
verwachting

Beschrijf je antwoord…

Hoe presteerde Marco op het doel: Het conversiepercentage met 10% verhogen.

Ver onder 
verwachting

Onder 
verwachting

Naar 
verwachting

Boven 
verwachting

Ver boven 
verwachting

Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform



Ontwikkeling
We hanteren dezelfde werkwijze voor de persoonlijke 

leerdoelen en ontwikkelafspraken. 

Dit zijn de ontwikkelafspraken die een medewerker vastlegt 

aan het begin van het kwartaal.

Evaluatie van de ontwikkelafspraken

SECTIE 3/8

In deze sectie gaan we terugblikken op je ontwikkelafspraken en leerdoelen. Evalueer op ieder doel individueel en beschrijf je antwoord. 

Beschrijf je antwoord…

Label Business goalHoe presteerde je op het doel: LSD oefenen middels een rollenspel met een andere Sales Medewerker 

Ver onder 
verwachting

Onder 
verwachting

Naar 
verwachting

Boven 
verwachting

Ver boven 
verwachting

Beschrijf je antwoord…

Hoe presteerde je op het doel: Leerpad ‘How to become a SDR’ op LinkedIn Learning afronden

Ver onder 
verwachting

Onder 
verwachting

Naar 
verwachting

Boven 
verwachting

Ver boven 
verwachting

Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform

Doel: Betrokken medewerkers creëren door vaker stil te 

staan bij ontwikkeling en men stimuleren om de geleerde 

punten door te voeren in de dagelijkse werkzaamheden. 

• Ook hier wordt er gekeken naar de inzet op het 

gebied van de eigen doelstellingen en dus niet enkel 

naar of de doelen behaald zijn.

• Deze vragen worden ingevuld door de 

leidinggevende en de medewerker. De uitkomsten 

worden besproken in het gesprek.



Competenties & skills uit het 
functieprofiel
Naast het evalueren van doelen is het ook belangrijk om te 

kijken naar het (gewenste) gedrag en kennisniveau van de 

medewerker. Hiervoor kijken we naar benodigde 

competenties en skills voor het functieprofiel van de 

medewerker.

Doel: Middels deze analyse kun je iemand zijn/haar 

talenten ontdekken. Waar is iemand echt heel goed in? En 

hoe kunnen we van die 7 een 9 maken. Weet je nog: focus 

op talenten? 

SECTIE 1/3

Focus op Talenten

We evalueren het niveau van de bedrijfswaarden en de competenties relevant voor jouw rol. 

PERSOONLIJKE EVALUATIE

PEER EVALUATIE COACH EVALUATIE

VERWACHT LEVEL

Teamwork

Schriftelijke 
vaardigheden

Linkedin 
Navigator

Oplossingsgericht

OndernemerschapLuisteren, 
samenvatten & 
doorvragen

Offertes 
opstellen

Communicatie

Level 1 2 3 4 5Level 1 2 3 4 5

Bedrijfswaarden Competenties Hard skills

Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform

• Naast de evaluatie van de medewerker en de 

leidinggevende wordt ook de input van van peers 

(klanten, collega’s en opdrachtgevers) opgehaald. 

• Deze zogenoemde ‘Skill Review’ doen we twee keer 

per jaar. De uitkomsten worden besproken in Het 

Goede Gesprek.



Doelen voor de aankomende 
periode

Tot nu toe bestaat Het Goede Gesprek uit onderwerpen die 

kijken naar verleden. Door deze punten te bespreken nemen 

we barrières uit de weg en zorgen we voor een betere 

samenwerking in de toekomst. Daarom staan we nu stil bij 

wat de medewerker in het aankomende kwartaal wilt 

bijdragen aan de groei van Learned.  

Planning resultaatafspraken

SECTIE 4/8

Denk alvast na over de doelen die je wilt stellen voor de komende periode. Je mag ook doelen uit de afgelopen periode meenemen als je denkt dat 

je daar nog verder aan moet werken. We bespreken de doelen naderhand.

Hoe ga jij bijdragen aan de groei van Learned in de volgende periode?

Verover een groter marktaandeel

Verhoog het upsell percentage

Verbeter salespresentatie

Maak minstens 3 zakelijke doelen aan. Bereid ze nu vast voor zodat we ze in het gesprek kunnen bespreken. 

Doel cyclus: Q4

Voeg nieuwe doelen toe

Afbeelding: ‘Het Goede Gespreks template in het Learned-platform

Doel: We kijken naar projecten en (nieuwe) 

verantwoordelijkheden. Samen bepalen we de nieuwe 

zakelijke doelen. Denk hierbij aan projecten of KPI’s.

• De vragen worden ingevuld door de medewerker. 

Het management bepaalt de visie en wat er 

benodigd is (dienend leiderschap). De medewerkers 

bepalen zelf hoe ze daar gaan komen. 



Ambities
Naast de zakelijke doelen voor de komende periode vragen 

wij ook naar de ambitie van de medewerker. Wil de 

medewerker zich doorontwikkelen in de huidige rol met 

bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden, of is men (op 

termijn) geïnteresseerd in een andere rol binnen Learned.

Evaluaties

Persoonlijke evaluatie Het Goede Gesprek Q3

Ambitie

SECTIE 1/3

Zijn er ambities die je wilt najagen binnen het bedrijf? Of zit je voorlopig goed op je plek? Denk erover na en voeg eventueel een rol uit de 

bibliotheek toe. 

Is er een rol binnen de organisatie die je ambieert?

Ik ben geïnteresseerd in de rol: Sr Software developer

Kies een beschikbare rol binnen de organisatie of geef aan dat je niet geïnteresseerd bent.

Voeg ambitie toe

Beschrijf je antwoord...

Wat heb je nodig om deze amibitie te realiseren?

Search

Bekijk rol

Bekijk rol

HR Manager

HR Manager

Senior analystMedior UX designer

Voeg ambitie toe

Aanbevolen rollen

Bekijk rol Bekijk rol

Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform

Doel: Achterhalen waar iemand naartoe wilt in zijn/haar 

carrière.

• Het is heel belangrijk om niet het persoonlijke doel/

ambitie van de medewerker uit het oog te verliezen. 

• Deze ambitie helpt ter inspiratie voor het opstellen 

van leerdoelen en ontwikkelafspraken.

• De vragen worden ingevuld door de medewerker.



Ontwikkelafspraken

We bekijken welke competenties en skills de medewerker 

nog verder kan ontwikkelen zodat men (nog) beter kan 

presteren in de huidige rol of door kan groeien naar de 

toekomstige ambitie. 

Doel: Samen bepalen met welke nieuwe ontwikkeldoelen 

de medewerker aan de slag gaat.

• Dit onderdeel komt aan het bod na het bespreken 

van zakelijke doelen en ambities zodat de 

ontwikkeldoelen zo goed mogelijk SMART kunnen 

worden opgesteld.

• De focus ligt op de talenten van de medewerker. Hoe 

kunnen we van een 7 een 9 maken?

• De vragen worden ingevuld door de medewerker.

Planning ontwikkelafspraken

SECTIE 7/8

Denk alvast na over wat je nog graag zou willen leren en waarmee je kunt bijdragen aan de groei van Learned. Je mag ook doelen uit de afgelopen 

periode meenemen als je denkt dat je daar nog verder aan moet werken. We bespreken de doelen naderhand.

Welke vaardigheden of skills wil je verder ontwikkelen in de komende periode?

5 x een afspraak van Account Executive bijwonen

Het boek Prestatiemenu van Jacco van den Berg uitlezen

Cursus LinkedIn Sales Navigator afronden

Maak minstens 3 zakelijke doelen aan. Bereid ze nu vast voor zodat we ze in het gesprek kunnen bespreken. 

Voeg nieuwe doelen toe

Afbeelding: ‘Het Goede Gesprek’ template in het Learned-platform



Jouw feedback

Als laatste gaan we in gesprek over de feedback die jij hebt 

voor je leidinggevende en wat jij graag verbeterd zou zien 

binnen Learned. Ontwikkeling komt van twee kanten. 

Doel: Gehoor geven aan de feedback en verbeterpunten 

van de medewerker over de organisatie en het 

functioneren van de leidinggevende. 

Groei van Learned

SECTIE 8/8

Tenslotte nog enkele vragen over hoe jij de groei van Learned voor je ziet. Heb je nog feedback of ideeën van wat we anders kunnen doen? 

Beschrijf je antwoord...

Welke feedback heb je voor mij als manager?

Beschrijf je antwoord...

Wat zou jij graag binnen Learned verbeterd zien en hoe?

Afbeelding: ‘Het Goede Gespreks’  template in het Learned-platform

• De vragen gaan in op wat de leidinggevende beter 

kan doen en wat mogelijke onbenutte kansen zijn 

voor de organisatie.

• De vragen worden ingevuld door de medewerker.



Arbeidsvoorwaarden

De Learned-gesprekscyclus bestaat tot dusver uit vier keer 

Het Goede Gesprek. Zoals je wellicht is opgevallen gaan 

deze gesprekken bewust niet in op de arbeidsvoorwaarden. 

Volgens onze werkwijze staan de beoordelingen en de 

beloning los van elkaar. De beoordelingen uit Het Goede 

Gesprek worden zeker gebruikt als input voor het bepalen 

van de beloningen, maar staan niet direct in lijn met elkaar. 

Hiervoor wordt een separaat gesprek gepland in januari, of 

een maand alvorens contractverlenging. 

Voor wat betreft het toekennen van salarisverhogingen 

wordt allereerst gekeken naar de loonruimte in de 

organisatie. Deze wordt verdeeld over de medewerkers op 

basis van hun prestaties, talent en de fase in de carrière. Op 

die manier zet je salarisverhoging optimaal in voor de 

medewerkers die je wilt behouden.

Arbeidsvoorwaarden

SECTIE 1/1

We bespreken het al dan niet verlengen van je contract en eventuele andere wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

Beschrijf je antwoord...

Wordt het contract verlengd? (Indien ja, beschrijf de verlenging)

Beschrijf je antwoord...

Wijzigt er iets in de arbeidsvoorwaarden? (Indien ja, beschrijf de wijziging)

Afbeelding: ‘Arbeidsvoorwaardengesprek’ template in het Learned-platform



Tussentijdse 1:1’s
Aanvullend op de meer formele gesprekken worden er 

binnen Learned doorlopend 1:1 gesprekken tussen de 

medewerker en de leidinggevende gevoerd. Hoewel het 

voeren van Het Goede Gesprek al van grote waarde is, 

willen we onze medewerkers faciliteren van meer 

momenten om stil te staan bij situaties uit dagelijkse 

werkzaamheden of bij de voortgang op doelen. 

Het belangrijkste uitgangspunt van het voeren van de 1:1’s? 

De 1:1 gesprekken bouwen altijd voort op de besproken 

onderwerpen uit Het Goede Gesprek. Op die manier zitten 

we kort op de bal, worden blokkades besproken en doelen 

sneller behaald.

Wist je dat? Indien medewerkers frequent met hun 

leidinggevende in gesprek gaan over hun doelen en 

successen ze tot wel 3.6x meer betrokken voor een 

organisatie zijn. 

Eindejaars evaluatie 2020 Review

50 afspraken inplannen Goal

2

2

Je leer- & ontwikkelingsproces L&D

Projectplan voor project komende week

Nieuw gespreksonderwerp

Gespreksonderwerpen

Gedeelde notities

Bijlagen

Privé notities

Sla op
Type your notes here…

Ik heb contact opgenomen met HR over je wensen om te beginnen met een 

online training. Ik koppel dit terug zodra ik hier iets over gehoord heb. 

Sanne Verwer

12-09-2020 18:00

Iedere week bespreken we je planning en je to do’s van afgelopen week. Probeer dit gesprek voor 

te bereiden zodat we de tijd efficient kunnen gebruiken. 

Wekelijkse 1-1 24-09-2020

AANGEMAAKT OP

17-12-2020

AANGEMAAKT DOOR

Sanne Verwer 12-02-2021Voor

Verzoek indienen bij finance 
om extra uren te werken

Voor 17-09-2020

Feedback verwerken op projectplan

12-02-2021Voor

Voeg je tekst toe...

Volgende stap

Actief Afgerond

Volgende stappen

Voeg toe

Afbeelding: ‘Wekelijks 1:1 gesprek’ module in het Learned-platform



Templates maken ieder 
gesprek een goed 
gesprek

Templates

De Learned templates helpen managers prestatie 

verhogende en groei-georienteerde gesprekken te voeren. 

Learned biedt standaard +10 templates voor o.a. Het Goede 

Gesprek en diverse ontwikkel- en evaluatiegesprekken. 

Download de templates als PDF op de website of bekijk de 

templates in actie in het Learned-platform tijdens een 

persoonlijke demo. 

https://www.learned.io/templatesBekijk templates https://www.learned.io/demoPlan een demo

Blader door de beschikbare templates of ontwerp je 
eigen

Templates

Maak je eigen template

Het Goede Gesprek

Functioneringsgesprek

Werken op afstand

Beoordelingsgesprek

Wekelijkse 1:1

Planningsgesprek

Carrièregesprek

Eindeproeftijdsgesprek



Het rendement van een 
moderne gesprekscyclus
Voordat we je op weg helpen met het vernieuwen van de 

gesprekscyclus binnen jouw organisatie geven we je graag 

nog wat extra motivatie mee. Moderne methodieken zoals 

‘het nieuwe beoordelen’ en Het Goede Gesprek brengen 

namelijk vele voordelen met zich mee voor de medewerker 

en uiteindelijk dus ook voor de gehele organisatie. We 

hebben de belangrijkste op een rijtje gezet:

Onderzoek van Gallup toont aan dat door 

frequenter in gesprek te gaan over prestaties, 

ontwikkeling en ambities de betrokkenheid van 

medewerkers met tot wel 280% toeneemt.

Betrokkenheid
90%

Deel 3

€Rendement



Tot slot laat onderzoek van Gallup zien dat door in 

gesprek te gaan over werkgeluk je de werkdruk en 

daaropvolgende burnouts (-62%) en het 

ziekteverzuim (-43%) kunt verlagen.

90%
Ziekteverzuim

Ben jij benieuwd naar wat de meerwaarde is van Het Goede 

Gesprek voor jullie organisatie? Download de gratis Learned 

ROI calculator.

www.learned.io/roi-calculatorDownload ROI Calculator

P.s. dit vertellen diverse Learned gebruikers over Het Goede 

Gesprek bij Learned:

Ervaringen van medewerkers

Onderzoek van LinkedIn toont aan dat door men 

inzicht te geven in carrièremogelijkheden je het 

vrijwillige verloop kunt verlagen met tot wel 41%.

90%
Verloop

Verder neemt een continue dialoog met 

doorlopende 1:1’s blokkades weg en kun je de 

productiviteit van medewerkers met tot wel 26% 

verhogen.

90%
Productiviteit

“Doordat ik inzicht heb in mijn talenten en 
ontwikkelingspunten kan ik makkelijker in gesprek 
gaan over mijn ontwikkeling en ambities”

GIS Consultant, Tensing

“Mijn doelen worden duidelijk gecommuniceerd en 
opgevolgd aan de hand frequente 1:1’s.”

IT Recruiter, DIQQ

“Ik ontvang veel vaker complimenten en 
opbouwende feedback.”

Strategy Consultant, Fronteer



De 7 stappen om een 
moderne gesprekscyclus te 
ontwerpen
Tijd om aan de slag te gaan! In deeel 4 presenteren we 7 

stappen die je helpen om een traditionele gesprekscyclus 

te vernieuwen en te komen tot ‘het nieuwe beoordelen’ en 

een continue dialoog. Mocht je tijdens het doorlopen van 

deze stappen hulp nodig hebben? Aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen. 

Deel 4 Breng de problemen van de huidige 
gesprekscyclus in kaart

1

2

3

4

5

6

7

Stel de doelen en uitgangspunten van de 
vernieuwde gesprekscyclus op

Ontwerp de nieuwe gesprekscyclus 

Selecteer ondersteunende technologie

Start met de implementatie- en testfase

Rol de nieuwe gesprekscyclus stap voor stap 
uit

Evalueer of de gestelde doelen worden 
behaald en optimaliseer



Stap 1. Breng de problemen van de huidige gesprekscyclus in kaart 
Voordat je op de juiste wijze aan de slag kunt met het vernieuwen van de gesprekscyclus is het belangrijk om goed scherp 

te hebben wat de voornaamste problemen op dit moment zijn. Deze problemen zien we op verschillende lagen binnen de 

organisatie terug. Dat wil zeggen dat zowel HR als het overige management en de medewerkers de mogelijke nadelen van 

een verouderde gesprekscyclus ervaren.

Om deze problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen raden we je aan om simpelweg in gesprek te gaan met alle 

betrokken partijen. Verzamel input bijvoorbeeld met een survey of een interactieve sessie met enkele managers en 

medewerkers. Maak bij voorkeur gebruik van open vragen om zoveel mogelijk kwalitatieve informatie te achterhalen. 

Eén van de klanten van Learned, YoungCapital Next, heeft deze stap vormgegeven middels een werkgroep bestaande 

uit alle mogelijke betrokken partijen die met de nieuwe gesprekscyclus te maken zouden krijgen. In dat comité zijn de 

tekortkomingen van de huidige werkwijze achterhaald en doorvertaald naar wensen en doelstellingen voor de 

vernieuwde cyclus.

Naast een werkgroep kun je dus ook gebruik maken van een interne survey. Op de volgende pagina een lijst met relevante 

voorbeeldvragen.



Voorbeeld enquête 

Gesprekken

• Welke gesprekken voer je over je doelen, ontwikkeling en carrière?
• Hoe ervaar jij deze gesprekken?
• Zijn deze gesprekken goed voorbereid?
• Worden actiepunten opgesteld en ook echt opgevolgd?

Doelen

• Worden er duidelijke verwachtingen gesteld met behulp van zakelijke 
doelen? 

• Heb je inzicht in hoe jouw doelen bijdragen aan het succes van de 
organisatie? 

• Hoe worden doelen opgevolgd en besproken?
• Word je als medewerker ondersteund om deze doelen te behalen? 
• Hoe worden de successen gevierd? 

Feedback

• Op welke momenten ontvang jij feedback van je manager?
• Waarop zou jij graag vaker feedback ontvangen?

Beoordeling

• Hoe ervaar jij het beoordelingsproces?
• Wat doe je na afloop van het beoordelingsproces met de uitkomsten 

hiervan? 

Carrière

• Op welke momenten in het afgelopen jaar heb jij je carrièreperspectief 
besproken? 

• Wat zou je doen als je toe bent aan een nieuwe uitdaging? 
• Weet je wat je zou kunnen ontwikkelen om kans te maken op een 

bepaalde functie? 

Ontwikkeling

• Op welke momenten wordt er gesproken over jouw persoonlijke 
ontwikkeling? 

• Op basis van welke informatie of feedback bepaal jij de punten waar je 
aan wilt werken?

• Wordt er vaker stil gestaan bij je sterke punten of bij je 
ontwikkelpunten? 

• Hoe word je gestimuleerd om je doelen te structureren en echt op te 
schrijven? 

• Waar kan je informatie vinden over de opties qua 
ontwikkelmogelijkheden? 



Stap 2. Stel de doelen en uitgangspunten van de vernieuwde gesprekscyclus op

Nu je weet wat de belangrijkste uitdagingen en tekortkomingen zijn van de huidige gesprekscyclus, kun je deze 

doorvertalen naar de belangrijkste verbeterpunten. Deze verbeterpunten kun je ook wel zien als je doelstellingen voor het 

implementeren van de vernieuwde gesprekscyclus. 

Bij het ontwerpen van je gesprekscyclus zijn deze doelstellingen dus de uitgangspunten. Wanneer je na de implementatie 

van de vernieuwde gesprekscyclus gaat evalueren zijn deze doelstellingen je evaluatiecriteria. 

Je begint bij het stellen van een hoofddoel. Kortom, wat is je ‘Why’ en wat wil je dus concreet bereiken met deze 

verbeterslag? Denk bijvoorbeeld aan:

• “Op effectieve wijze de prestaties van teams vergroten.”

• “Op structurele wijze de betrokkenheid van medewerkers verhogen.”

Om dit te realiseren worden er meerdere subdoelen gesteld. Deze zijn vaak meer praktisch van aard. Ook hier geven we je 

de belangrijkste subdoelen verdeeld over enkele thema’s alvast mee.



Voorbeeld subdoelen 

Doelstellingen van medewerkers:

• Medewerkers stellen vaker doelstellingen op.
• Medewerkers zijn zich meer bewust van hoe zij bijdragen aan de 

doelstellingen van hun team en de organisatie.
• Managers hebben beter inzicht in de voortgang van de doelen van 

medewerkers.
• Managers vieren vaker de successen van medewerkers.

De Ontwikkeling van medewerkers:

• Medewerkers weten beter welke skills zij verder kunnen ontwikkelen.
• Managers begeleiden medewerkers actiever bij het behalen van 

ontwikkeldoelen.
• Managers geven vaker spontane feedback.

Het uitwisselen van Feedback:

• Medewerkers wisselen vaker feedback uit.
• Managers geven vaker complimenten.

De algemene Beoordeling:

• Medewerkers ervaren hun beoordeling als eerlijker en concreter.
• Managers ervaren het geven van beoordelingen als eenvoudiger en 

minder tijdrovend.

Het bespreken van Carrièrekansen:

• Medewerkers weten beter wat de interne carrièremogelijkheden zijn.
• Medewerkers zijn zich bewust van wat zij moeten ontwikkelen om hun 

volgende carrièrestap te bereiken. 



Leg doelen vast

Heb je jouw doelen bepaald? Leg deze dan ook vast. Op die manier kun je er eenvoudig periodiek op terugblikken en 

evalueren. Ter illustratie een voorbeeld van een digital agency waarbij Learned momenteel een nieuwe gesprekscyclus 

aan het implementeren is. 

Doelen bepaald? Dan gaan we verder met de volgende stap!

1. We hebben allereerst een ‘Why’ opgesteld.

2. Vervolgens hebben we doelen voor de korte en lange termijn gemaakt. 

3. Op basis hiervan gaan we samen evalueren wat het resultaat is van de nieuwe gesprekscyclus.



Stap 3. Ontwerp je nieuwe gesprekscyclus 

Wanneer je de belangrijkste doelstellingen hebt gedefinieerd is het tijd om je nieuwe gesprekscyclus verder uit te werken. Kortom, 

we gaan aan de slag met bepalen van een passende frequentie voor de ‘goede gesprekken’ en de doorlopende 1:1’s. Vervolgens 

gaan we kijken naar de daadwerkelijke onderwerpen die in deze gesprekken moeten worden besproken. Omdat we zien dat 

organisaties het vaak lastig vinden om goede gespreksformulieren op te stellen geven we je een serie voorbeeldvragen.

Allereerst de structuur van je gesprekscyclus. Het is belangrijk om een gesprekscyclus te creëren die past bij je organisatie en 

goed aansluit bij je bedrijfsvoering. Bij het inrichten van deze cyclus kijk je in eerste instantie naar de meer formele HR gesprekken, 

ook wel Het Goede Gesprek. In deze gesprekken ben je zowel aan het evalueren als vooruit aan het kijken. De frequentie hiervan 

verschilt per organisatie en ligt meestal tussen de twee en vier gesprekken per jaar. Deze frequentie hang vaak samen met het 

termijn waarop er aan doelstellingen wordt gewerkt. Bij Learned adviseren we bij organisaties die het gewend zijn om met 

kwartaal doelstellingen te werken om Het Goede Gesprek per kwartaal te voeren. 

Aanvullend op deze formele HR gesprekken stimuleren wij het voeren van de meer informele 1:1 gesprekken. In deze tussentijdse 

gesprekken tussen de manager en medewerker wordt er bijvoorbeeld op tweewekelijkse of maandelijkse basis stilgestaan bij de 

besproken punten uit Het Goede Gesprek, of bijvoorbeeld bij situaties uit het dagelijkse werk. Deze 1:1 gesprekken dienen dus als 

opvolging van Het Goede Gesprek.

Bestaat er een ideale structuur aan gesprekken? Dat weet niemand echt zeker. Bij Learned sturen we in de basis op het voeren 

van Het Goede Gesprek per kwartaal, aangevuld met maandelijkse 1-1’s. Uiteraard ontvang je van onze customer success 

manager een passend advies voor jouw organisatie.

De frequentie van de gesprekken



Behalve dat je weet hoe vaak je in gesprek moet helpt het ook om goed te bepalen wat voor onderwerpen je moet bespreken. De 

inhoud van de gesprekken is afhankelijk van de doelstellingen die je in stap 2 hebt gesteld. Is het doel om vaker in gesprek te gaan 

over doelen, ontwikkeling en carrière? Of ligt de focus op een ander onderwerp? Houd bij het bepalen van de inhoud rekening met 

deze 2 best practices van Learned:

Verzamel input voor Het Goede Gesprek middels 360° feedback. Kortom, welke gespreksonderwerpen zijn voor wie bedoeld?

Trek de beoordeling en beloning uit elkaar. Gebruik de inhoud van Het Goede Gesprek als input voor het bepalen van de beloning, 

maar maak van de beloning niet de inhoud van Het Goede Gesprek.

Eerder in dit verhaal gaven we het voorbeeld 

van YoungCapital Next. Zij hebben met 

Learned de continue dialoog 

geïmplementeerd. Hun voornaamste 

uitdaging? Geen structurele 1:1’s en geen 

aansluiting op de formele gesprekken. Middels 

het Learned-platform wordt er nu 3 keer Het 

Goede Gesprek gevoerd, aangevuld met 

maandelijkse 1:1’s om hier ook echt 

daadwerkelijk opvolging aan te geven.

De inhoud van de gesprekken

Voorbeeld Young Capital Next:



Voorbeeld vragen ‘Het Goede Gesprek’  (1/2)

• Hoe heb jij je werk de afgelopen periode ervaren?
• Hoe vaak ga je gemiddeld met plezier naar je werk?

BetrokkenheidEvalueren

• In hoeverre heb je de gestelde doelen bereikt?
• Waar ben je tegenaan gelopen?
• Hoe had je dit kunnen voorkomen?
• Waar ging er goed?
• Waar ben je trots op?

Prestatie (Zakelijke doelen)Evalueren

• In hoeverre heb je het gestelde leerdoel(en) bereikt? 
• Waar ben je tegenaan gelopen (focus op je eigen gedrag en 

invloedssfeer)? 
• Hoe heb je ze opgelost?
• Wat ging er goed, waar ben je trots op?
• Hoe heb je je leerdoelen toegepast in de praktijk?

Ontwikkeling (Leerdoelen)Evalueren

• Hoe kun jij in de komende periode bijdragen aan de team- en 
organisatiedoelen?

• Hoe ga je deze doelen realiseren?
• Van wie heb je welke ondersteuning nodig?

Prestatie (Zakelijke doelen)Vooruit kijken

• In hoeverre past je gedrag van de afgelopen periode bij onze 
bedrijfswaarden? 

Fit met bedrijfscultuurVooruit kijken

Fase: Onderwerp: Vragen:



Voorbeeld vragen ‘Het Goede Gesprek’  (2/2)

• Wat zijn jouw talenten (skills) die je vaker had willen inzetten?
• Welke talenten (skills) lagen verborgen?
• Wat zijn je blind spots en ontwikkelpunten?

Ontwikkeling 
(Skills relevant voor je functie)

Evalueren

• Welke kennis/skills wil ik in de komende periode verder ontwikkelen? 
• Wat moet ik weten / welke kennis moet ik bijhouden om mijn werk goed 

te kunnen blijven doen?
• Ondersteunende vragen zijn: Uit welke acties bestaan deze 

doelstellingen, Hoe ga je deze realiseren, Welke ondersteuning heb je 
hierbij nodig, Voor wanneer wil je deze doelen behalen?

Ontwikkeling (Leerdoelen)Vooruit kijken

• Heb jij je al georiënteerd op een mogelijke interne vervolgstap? 
• Welke functie(s) zouden je aanspreken?
• Welke kennis en/of vaardigheden kun je verder ontwikkelen om op 

termijn in aanmerking te komen voor deze functie?

CarrièreVooruit kijken

• Welke tips heb je voor mij als manager om onze samenwerking te 
verbeteren?

• Welke ideeën heb jij om een product of dienst van de organisatie te 
verbeteren?

• Wat kan jij doen om de organisatie en cultuur (nog) beter te maken?

Continue verbeteringVooruit kijken

Fase: Onderwerp: Vragen:



Stap 4. Selecteer ondersteunende technologie

Met de juiste invulling aan de structuur en de inhoud van de gesprekscyclus is het tijd voor het onderwerp dat jou het leven 

makkelijker maakt: de ondersteunende technologie. 

Het creëren van een moderne gesprekscyclus met een continue dialoog zonder technologische ondersteuning is vrijwel 

ondenkbaar. Software zorgt er immers voor dat je tijd bespaart op administratieve handelingen die je kunt investeren in het 

daadwerkelijk voeren van Het Goede Gesprek. In deze stap willen we jou helpen bij het selecteren van technologie door je 

rekening te laten houden met de volgende factoren:

Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van hoe je de gesprekscyclus wilt inrichten. De technologie moet hier namelijk bij 

aansluiten. Maak daarnaast ook gebruik van de expertise van de aanbieders. Bij Learned hebben we al bij veel bedrijven een 

continue dialoog geïmplementeerd. Hierdoor hebben wij veel best practices kunnen verzamelen die we kunnen toepassen in een 

passend advies voor jou.

De software moet echt ondersteunen. In de basis moet de software de gesprekken faciliteren. Alleen ons advies zou zijn om te 

kijken naar software die de gesprekken echt verrijkt en managers ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan software waarbij het 

mogelijk is om te werken met gesprekstemplates die je ook kunt vullen met de doelen of de feedback van de medewerker. Zo 

bespreek je eenvoudig de prestaties en de verkregen feedback op de meeste relevante skills van die medewerker. Het resultaat is 

een inhoudelijk goed gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende.

Flexibliteit

Ondersteunend



Let tot slot op de gebruiksvriendelijkheid. Voor ons is dit echt een sleutelwoord. Goede software is geen garantie voor een goede 

gesprekscyclus, maar slechte software is wel een garantie voor een falende gesprekscyclus. De belangrijkste punten waar je op 

kunt letten is de overzichtelijkheid van de applicatie voor de medewerker en de leidinggevende. Kunnen ze snel zien welke 

gesprekken gepland zijn, of nieuwe onderwerpen aan gesprekken toevoegen? Houden notificaties medewerkers scherp? Goede 

software maakt medewerkers blij, bespaart tijd en draagt bij aan een continue dialoog. 

Zaken waar je misschien minder snel bij stilstaat is de mate van support geleverd door een customer success team, of de mate 

van beveiliging die gewaarborgd wordt middels een ISO certificering. Beide zijn aspecten die je terug kunt vinden op onze handige 

checklist voor HR software.

Gebruiksvriendelijkheid

Maar denk ook aan



Checklist HR software 

• Kan ik ‘Het Goede Gesprek’ faciliteren over talenten en ontwikkelpunten met competenties en skills uit het functieprofiel?
• Ondersteunt het platform een continue dialoog met 1:1 gesprekken?
• Kunnen er persoonlijke-, team- en organisatiedoelen worden opgesteld? Is het mogelijk dit vanuit het gesprekstemplate te 

doen of enkel vanuit de doelen module?
• Kan ik carrièreperspectief inzichtelijk maken met een Skill en Carrière framework? 
• Hoe kan ik stimuleren dat er frequenter feedback wordt uitgewisseld? 
• ….
• ....

Functionaliteiten

• Kunnen de medewerkers worden ingeladen vanuit het personeelsadministratiesysteem?
• Kunnen ook de teamstructuur en zelfs de functies van de medewerkers worden ingeladen vanuit het 

personeelsadministratiesysteem.
• Is er een koppeling met de agenda?
• Maak het platform gebruik van SSO?

Integraties

• Werkt het bedrijf met een dedicated success manager? (Tip: check ook of dit voor jouw pakket geldt)
• Kan ik voor support contact opnemen via chat, telefoon en email?
• Zijn er artikelen en videos beschikbaar?

Onboarding & Support

• Is de software eenvoudig te begrijpen?Gebruiksvriendelijkheid

• Is de software ISO 27001 gecertificeerd?
• Voldoet de software aan de AVG?
• Staat de data gehost in Europa? 

Beveiliging

Onderwerp: Aandachtspunten:



Stap 5. Bereid de implementatie voor
Je hebt een belangrijke mijlpaal behaald. Er is een nieuwe gesprekscyclus ontworpen en je hebt een software pakket gevonden 

dat jullie gaat ondersteunen in het voeren van een continue dialoog. 

Voordat je het systeem kunt uitrollen naar de eerste teams volgt eerst de implementatie. Samen met je customer success 

manager maak je een planning met een duidelijk overzicht van alle To Do’s. Bij Learned helpen we je stap voor stap in gedurende 

dit proces. De belangrijkste To Do’s waar je rekening mee moet houden:

Wellicht voor de hand liggend maar een belangrijk onderdeel van de implementatie: het uitnodigen van de medewerkers in het 

systeem. Dit kan natuurlijk handmatig maar moderne systemen bieden ook koppelingen aan met 

personeelsadministratiesystemen. Zo kan je met één druk op de knop je medewerkers inladen. Verder raden we je aan om te 

werken met Single-Sign-on waar mogelijk. Dit maakt de barrière om het nieuwe systeem te gebruiken kleiner.

Een belangrijke stap is het inrichten van de team- en organisatiestructuur. Op die manier weet het systeem o.a. wie de 

leidinggevende is van welke medewerker. Daarnaast kun je deze toepassing gebruiken voor bijvoorbeeld opleidingstrajecten of 

coach - coachee relaties. Ook deze informatie is op te halen vanuit het personeelsadministratiesysteem. Ons advies: maak het 

jezelf dus gemakkelijk en vraag hier altijd naar bij je softwareleverancier. Deze functionaliteit wordt namelijk niet standaard 

aangeboden. 

Uitnodigen medewerkers

Inrichten team- en organisatiestructuur



Bij het ontwerpen van je gesprekscyclus heb je ook de gesprekstemplates aangemaakt. Met andere woorden: welke onderwerpen 

moeten aan bod komen tijdens Het Goede Gesprek? Aanvullend hierop kun je naar eigen wens ook templates maken voor de 

doorlopende 1:1 gesprekken tussen de leidinggevende en medewerker. Deze templates maak je direct aan in het systeem en 

vervolgens kan elke leidinggevende en medewerker ermee aan de slag.

Na de vorige stap kun je starten met je gesprekscyclus in Learned. Echter, zijn er nog meer opties. Steeds meer organisaties maken 

namelijk gebruik van skill evaluaties op basis van het functieprofiel van de medewerker. Zo zorg je ervoor dat medewerkers op een 

gestructureerde methode in gesprek blijven over hun ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Learned biedt daarom een gratis 

skill set aan die je met één druk op de knop kunt gebruiken. Het is uiteraard ook mogelijk om je eigen skill set toe te voegen. Ons 

advies is dus om na de start met Learned alvast na te denken over een passende inrichting van skills en functieprofielen in jullie 

Learned omgeving.

Tot slot nog een hele belangrijke: test het systeem! Doorloop Het Goede Gesprek eerst in een klein comité, vraag feedback, stel een 

leerdoel op of ga aan de slag met één van de andere functionaliteiten. Ga alleen of samen met je HR team aan de slag om het 

systeem je echt eigen te maken. Zo rol je het systeem met vertrouwen uit in je organisatie.

Aanmaken gesprekstemplates

Inrichten van competentie & skill framework

Testen



Stap 6. Rol de nieuwe gesprekscyclus stap voor stap uit
Nadat je de vernieuwde gesprekscyclus uitvoerig in het nieuwe systeem hebt getest kun je starten met de volledige uitrol. 

Aangezien dit vaak de nodige veranderingen in de organisatie teweegbrengt is de juiste communicatie essentieel. Houd hierbij 

rekening met de volgende onderdelen:

Neem de medewerkers en leidinggevenden mee in de reden achter het verbetertraject. Maak ze hierbij bewust van de bevindingen 

uit stap 1. van je probleeminventarisatie. Laat bijvoorbeeld ook zien wie er heeft geholpen bij het definiëren van de problemen met 

de huidige werkwijze. 

Nu het duidelijk is waarom de gesprekscyclus vernieuwd moet worden is het tijd om de nieuwe werkwijze te delen. Wat zijn de 

belangrijkste doelstellingen (stap 2) en hoe ziet de gesprekscyclus eruit (stap 3)?

Bespreek de impact van deze nieuwe gesprekscyclus voor zowel de leidinggevenden als de medewerkers. Wat wordt er concreet 

van hen verwacht en wanneer? Wat is de impact op het beloningsbeleid? 

Bespreek de “Why”

Bespreek de “How”

Bespreek de “What”

Naast een goed verhaal zijn er nog meer factoren van belang om het project goed intern te laten landen. Wij willen in ieder geval 

deze 2 best practices alvast aan je meegeven:



Bij ieder verandertraject is het belangrijk om er voldoende lading en prioriteit aan te geven. Het is daarom belangrijk om een lid 

van de directie te vragen om te laten delen waarom de organisatie deze nieuwe werkwijze ondersteunt. Als zij de nieuwe 

methodiek niet omarmen, waarom zal een medewerker dat dan wel doen?

Eén van de grootste drempels voor leidinggevenden en medewerkers om te starten is dat zij vaak simpelweg niet weten hoe ze 

moeten starten. Door tijdens een sessie een live demonstratie te doen van hoe het systeem eruit ziet en wat medewerkers kunnen 

verwachten neem je voor veel medewerkers deze drempel al weg.

Bij Learned geeft het customer success team trainingen en demo’s aan stakeholders op alle lagen in de organisatie. Zo ook 

bijvoorbeeld een ‘Super User’ training bij SUR en Ultimo

Betrokkenheid vanuit de directie

Demonstraties

“It is obvious that the trainer knows what he is talking 
about, Learned has no secrets from him.”

Marieke van Dijk (HR Manager Ultimo):

“De coach training verliep logisch en duidelijk van 
structuur waardoor de uitleg heel gemakkelijk te 
begrijpen en interpreteren is.”

Medewerker Ultimo: 



Type uitrol

De Totale uitrol

De naam zegt het eigenlijk al. Bij een totale uitrol wordt de 

volledige nieuwe gesprekscyclus (frequentie en inhoud) in 

één keer uitgerold bij alle teams. 

De Gefaseerde uitrol

Bij een gefaseerde uitrol kan er worden gekozen voor een 

gefaseerde uitrol bij teams en/of een gefaseerde uitrol op 

het gebied van de frequentie en inhoud van de gesprekken. 

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om bij het eerste 

‘goede gesprek’ enkel de doelen te bespreken en pas later 

in het jaar ook een evaluatie op skills uit te voeren.

Je bent nu klaar om je nieuwe gesprekscyclus uit te rollen in je organisatie. In de basis kun je dit op 2 verschillende manieren doen. 

Je kunt kiezen voor een totale uitrol of voor een gefaseerde uitrol.

Welk type uitrol het beste past bij jouw organisatie hangt van verschillende factoren af. Denk bijvoorbeeld aan:

• Het type organisatie

• De mate van management volwassenheid

• De huidige gesprekscyclus

• De omvang van je organisatie

• Overige timings- en planning redenen 

Over het afgelopen jaar heeft Learned beide soort uitrolstrategieen bij een klant toegepast.



Voorbeeld: Sports Unilimed Retail Voorbeeld: E-mergo

Sports Unlimited Retail (+500 FTE) koos voor een gefaseerde 

uitrol bij het vernieuwen van de gesprekscyclus. Sports 

Unlimited Retail (SUR) wilde over een langere periode van tijd 

de onderdelen van hun gesprekscyclus evalueren en 

digitaliseren middels het Learned-platform. Zij kozen voor 

een gefaseerde uitrol door de gesprekscyclus eerst de 

toetsen in hun Leadership programma (± 30 medewerkers) 

voordat ze deze verder wilde uitrollen naar de overige 

kantoormedewerkers (± 150 medewerkers). Om daarna het 

platform ook uit te rollen naar de winkels.

E-mergo wilde hun gesprekscyclus vernieuwen en 

digitaliseren middels het Learned-platform. Zij vonden een 

totale uitrol aan het begin van 2021 het meest relevante en 

realistische scenario om de gesprekscyclus in de toetsen.

Voordelen:

• Relevante interne feedback die direct verwerkt kan 

worden.

• Voldoende draagvlak. Door de gesprekscyclus te 

toetsen bij de future leaders van SUR kregen ze 

feedback van de key players binnen de 

gesprekscyclus.

Nadelen:

• De uitrol vindt plaats over een langere periode. 

• Er ontstaat ruis omdat er intern met verschillende 

methodes wordt gewerkt.

Voordelen:

• Maximale interne commitment. Elke medewerker van 

E-mergo ging vanaf dit jaar aan de slag met de 

nieuwe gesprekscyclus in Learned.

• Snel resultaat voor de organisatie.

Nadelen:

• Door niet de testen in een pilotgroep heeft E-mergo 

mogelijke feedback niet direct kunnen verwerken in 

een herziende gesprekscyclus.

• De inhoud en/of frequentie van de gesprekken kan niet 

aansluiten op de wensen van de bepaalde 

medewerkers/teams.



Stap 7. Evalueer of de gestelde doelen worden behaald en optimaliseer
De laatste stap. Je bent Live maar dat betekent niet dat je ook klaar bent. De nieuwe gesprekscyclus is (deels) uitgerold, maar de 

implementatie stopt daar niet. Het is nu belangrijk om te monitoren of de vernieuwde gesprekscyclus een success is. Dit doe je 

door te kijken naar of de gestelde doelen uit stap 2 ook echt worden behaald en om vervolgens de cyclus te blijven optimaliseren.

Maak een gestructureerd plan met momenten waarop je de gestelde doelen gaat evalueren. Wij adviseren om bij de start van de 

nieuwe gesprekscyclus elke maand te evalueren. Na een opstartperiode van bijvoorbeeld zes maanden kun je overgaan op een 

halfjaarlijkse evaluatie. Hoe ziet zo’n evaluatie eruit? Dat kan op meerdere manieren:

Kwalitatieve evaluatie

Plan kwalitatieve evaluaties op relevante momenten. Je kunt 

bijvoorbeeld een evaluatie net na een gespreksronde plannen in 

de vorm van een interactieve sessie met enkele managers en 

medewerkers om hun bevindingen op te halen en de doelen te 

toetsen. 

Kwantitatieve evaluatie

Daarnaast zijn veel systemen uitgerust met rapportage 

mogelijkheden. Hiermee kun je in kaart brengen hoeveel 

gesprekken er plaatsvinden, wat er wordt besproken en hoe de 

medewerker betrokkenheid zich heeft ontwikkeld. 

Voorbeeld:  E-mergo monitort de adoptie van Learned 

zowel in Learned als via het MTO.

Bij het voeren van Het Goede Gesprek wordt er in eerste 

instantie naar de dashboarding in Learned gekeken naar de 

afrondingspercentages. Daarnaast werkt E-mergo met 

periodieke MTO’s om zowel kwantitatieve data als 

kwalitatieve data op te halen. Het MTO gaat in het op aantal 

gevoerde gesprekken, maar resulteert ook in een separaat 

gesprek om het verloop van de gesprekscyclus te 

evalueren.

Plan evaluatiemomenten



Feedback ophalen is natuurlijk belangrijk, maar er ook echt wat mee doen is nog veel belangrijker. Verwerk de kwalitatieve 

feedback en de kwantitatieve gegevens om je gesprekscyclus verder te optimaliseren. Denk hierbij aan: 

• Het toevoegen of aanpassen van gesprekspunten aan het gesprek. Wij zien bijvoorbeeld veel bedrijven die evaluaties op 

skills uit het functieprofiel van de medewerker toevoegen aan het gesprek. Zodoende ga je gestructureerd in gesprek over 

ontwikkeling. 

• Een andere optimalisatie is het aanpassen van de frequentie van gesprekken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om toch 

vier keer per jaar Het Goede Gesprek te voeren, of om de gesprekscyclus verder uit te breiden met doorlopende 1:1 

gesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker. 

Succes doet volgen. Gebruik de reacties van enthousiaste teams om teams die nog achterblijven te overtuigen. Gebruik 

kwantitatieve data om ook directie mee te nemen in het succes van de verandering.  

Blijf optimaliseren

Deel de successen (Belangrijk)!



Jouw perfecte 
gespreksronde in een 
fractie van de tijd

Het Learned-platform

Het Learned-platform biedt een gestroomlijnde ervaring 

voor iedere type HR Cyclus – Traditioneel of Modern. 

Flexibiliteit in de voorbereiding, tijdsbesparing tijdens het 

proces en krachtige rapportages achteraf – allemaal op 

één plek.

Bekijk de video demo of plan een persoonlijke 

kennismaking en laat je overtuigen van het gemak van het 

Learned-platform.

https://www.learned.io/video-demoBekijk video https://www.learned.io/demoPlan een demo

Set-up

Het Goede Gesprek Q4

Naam

E-mail

Deze evaluatieronde is bedoeld om de stand van zaken te bespreken en 

doelen te stellen voor het komende kwartaal. 
Planning

Sla concept op

Verstuur reminder 7 dagen vantevoren

Verstuur reminder op de dag zelf

Deadline 19-11-2020
Persoonlijke evaluatie

Nomineer collega’s

Peer evaluatie

Evaluatiegesprek

Coach evaluatie



Het platform om in minder tijd, eerlijke en groei-
georiënteerde ontwikkel- en evaluatiegesprekken te 

organiseren.

www.learned.io


