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Functioneringsgesprek 

De medewerker heeft één keer per jaar recht op een 

functioneringsgesprek met haar werkgever of leidinggevende. Ze moet 

hier wel zelf om vragen. Als ze dit doet, moet het gesprek binnen 6 

weken plaatsvinden. De medewerker kan in het gesprek de volgende 

onderwerpen met de werkgever bespreken:  

• De ontwikkeling van haar loopbaan. En haar wensen om een opleiding 

te volgen. Dit kan leiden tot een persoonlijk ontwikkelingsplan 

voor de medewerker.  

• Beleid van de werkgever dat te maken heeft met de levensfase van de 

medewerker.  

• De tijden waarop ze werkt en de combinatie van werk en privé.́  

• De arbeidsomstandigheden en werkbelasting.  

• De mogelijkheden die er zijn om haar functioneren te verbeteren.  

 

Waarover praat je in een functioneringsgesprek? 
• Het soort werk en het niveau van je werk. 

• De samenwerking met andere collega’s. 

• Waardoor kun je je werk niet doen of minder goed doen? 

• Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
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Beoordelingsgesprek 

Wat is het doel van een beoordelingsgesprek 
• Dat je je werk beter doet, goed presteert en gemotiveerd blijft. 
• Dat je weet waar je goed in bent. Maakt je werkgever gebruik van je 

kwaliteiten?  
• Dat je beslissingen hoort over arbeidsvoorwaarden en 

salarisverhoging.  
 

§ Medewerker wordt elk jaar, minimaal een maand voor jaarlijkse trede 

verhoging, beoordeelt.  

 

§ Medewerkers worden conform bijgaand formulier beoordeelt. Werkgever 

let bij de beoordeling van de medewerker op alle punten zoals deze 

genoemd worden en gebruikt het formulier voor vastlegging.   

 

Directie en managers beschrijven voorkomende onduidelijkheden, 

zorgen, afwijkend gedrag als o.a. te laat komen, telefoon gebruik, 

minder functioneren, opvallende gesprekken en opmerkingen per mail 

aan medewerkers. Berichten worden altijd in het dossier bewaart en 

zullen worden ingezet bij de beoordeling van de medewerker. 

 
§ Als je het niet eens bent met de beoordeling stuur dan binnen twee 

na het gesprek een schriftelijke reactie aan je werkgever. Daarin 

moeten goede redenen staan waarom je het niet eens bent met het 

verslag. 

o Geef duidelijk aan op welke punten je het niet eens bent. 

o Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen dat je het niet 

eens bent met de beoordeling. Geef aan wáárom je het niets 

eens bent. Blijf wel zakelijk en positief. 

o Zeg ook met welke punten je het wel eens bent. Vertel dat je 

deze punten graag wilt verbeteren en hierover een gesprek met 

je werkgever wilt. 

 

 

 

 

 

 


