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Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 
Inleiding 
Dit protocol is bedoeld als handleiding voor het voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.  
 
Functioneringsgesprekken 
Functioneringsgesprekken zijn gesprekken tussen een medewerker van Zorgcentrum St. 
Franciscus en zijn of haar leidinggevende over het functioneren van de medewerker in de 
breedst mogelijke betekenis. Er wordt zowel naar het verleden gekeken (hoe heeft de 
medewerker in het afgelopen jaar gefunctioneerd en welke positieve en negatieve factoren 
zijn hierop van invloed geweest) als naar de toekomst (welke veranderingen zijn gewenst om 
de medewerker nog beter te kunnen laten functioneren en in welke richting de persoon zich 
wil ontwikkelen).  
 
Functioneringsgesprekken zijn gesprekken waarbij zowel de inbreng van de medewerker als 
van de leidinggevende gelijkwaardig zijn. Het moeten tweegesprekken zijn, die handelen 
over het werk, de werkomstandigheden en de gewenste ontwikkelingen. Zowel de 
leidinggevende als de medewerker hebben een visie hierop en kunnen deze in het gesprek 
naar voren brengen.  
 
Aan een functioneringsgesprek mogen nooit rechtspositionele gevolgen worden verbonden.  
  
Frequentie  
Bij het bepalen van de frequentie voor het functioneringsgesprek moet er een onderscheid 
worden gemaakt tussen medewerkers met een vaste aanstelling en het personeel met een 
tijdelijke aanstelling.  
 

1. Met vast aangesteld personeel wordt ten minste eenmaal per jaar een 
functioneringsgesprek gevoerd. Wanneer personeelsleden langer dan een jaar in 
tijdelijke dienst werken (bijv. ter vervanging van een langdurig zieke) worden zij met 
betrekking tot deze regeling gelijkgesteld aan personeel met een vaste aanstelling.  

2. Met personeel met een benoeming in tijdelijke dienst wordt er een 
functioneringsgesprek gevoerd tijdens de proeftijd en ongeveer drie maanden na de 
aanstelling.  

 
Procedure 
Het is belangrijk dat voor functioneringsgesprekken op alle afdelingen dezelfde procedure 
wordt gevolgd.  
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1. Datum en plaats van het functioneringsgesprek worden door de leidinggevende in 
overleg met de betrokken medewerker minimaal twee weken van te voren 
vastgesteld. 

2. De leidinggevende maakt de gespreksonderwerpen minimaal één week voordat het 
functioneringsgesprek plaatsvindt schriftelijk kenbaar aan de medewerker.  

3. Tijdens het gesprek komen behalve standaard gespreksonderwerpen, ook 
gespreksonderwerpen aan de orde, die de medewerker en/ of leidinggevende 
hebben ingebracht.  

4. De door de medewerker of leidinggevende ingebrachte gespreksonderwerpen 
worden op het verslagformulier vermeld.  

5. Tijdens het functioneringsgesprek worden de gemaakte afspraken uit het vorige 
functioneringsgesprek geëvalueerd.  

6. Het verslag van het gesprek wordt opgesteld door de leidinggevende. Zo spoedig 
mogelijk na afloop van het functioneringsgesprek, maar in ieder geval binnen 10 
dagen worden de afspraken op het verslagformulier vastgelegd. Het formulier wordt 
gedateerd en zowel door beide partijen ondertekend voor akkoord.  

7. De vertrouwelijkheid van de verslaglegging wordt gegarandeerd door het bevoegd 
gezag en de gesprekspartners. 

8. Het gedateerde en ondertekende verslag wordt in het personeelsdossier bewaard. 
9. De medewerker ontvangt een kopie van het functioneringsgesprek.  
10. De verslagformulieren van de functioneringsgesprekken worden bewaard in het 

personeelsdossier. De verslagformulieren worden bewaard tot minimaal twee jaar na 
beëindigen van het dienstverband.  
 

Tijdens het functioneringsgesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

- taakinhoud; 
- taakinvulling; 
- werkomstandigheden; 
- samenwerking tussen zorg, behandeling en facilitair; 
- eigen ontwikkeling. 

 
Een functioneringsgesprek duurt ongeveer 1 uur. 
 
Beoordelingsgesprekken 
Een beoordeling mondt uit in een eenzijdige beslissing van de leidinggevende van 
Zorgcentrum St. Franciscus. Aan deze beoordeling kunnen eventueel rechtspositionele 
consequenties verbonden worden. Het beoordelingsgesprek vindt plaats wanneer daar 
aanleiding voor is. Dit ter beoordeling van de leidinggevende.  
 
Doelstelling 
Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht in de functievervulling en de 
opbrengst van de ontwikkeling van de medewerker gedurende het beoordelingstijdvak en 
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anderzijds het kunnen treffen van waarderende of disciplinaire maatregelen, waaraan 
conform de regelgeving in de CAO VVT rechtspositionele gevolgen voor de medewerker 
kunnen zijn verbonden.  
 
Kenmerken 
De kenmerken van de beoordeling zijn: 

- gericht op het verleden; 
- eenzijdige beoordeling; 
- gericht op het (kunnen) vaststellen van de opbrengst van een ontwikkelingstraject; 
- gericht op het (kunnen) treffen van waarderende of disciplinaire maatregelen, 

waaraan rechtspositionele consequenties kunnen zijn verbonden.  
 
Frequentie 
Medewerkers worden uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek wanneer de beoordelaar 
dat noodzakelijk acht of wanneer de beoordeelde, er zelf om verzoekt.  
 
Relatie functioneringsgesprek en beoordeling 
Een beoordeling van een medewerker wordt niet opgemaakt nadat in het beoordelingsvak 
minimaal één functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden. Tenzij dat wegens 
zwaarwegende omstandigheden niet mogelijk was. 
 
Procedure 

1. De beoordeling wordt opgemaakt door de leidinggevende op het 
beoordelingsformulier. 

2. De leidinggevende spreekt tenminste twee weken van tevoren met de medewerker 
een datum en tijdstip af waarop een beoordelingsgesprek gaat plaatsvinden.  

3. De medewerker ontvangt bij aanvang van het beoordelingsgesprek het 
beoordelingsformulier. 

4. Het formulier wordt gedateerd en door de medewerker voor gezien ondertekend en 
door de leidinggevende ondertekend.  

5. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zijn mening indien nodig over zijn 
beoordeling schriftelijk kenbaar te maken. Deze mening wordt toegevoegd aan het 
beoordelingsformulier.  

6. Indien de door de medewerker kenbaar gemaakte mening, voor de leidinggevende 
aanleiding is tot aanpassing van de beoordeling, wijzigt laatstgenoemde de 
beoordeling dienovereenkomstig.  

7. Het beoordelingsformulier wordt twee weken na dagtekening, doch uiterlijk na 3 
weken wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden, ter formele vaststelling door de 
directeur van zorgcentrum St. Franciscus getekend, tenzij bezwaar wordt 
aangetekend.  

8. De medewerker ontvangt een kopie van het ondertekende formulier. 



 

Titel: protocol functionerings- en beoordelingsgesprekken Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: HEAD Akkoord OR d.d.: 21 maart 2016 

Versiedatum: 21 februari 2018 Pagina 4 van 9 

 

9. Het ondertekende formulier wordt bewaard in het personeelsdossier. De 
beoordelingsformulieren worden bewaard tot minimaal twee jaar na beëindigen van 
het dienstverband.  

 
 
 
Het protocol Functionerings- en beoordelingsgesprekken is in van kracht sinds 4 april 2016. 
Bij evaluatie in februari 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 



 

Titel: protocol functionerings- en beoordelingsgesprekken Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: HEAD Akkoord OR d.d.: 21 maart 2016 

Versiedatum: 21 februari 2018 Pagina 5 van 9 

 

Bijlage 1. Open voorbereidingsformulier (aan de hand van checklist) 
 
Bij het open voorbereidingsformulier staan de gesprekspunten nog niet vast. Deze worden 
namelijk door de leidinggevende en de medewerker zelf aangedragen. Leidinggevende en 
medewerker kunnen op een eigen lijst, dus apart van elkaar, de onderwerpen invullen en 
deze tijdens het gesprek bespreken. Het ingevulde formulier wordt enkele dagen 
voorafgaand aan het gesprek aan beide partijen overhandigd. De bedoeling is om zicht te 
krijgen in elkaars gesprekspunten, zodat van beide kanten een gerichte voorbereiding kan 
plaatsvinden. Een hulpmiddel bij het open voorbereidingsformulier is een checklist met 
mogelijke gespreksonderwerpen. Deze is door zowel de werkgever als de werknemer te 
gebruiken. 
 
 

Gesprekspunten leidinggevende 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
 

Gesprekspunten medewerker 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Bijlage 2. Checklist mogelijke onderwerpen functioneringsgesprek ( voor 
leidinggevende en medewerker) 
 
Gespreksonderwerpen t.a.v. het huidige functioneren: 

- de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden; 
- de kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden; 
- de inhoud van het werk (in vergelijking met de taakomschrijving); 
- het gedrag van de medewerker ( bijvoorbeeld verwachtingen m.b.t. functioneren, 

initiatief, houding, omgang met klanten, werkafspraken, bereikbaarheid, 
betrouwbaarheid, flexibiliteit, inzet en motivatie); 

- ontwikkelingen binnen het bedrijf die van invloed zijn op het functioneren van de 
medewerker. 

 
Gespreksonderwerpen t.a.v. de ontwikkeling van de medewerker: 

- de ontwikkeling van de medewerker (in de functie of binnen het bedrijf) over de 
afgelopen periode, gezien vanuit de medewerker en werkgever; 

- verwachtingen in de ontwikkeling van de medewerker (in functie of binnen het 
bedrijf) op korte en/of lange termijn, gezien vanuit de medewerker en werkgever. 
 

Gesprekonderwerpen t.a.v. de samenwerking: 
- de samenwerking tussen medewerker en leidinggevende(n); 
- de samenwerking tussen medewerker en collega’s; 
- het gedrag van de leidinggevende; 

(bijvoorbeeld de mate van ondersteuning, bereikbaarheid, stijl van leidinggeven, 
duidelijkheid van opdrachten); 

- werksfeer (collegialiteit, samenwerking, persoonlijke verhoudingen, verdeling taken 
en bevoegdheden binnen de afdeling). 
 

Gespreksonderwerpen t.a.v. de arbeidsomstandigheden en werkbelasting: 
- omstandigheden die van invloed zijn op het functioneren van de medewerker 

(bijvoorbeeld ziekte, ontwikkelingen binnen het bedrijf etc.); 
- de fysieke belasting in de functie; 
- de psychische belasting in de functie; 
- het ziekteverzuim van de medewerker (langdurend of kortdurend frequent verzuim); 

 
Gespreksonderwerpen t.a.v. de toekomst: 

- ambities van de medewerker bespreekbaar maken; 
- mogelijkheden tot doorgroeien bespreken; 

 
Overige zaken 

- hulpvraag: noem één of meerdere positieve punten over het bedrijf of de functie; 
- hulpvraag: noem één of meerdere minder positieve punten over het bedrijf of de 

functie. 
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Voorbereidingsformulier aan de hand van vragenlijst (in te vullen door 
werkgever en medewerker) 
 
De vragenlijst is een standaarddocument dat de leidinggevende voor iedere medewerker 
afzonderlijk invult. Dit formulier kan tijdens het gesprek met de medewerker doorgenomen 
worden, waarbij de medewerker ook de mogelijkheid heeft om zijn visie te geven. Het beste 
is om de medewerker vooraf ook deze vragenlijst te geven, zodat hij deze vragen ook voor 
zichzelf kan beantwoorden. Dit bevordert het tweerichtingsverkeer tijdens het gesprek. 
 
Gesprekspunten t.a.v. het huidig functioneren motivering 
 

Hoe is de kwaliteit van de 
behaalde resultaten van 
de medewerker? 

 

Voldoet de medewerker 
hiermee aan de 
verwachtingen? 

 

Voldoet de medewerker 
aan de verwachtingen qua 
productiviteit? 

 

Hoe valt het gedrag van 
de medewerker te 
omschrijven (bijvoorbeeld 
inzet en motivatie, 
klantgerichtheid, initiatief, 
betrouwbaarheid, 
nakomen afspraken etc.) 

 

Wat is positief, wat 
behoeft verbetering? 
 

 

Zijn er ontwikkelingen 
(positief, negatief) binnen 
het bedrijf die van invloed 
zijn op het functioneren? 
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Gesprekspunten t.a.v. de ontwikkeling van medewerker 
 

Hoe ontwikkelt de 
medewerker zich in de 
functie? Wat is hierbij het 
oordeel van de werkgever 
en wat is het oordeel van 
de medewerker? 

 

Op welke wijze en met 
welke middelen kan de 
medewerker zich verder 
ontwikkelen? Wat is 
hierbij de verwachting van 
de werkgever en wat is de 
verwachting van de 
medewerker? 

 

 
 
Gesprekspunten t.a.v. de samenwerking 
 

Hoe is de samenwerking 
met collega’s en 
leidinggevenden? 
 

 

Hoe is de werksfeer 
binnen het bedrijf? 
(collegialiteit, 
samenwerking, 
persoonlijke 
verhoudingen, verdeling 
taken en bevoegdheden 
binnen de afdeling). 
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Gesprekspunten t.a.v. de arbeidsomstandigheden en werkbelasting 
 

Hoe ervaart de medewerker 
de fysieke belasting in de 
functie? 

 

Hoe ervaart de medewerker 
de psychische belasting in 
de functie? 

 

Heeft de medewerker in de 
functie te maken gehad met 
agressie en conflicten? 
 

 

Hoe is het ziekteverzuim 
van de medewerker? Is er 
sprake van langdurig of van 
kortdurend frequent 
verzuim? Zo ja, wat is hier 
de oorzaak van? 

 

 
Overige gesprekspunten 
Noem enkele positieve punten over het bedrijf of de functie (hulpvraag voor de 
medewerker) 
 
Noem enkele minder positieve punten over het bedrijf of de functie ( hulpvraag voor de 
medewerker) 
 

Noem enkele positieve 
punten over het bedrijf of 
de functie (hulpvraag voor 
de medewerker) 

 

Noem enkele minder 
positieve punten over het 
bedrijf of de functie 
(hulpvraag voor de 
medewerker) 

 

 
  
 


