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Exitgesprek 

Inleiding 
Het doel van het voeren van een exitgesprek is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving 
en ontslagreden(en) van de medewerker. Het exitgesprek is het laatste formele gesprek dat 
met de medewerker wordt gevoerd. Het exitgesprek heeft de vorm van een persoonlijk 
gesprek. Het gesprek wordt afgenomen door de leidinggevende. Het meewerken aan een 
exitgesprek geschiedt op basis van vrijwilligheid. Er wordt een exitgesprek gevoerd met 
medewerkers die tenminste één jaar werkzaam zijn geweest voor zorgcentrum St. Franciscus 
en uit dienst treden. Hieronder vallen ook BBL- leerlingen.  

Formulier Exitgesprek 
Er wordt gebruik gemaakt van een formulier Exitgesprek (bijlage 1). Dit formulier wordt 
tijdens het gesprek samen met de medewerker ingevuld. Om redenen van privacy staat het 
de medewerker vrij om vragen onbeantwoord te laten. Indien de medewerker daartegen 
geen bezwaar heeft, wordt het formulier Exitgesprek door de HEAD vijf jaar bewaard. 

Procedure 

1. Wanneer bekend is dat de medewerker, die langer dan één jaar werkzaamheden heeft 
verricht voor zorgcentrum St. Franciscus, uit dienst gaat, nodigt de leidinggevende de 
medewerker uit voor een exitgesprek. De leidinggevende zal hierover door de HEAD 
worden geïnformeerd.  

2. De medewerker ontvangt per mail een uitnodiging voor het exitgesprek. 
3. Tijdens het exitgesprek zullen de leidinggevende en de uitdienst tredende medewerker 

samen het formulier Exitgesprek invullen. De uitdienst tredende medewerker mag 
vragen onbeantwoord laten. 

4. Na afloop van het gesprek nemen beide partijen het formulier Exitgesprek door en 
ondertekenen het exemplaar. 

5. Het ingevulde formulier wordt door de HEAD bewaard in een aparte map Exitgesprekken 
(niet in het personeelsdossier) en na vijf jaar wordt het vernietigd. 

6. De gegevens uit het formulier worden door de HEAD geanonimiseerd verwerkt (zie 
rapportage). 

Rapportage 
Signalen die uit het exitgesprek komen, worden omgezet in actiepunten. Deze punten 
worden meegenomen in het managementoverleg.  

Het protocol Exitgesprekken is in werking getreden op 1 oktober 2014. Bij evaluatie in maart 
2016 zijn enkele wijzigingen aangebracht. Bij evaluatie in februari 2018 zijn geen wijzigingen 
aangebracht.  
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Bijlage 1 Formulier exitgesprek 
 

Naam: 

Functie: 

Leidinggevende: 

Datum: 

 
O =  onvoldoende 
M =  matig 
V =  voldoende 
G =  goed 
U =  uitstekend 
 

Doel van het gesprek 

Inzicht krijgen in reden vertrek. 

Leren van goede en minder goede zaken binnen zorgcentrum St. Franciscus 

 

Reden van vertrek  

 
 
 

 

Inhoud van het werk 

Wat vond je van de wijze waarop je bent geïntroduceerd? 
 
 

Wat maakte het werk voor jou prettig? (geld, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
werksfeer etc)? 
 
 

Wat vond je vervelend in je werk? 
 
 

Waren er omstandigheden die je in je werkuitvoering belemmerde / stimuleerde? 
 
 

Vond je de functie zwaar/ te licht? Waarom? 
 
 

Was je voldoende op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling? 
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Management O M V G U N.v.t. Opmerking 

Introductieprogramma        

Direct leidinggevende        

Werkoverleg        

Beoordelingscyclus        

Interne 
communicatiestroom 

       

 

Arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden 

O M V G U N.v.t. Opmerking 

Arbeidsinhoud        

Arbeidsduur        

Werktijden        

Huisvesting        

Hoogte van beloning        

Doorgroeimogelijkheden        

 

Samenwerking O M V G U N.v.t. Opmerking 

Met directe collega’s        

Met andere afdelingen        

 

Zou je onze organisatie bij iemand anders aanbevelen? 

 
 
 
 

 

Wat wil je ons meegeven voor de toekomst? 

 
 
 
 

 

Ondertekening 

 
Leidinggevende                                            Medewerker 

 
 
 

 


