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per vier maanden doet
groot intern onderzoek
1edewerkers elkaar op vijf
houdelijke feedback gepositieve zaken en twee
unten. Daarnaast gaat er
ek een mailtje uit waarin
<ers een collega kunnen
n die een bijzondere prest geleverd of iets bijzon: gedaan. "Dat noemen we
, een juichmomentje voor
;a. Op die manier gaat het
.e r over een beoorde.ent en veel meer over de
n hoe hij kan groeien.
ben je
in, dus we sturen je op
naar: hier liggen jouw
n, je gaat deze opleiding
1 nóg beter te worden. Als
tatig presteren, moet je je
Jf ze het niet goed kunnen
~e het niet willen. Meestal
eerste veroorzaakt door

1herontwerp
1 om

het functionerings' een beoordelingsgesprek
bedrijven willen het
:centure is er al mee
ok Microsoft en Deloitte
eide gesprekken gestopt
gen ze door een continu
vaarbij managers op eiief het hele jaar door
;even. Ook Rabobank
ie vooravond van een
!rontwerp. Wereldwijd
~abobank nu nog één
1gsaanpak en- systeem.
omenten in hetjaar
planningsgesprek, het

weL en meT ooen ...
Focus op aanwezige
talenten, niet op
talenten die ontbreken.

01

Probeer van de
5 geen 7 te maken
maar van de 7 een 9 .

02

Hang aan het
gesprek geen
salarisverhoging, dat
geeft stress.

03

Zorg voor tweerich tingsverkeer. Ook
a ls werkgever kun je ervan
Leren.

04

Nodig ook collega's
van je medewerker
uit voor het gesprek.

05

Koppel het
beoordelings- en
het functioneringsgesprek
Los.

06

Zorg dat het
gesprek datje voert
in Lijn is met de wijze van
managen.

07

Kijk vooral vooruit
en een béétje
achterom.

08

Voer het g~sprek
daar waar Je
mensen zich op hun
gemak voelen.

09

voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek gehouden. Deze
werkwijze is voor de Nederlandse
medewerkers vastgelegd in de cao.

beoordelingsgesprek
.angzaam achter de
zon verdwijnen'

Jaarlijks worden vele tienduizenden uren besteed aan de formele
beoordelingscyclus. Het systeem
wordt in toenemende mate als te
procedureel en administratief ervaren. De cyclus zou te lang zijn, feedback moet sneller en breder
beschikbaar komen. Hans van de
Heijden, hoofd arbeidsvoorwaarden bij Rabobank: "Wat in onze
ogen centraal zou moeten staan is
dat leidinggevende en medewerker
'het goede gesprek' voeren, namelijk 'wat wordt jouw bijdrage?' en
'hoe zorgen we er samen voor dat je
je blijft ontwikkelen?' Rabobank
werkt met 'Input voor beoordeling',
dat vorig jaar is ingevoerd en waarbij de medewerker aan collega's
feedback vraagt die meeweegt in de
beoordeling. "Dat is een stap in de
goede richting, maar zou niet jaarlijks maar dagelijks mogelijk moeten zijn," stelt Van de Heijden.
Moderne software kunnen dat volgens Van de Heijden snel en eenvoudig ondersteunen. "Zoals bij
Airbnb en Uber, waar na elk verblijf
of elke taxirit beide partijen elkaar
kunnen beoordelen."

Sunset-proces
De komende periode zal Rabobank
met haar overlegpartners in
gesprek gaan om te komen tot een
nieuw ontwerp van performance
management. De Rabobank is
daarin overigens niet uniek.
Internationaal groeit het aantal
organisaties dat het écht over een
andere, eigentijdsere boeg wil
gooien. De Engelse hoogleraar
Lynda Gratton noemt het een
sunset-proces: het functionerings-/
beoordelingsgesprek zal langzaam
achter de horizon verdwijnen. ()

O Moeten flexkrachten en zzp•ers ook
worden meegenomen in de jaarlijkse
evaluatiecyclus? Lees er meer over
op pagina 75.

Als dat maar fout gaat. ..
Goed je best doen hoor1 Het is ons Nederlanders met
de paplepel ingegoten. Vanaf het moment dat we het
levenslicht zien, wordt presteren beloond en wordt
falen genegeerd. Ook ik deed mijn best op school,
althans dat dacht ik. Het leren ging mij zo gemakkelijk
af dat ik me op de basisschool stierlijk verveelde. Met
als gevolg dat ik niet meer in het ideaalplaatje van de
meester paste. Dus stond er ooit op mijn schoolrapport: 'Praat teveel en leidt andere mensen af'... Wat
was ik boos op die man. Woedend smeet ik mijn
rapport in de hoek. Zonde, want behalve voor gedrag
waren de overige waarderingen voor alle vakken en
vaardigheden zeer goed.
Waarom gaan we zo krampachtig om met falen en
al helemaal als het om werk gaat? Functionerings- en
beoordelingsgesprekken zijn maar al te vaak eenrichtingsverkeer. De werknemer die net als de leerling aan
de angstige zijde van de tafel zit in afwachting van zijn
oordeel. Waarom maak je van alle gesprekken geen
tweerichtingsverkeer? Echt rendement haalje d'r pas
uit als je de werknemer zichzelf laat beoordelen. Nu we
daar ditjaar in mijn onderneming mee zijn gestart, zijn
de gesprekken veel meer
open en in balans en leidt
'Failliet? Dan ben dit ook tot mooie nieuwe
je 6f een slechte inzichten over de ambitie
van onze teamleden.
ondernemer 6f
Het taalgevoel wordt nog
een oplichter'
erger als je in Nederland
ondernemer bent. Ga je
failliet dan ben je óf een slechte ondernemer óf een
oplichter. En als je omgeving je zo beoordeelt, ben je
geneigd om dat ook nog te geloven. Klinkklare onzin
natuurlijk. Juist de ondernemers die na een faillissement opnieuw een onderneming starten zijn veel
succesvoller. Door schade en schande wijzer geworden
maken ze minder fouten en zijn ze in groei, omzet en
het creëren van banen sneller dan de eerste keer.
Van die schade- en schande-ervaringen kunnen we zo
veel leren. Ik lanceerde daarom recent een website
(www.vallenopstaanenweerdoorgaan.nl) om het taboe
op financieel falen te doorbreken. Inmiddels staan er
prachtige video's op over startups en startdowns en
datje ook succesvol kunt zijn na twee failllisementen.
Hoe het is afgelopen met mijn eigen taalgevoel op de
basisschool? Ik heb het kunnen plaatsen. Mijn meester
was zeer opmerkzaam, alleen kon hij niet vermoeden
dat het een talent van mij was in plaats van incompetent gedrag. Ik ben inmiddels een veelgevraagd
spreker.
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