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Training: Functioneringsgesprekken voeren als motor 
voor welzijn en dynamiek 
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In een (grote) notendop: 
 

Doelstellingen 
 
Na deze training zijn de deelnemers in staat om een functioneringsgesprek zodanig te voeren 
dat zij: 

• met respect hun eigen mening verkondigen, feedback geven en ontvangen, openstaan 

voor verbeterpunten 

• de sterke punten en de valkuilen van hun gesprekspartner kunnen bevragen / ontdekken 

zodat de focus komt te liggen op de uitdagingen. 

• door actief te luisteren tot de kern van de zaak kunnen / durven komen 

• assertief reageren, ook wanneer het tegenover een leidinggevende is 

• hun (eigen) functiebeschrijving objectief benaderen en beseffen dat “blinde vlekken” 

(Johari) een opportuniteit uitmaken 

• a.h.v. het bekomen “resultaat” aan de slag gaan om een POP uit te werken 

 

Doelgroep 
 
Medewerkers én leidinggevenden, bij voorkeur niet van en voor elkaar. 
 
Verwacht leerresultaat voor de medewerker: 
De deelnemers verwerven het zelfvertrouwen om een functioneringsgesprek vanuit een positieve 
ingesteldheid te benaderen. Ze ontwikkelen de vaardigheden om zich op dit gesprek voor te 
bereiden. Ze kunnen het op assertieve wijze voeren en vanuit een betrokkenheid zich mee 
engageren voor het resultaat. 

Verwacht leerresultaat voor de leidinggevende: 
We staan stil bij de noodzakelijke componenten van een voorbereidings(document). De 
deelnemers leren feedback geven (hoe? wanneer? hoe vaak? waarom?) en uitnodigend luisteren. 
Ze komen via een coachend gesprek tot het persoonlijk actieplan van de medewerker. Zij 
ontwikkelen manieren om verschillende types medewerkers te motiveren en doelstellingen 
SMART te formuleren. 

 
Voorkennis 
 
Geen voorkennis vereist. We vertrekken wel van de persoonlijke situatie van de deelnemers. 
Daarom kijken we naar de (eigen) voorbereidingsdocumenten en functiebeschrijvingen en we 
werken van daaruit een actieplan uit. 
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Programma 
Dag 1 leidinggevende: 

• Feedback geven (en ontvangen!) We staan stil bij Hoe? Hoe vaak? Wanneer? Waarom? 

• De functiebeschrijving: het verschil tussen taken en verantwoordelijkheden. 

• De onderdelen van het functioneringsgesprek: resultaatsgebieden, functiecompetenties, 
generieke competenties, evaluatie van de waarden van organisatie en medewerker. 

• De cyclus: een functioneringsgesprek wordt een evaluatiegesprek als doelstellingen SMART 
werden geformuleerd. 

• Het verloop van het gesprek: voorbereiden (overleg), uitnodiging, inleiding, luisteren, 
vergelijken, afspraken maken, een concreet actieplan, het verslag. Timing! 

• Enkele gesprekstechnieken inoefenen die kunnen helpen: 

• Het slecht-nieuwsgesprek 

• Inzicht in het motivatiepatroon van je medewerker: werk met de kernkwaliteiten en werk aan 
je valkuilen. 

• De noodzaak van het voeren van functioneringsgesprekken: Maslov 
 
Dag 1 medewerker:    

• Feedback: hoe werkt dit (niet)? 

• Uit welke onderdelen bestaat een functioneringsgesprek? 

• Hoe kan ik me optimaal voorbereiden (inhoudelijk en mentaal)? 

• Waar zit mijn “blinde vlek?” 

• Een persoonlijk actieplan / ontwikkelplan bedenken 

• Hoe kan ik assertief zijn t.o.v. mijn leidinggevende? Wat zijn mijn communicatieblokkades? 

• Mag ik mijn grenzen aangeven (en hoe doe ik dat dan)? Waarom lukt me dat niet? 

• Welke (gespreks)technieken helpen mij om met meer zelfvertrouwen dit 
functioneringsgesprek aan te gaan? 

 
Dag 2: leidinggevende en medewerker samen (niet van dezelfde organisatie) 
 
Via enkele fictieve cases, die sterk aansluiten bij de ervaringswereld van de deelnemers, worden 
deelvaardigheden uitgeprobeerd in een veilige setting. Door dit unieke concept wordt het 
mogelijk om in dag 2 aan de slag te gaan met alle geleerde vaardigheden. Leidinggevende en 
medewerker oefenen elk in hun eigen leergebied de nieuwe competenties. Het samenbrengen 
van beide “lerenden” is hier een enorme meerwaarde. 
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Methodologie / praktische aspecten 
 
Iedere deelnemer (zowel medewerker als leidinggevende) krijgt een opdracht mee zodat in de 
tussentijd de vaardigheden in de praktijk kunnen worden toegepast en verankerd. 
Dag 2 vindt tweemaal plaats (er zijn nu immers dubbel zoveel deelnemers en de training is 
intensief interactief).  
Het werken met gecombineerde doelgroep (leidinggevenden en medewerkers) maakt dat de 

oefengesprekken gevoerd kunnen worden vanuit de eigen invalshoek (een medewerker moet 

geen leidinggevende “spelen” en andersom), vermits beide groepen aanwezig zijn en met elkaar 

kunnen oefenen. Het is niet de bedoeling dat de leidinggevende zijn eigen medewerker evalueert 

of andersom. 
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