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Het doel van functioneringsgesprekken 
 

 
Waar mensen met elkaar in contact komen, met elkaar samenwerken, vormen zij zich meningen over 
elkaar. In veel situaties blijft dit onuitgesproken en zonder directe gevolgen. In werksituaties echter 
beïnvloeden die meningen het functioneren en de onderlinge samenwerking. 
 
In dit kader zijn functioneringsgesprekken een middel om het functioneren van mensen binnen de 
organisatie te bespreken. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen, die binnen de organisatie werkt, er 
belang bij heeft dat er een werksituatie ontstaat of blijft bestaan waarin medewerkers gemotiveerd en 
doelmatig werken en door middel van regelmatige gesprekken zicht hebben op hun functioneren. 
 
Bij een systeem van functioneringsgesprekken bespreekt een leidinggevende met een individuele 
medewerker regelmatig de functie-inhoud en de functie-uitvoering van betrokken medewerker. 
Enerzijds wordt gekeken hoe in de afgelopen periode de functie werd vervuld en wat daarbij een rol 
heeft gespeeld, anderzijds wordt besproken hoe in de komende periode de functie vervuld moet 
worden. Op deze wijze hebben zowel de leidinggevende als de medewerker de gelegenheid om hun 
mening te geven. Zonder systeem van functioneringsgesprekken blijkt in de praktijk dat dergelijke 
gesprekken hooguit in een inwerkperiode plaatsvinden en daarna niet meer. Vaak ziet men dat er 
alleen gesproken wordt over de taak en functie-uitoefening als er problemen zijn of als er 
veranderingen moeten worden doorgevoerd. 
 
In het gesprek komen zaken aan de orde die betrekking hebben op; 

• Wat vindt de medewerker van zijn / haar functioneren daarin. 

• Hoe ziet de leidinggevende de functie en het functioneren van de medewerker en hoe ziet de 
medewerker de leidinggevende. 

• Welke eisen / ideeën, verlangens e.d. hebben zowel de leidinggevende als de medewerker ten 
aanzien van de functievervulling in het komende jaar. 

• Welke concrete afspraken kunnen in dit kader gemaakt worden, met wie en op welke termijn. 

• Hoe gaan we met elkaar om binnen de afdeling. 
 
De functie-inhoud van de betrokken medewerker vormt het uitgangspunt voor het te voeren gesprek. 
Het is daarbij van belang dat de beide gesprekspartners beschikken over een actuele taak- en 
functieomschrijving. 
 
 
 
Het karakter van een functioneringsgesprek 
 
Over wat een functioneringsgesprek nu wel of niet is of moet zijn, bestaan nog al wat 
onduidelijkheden. Aan de hand van een zestal punten wordt het karakter van een 
functioneringsgesprek verduidelijkt. 
 
1. Een functioneringsgesprek is een open gesprek tussen leidinggevende en medewerker. In het 

gesprek wordt de wijze waarop de medewerker zijn functie vervult en de wijze waarop hij leiding 
ontvangt besproken. Tevens worden de wederzijdse verwachtingen aan elkaar getoetst en kunnen 
eventueel gegroeide misverstanden uit de weg worden geruimd. 
 

2. Bij een functioneringsgesprek is er sprake van “tweerichtingsverkeer.” In het functioneringsgesprek 
zullen de verschillende aspecten van het functioneren aan bod moeten komen. Daarbij behoort ook 
het functioneren van de leidinggevende in relatie tot het functioneren van de medewerkende. In die 
zin is er dus sprake van gelijkwaardigheid van de gesprekspartners. daarmee wordt bedoeld dat de 
gesprekspartners dezelfde “rechten” hebben (bijvoorbeeld om vragen te stellen, accenten te 
leggen, eigen meningen te uiten), maar ook gelijke “plichten” (dat wil zeggen om vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden, te luisteren, samen te zoeken naar een constructieve oplossing van 
mogelijke problemen). Met gelijkwaardigheid van de gesprekspartners wordt uiteraard niet bedoeld 
dat de hiërarchische verhoudingen worden ontkend. Juist de onderkenning daarvan biedt zicht op 
de specifieke verhoudingen tijdens het gesprek. 
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3. In een functioneringsgesprek gaat het niet om het “beoordelen” (of “veroordelen”) van een 

medewerker, echter wel om het onderkennen van sterke en zwakke punten in iemands 
functioneren. Het gaat er om  medewerkers te motiveren om sterke kanten uit te bouwen en 
zwakke punten te verbeteren. 
 

4. Een functioneringsgesprek is niet bedoeld als een soort psychologiserend gesprek tussen 
leidinggevende als hulpverlener en de medewerker als hulpbehoevende. De echte en / of 
vermeende innerlijke kwaliteiten van een medewerker zijn geen onderwerp van een 
functioneringsgesprek. 
 

5. Een functioneringsgesprek is resultaatgericht. Het gesprek is niet vrijblijvend, maar moet leiden tot 
een duidelijk zicht op het functioneren van de medewerker en zonodig tot concrete afspraken 
(bijvoorbeeld werkbegeleiding, meer verantwoordelijke taken, bijscholing etc.) en het gesprek dient 
vervolgd te worden. 
 

6. Een functioneringsgesprek is toekomstgericht. Het functioneren in de achterliggende periode 
(afgelopen jaar) is ook  onderwerp van gesprek. Echter daarnaast ligt het accent op de wensen en 
mogelijkheden van een medewerker in de toekomst. Wat wil en kan een medewerker nog meer en 
welke mogelijkheden kan de organisatie hem / haar bieden. Ook afspraken die in dit kader worden 
gemaakt moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
 

 
Gespreksomstandigheden 
 
Niet alleen de wijze van gespreksvoering, maar ook de gespreksomstandigheden zijn mede bepalend 
voor het succes ervan. Ongetwijfeld komen de onderstaande aandachtspunten een ieder bekend 
voor. 
 
1. Rustige gespreksruimte 
 

• Er moet een rustige ruimte worden gezocht, waarin men tijdens het gesprek niet wordt gestoord. 
 
2.  Indeling van de gespreksruimte 
 

• Er moet sprake zijn van een gelijkwaardige, ruimtelijke positie van de gesprekspartners. Een 
leidinggevende achter het bureau kan onbewust een afstand creëren, die het gesprek kan 
beïnvloeden. 

 
3. Gespreksvoorbereiding 
 

• Functioneringsgesprekken moeten geruime tijd van tevoren (2 à 3 weken) worden gepland, zodat 
de gesprekspartners zich hierop kunnen voorbereiden. Dit kan gebeuren aan de hand van een 
vragenlijstje. 

 
4. Gespreksduur 
 

• Een functioneringsgesprek zal ongeveer drie kwartier duren. Indien blijkt dat er aanleiding is voor 
een veel langere gespreksduur, is het beter om een afspraak te maken voor een vervolggesprek. 

 
 
Frequentie functioneringsgesprekken 
 
Het is wenselijk dat functioneringsgesprekken regelmatig worden gehouden. Op die wijze kunnen zij 
daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van medewerkers en aan de 
organisatie als zodanig. De functioneringsgesprekken zullen (tenminste) eenmaal per jaar worden 
gehouden. 
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Vastlegging functioneringsgesprekken 
 
De leidinggevende is verantwoordelijk voor het schriftelijk vastleggen van de uitkomsten van de 
functioneringsgesprekken. Het formulier functioneringsgesprek bestaat uit twee delen, te weten het 
gespreksverslag en de belangstellingsregistratie. 
 
 
Het gespreksverslag 
Dit verslag bevat de hoofdpunten van hetgeen ter sprake is geweest in het gesprek tussen de 
leidinggevende en de medewerker. Dit verslag wordt door beiden voor gezien ondertekend en is 
alleen bestemd voor de leidinggevende en de medewerker. Gaat een medewerker met ontslag of naar 
een andere afdeling /dienst, dan dient de leidinggevende de gespreksverslagen van de betrokken 
medewerker te vernietigen. Dit dient de leidinggevende eveneens te doen met alle gespreksverslagen 
die hij /zij heeft als hij / zij van functie verandert. 
 
De belangstellingsregistratie 
In dit deel wordt vastgelegd de belangstelling van de medewerker voor (verdere) opleidingsactiviteiten. 
Veelal zullen deze activiteiten verband houden met de aard en inhoud van de bestaande functie. Ook 
kunnen vormen van opleiding aan de orde komen, die gericht zijn op toekomstige ontwikkelingen. 
Over de inhoud van dit deel van het formulier vindt een gesprek plaats met leidinggevende, 
medewerker en de betreffende personeelsfunctionaris. Daarbij worden nadere afspraken gemaakt en 
vastgelegd door de betreffende personeelsfunctionaris over de opleidingsmogelijkheden. 
 
 
Wanneer een gesprek ophoudt een functioneringsgesprek te zijn en een beoordelingsgesprek 
wordt 
 
Functioneert een medewerker structureel onvoldoende, dan moet de leidinggevende afspraken maken 
met de medewerker over de consequenties van de onvoldoende verbetering van het functioneren. De 
leidinggevende dient dit in een brief aan de medewerker te melden. Een kopie van deze brief wordt in 
het personeelsdossier bewaard. In zo’n geval zal een vervolggesprek niet meer het karakter hebben 
van een functioneringsgesprek, maar is duidelijk dat het hier om een beoordelingsgesprek moet gaan. 
Zodra er sprake is van structureel onvoldoende functioneren dienen alle gesprekken in het kader van 
het onvoldoende functioneren schriftelijk te worden vastgelegd en in het personeelsdossier te worden 
opgeborgen. 
 
 

 

 

 
 


