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performance cyclus onderdelen



Formele proces

Doelstellingen gesprek: Meetingen vinden plaats aan het begin van de cyclus en worden gebruikt om met de 
medewerker vast te stellen welke belangrijke prestatiedoelstellingen voor het jaar worden vastgesteld.

Informele ontmoetingen kunnen effectief gebruikt worden om eerlijke feedback te geven over actuele 
activiteiten (wekelijks, maandelijks), in-progress projecten en ad-hoc evenementen. Dit soort zinvolle gesprek 
met medewerkers helpt managers om contact te houden met de voortgang van het werk en het algemene 
moraal van werknemers en biedt de mogelijkheid om de inspanningen te ondersteunen om te werken aan 
het behalen van de gestelde doelen.

Ontwikkelingsbijeenkomsten Terwijl de medewerkers verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van hun 
eigen carrières, is het ontwikkelingsgespreksfase bedoeld om coaching te geven, sterktes en 
ontwikkelingsgebieden te bespreken met medewerkers en stimulanse te geven. Ontwikkelingsbijeenkomsten 
bieden de gelegenheid om zowel korte als lange termijn carrièremogelijkheden te bespreken.

Mid-year Review Meetings worden uitgevoerd om prestaties te beoordelen op voorgedefinieerde doelen en 
indien nodig herzien van de doelstellingen. Dit stelt managers in staat om feedback te zoeken en feedback te 
geven en over het algemeen te verzekeren dat er voldoende steun wordt verleend aan werknemers.

Eindejaar gesprekken voltooien de prestatieontwikkelingscyclus en ondersteunen uiteindelijk de 
prestatiebeoordeling van de medewerker voor het jaar.



Doel van het proces

ü Zorgt dat er doorlopend ondersteuning is van belangrijke prestatie doelstellingen door 
middel van een bepaald en bekend proces

ü Stelt SMART-doelen vast en stel de gedrags verwachtingen op
ü Zorg voor tussentijdse feedback en coaching ter ondersteuning van die verwachtingen en 

doelstellingen
ü Geef een meting voor succes
ü Beoordeelt prestaties aan de hand van verwachtingen en doelen
ü Beoogd de motivatie en ontwikkeling van individuele teamleden, en de algemene prestaties 

van het gehele team te verhogen.
ü Linkt individuele doelen  aan team en/of afdelingsdoelen EN aan de bedrijfsdoelstellingen.
ü Gebruikt feedback om de doelen opnieuw af te stemmen en optimaal gebruik te maken van 

de mogelijkheden van elk individu
ü Stimuleert de communicatie op een one-on-one basis met medewerkers



Functioneringsgesprek vs beoordelingsgesprek

Let op dat je een functioneringsgesprek niet verwart met een beoordelingsgesprek. 

Er is een belangrijk verschil tussen de twee. Een beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer. Je 
leidinggevende beoordeelt jou, je hebt zelf niet zo veel in te brengen. In een functioneringsgesprek wel. Dat 
is een gelijkwaardig gesprek.

In het functioneringsgesprek wordt niet gekeken naar de gevolgen van jouw prestaties voor je salaris en 
arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt in het beoordelingsgesprek of in een apart salarisgesprek.



Managers’ input

Een manager kan de prestaties van de werknemers positief beïnvloeden door:

ü Duidelijk communiceren van verwachtingen
ü Het verzekeren dat de medewerker het evaluatieproces begrijpt (buy-in)
ü Projecten worden opgedeeld in beheersbare onderdelen
ü Het helpen bij het vinden en / of oplossen van werkproblemen
ü Positieve prestaties benadrukken bij het verstrekken van informele en formele feedback
ü Eerlijk en accuraat zijn
ü Gebruik maken van input van andere managers of medewerkers om zaken objectief en 

onderbouwd te brengen
ü Zorg voor eerlijke en nauwkeurige informele feedback van deskundige bronnen, betrokken bij 

de lopende tweerichtingsdialoog. 
ü Bekijk resultaten gedurende het jaar en stel doelen bij indien nodig. 
ü Identificeer en adresseer omgevingsfactoren die de prestatie nadelig kunnen beïnvloeden.



Medewerkers’ input

ü Bespreekt en verduidelijkt verwachtingen ofwel zoekt afstemming met de manager.
ü Neemt verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling: geeft follow-up aan 

ontwikkelplan
ü Bereidt zich voor op 1-op-1 sessies
ü Bespreekt, herzient, prioritiseert en documenteert zowel prestatie- als 

ontwikkelingsdoelstellingen
ü Komt met gegevens en voorbeelden
ü Bespreek de beoordeling en stelt vragen te verduidelijken
ü Voegt commentaar toe aan het beoordelingsgesprekverslag
ü Begrijpt de koppelingen tussen prestaties en totale beloningen
ü Bespreekt met manager de prestatie mogelijkheden die een verschil kunnen maken
ü Erkent de inspanningen van teamleden die een verschil hebben gemaakt.
ü Initieert meetings met manager



Sec het doel van beoordelen

ü Beoordeling is een assessment van de prestaties van de werknemers die weerspiegelt 
wat - de resultaten die de werknemer behaalde aan hun prestatie doelstellingen en de 
manier waarop deze resultaten werden behaald.

ü De beoordeling houdt rekening met de hoe bijdrage zich verhoudt tot 1) de 
doelstellingen van de werknemer en 2) de collega’s van de medewerker.

ü Managers stemmen de beoordeling van hun werknemers af met andere managers die 
bekend zijn met de prestaties van de werknemer.

ü De ratings van vorig jaar mogen niet gebruikt worden als basis voor de ratings van dit 
jaar.

ü Vergelijk de prestatiedoelstellingen van werknemers in gelijke rollen
ü Distributie kan worden gebruikt om discriminatie tussen werknemers te dwingen en 

slechte prestaties aan te pakken



Nieuwe stijl

ü Rollen hebben nu een veel minder stabiel karakter dan de functies van vroeger. Morgen kan een 
medewerker een andere rol hebben, die hij nog niet eerder heeft gehad. Misschien heeft hij dan 
tijdelijk behoefte aan meer steun en sturing en moet je daar als leidinggevende op inspelen.

ü Waar sta jij over drie jaar? Wat zijn jouw ambities? En hoe kan ik je helpen om die ambities te 
verwezenlijken? Stel deze vragen binnen de context van waar je als organisatie naar toe wilt, zodat 
je daar samen een richting in kunt bepalen

ü Ook in zo’n flexibele setting moet je afspraken blijven maken: Wat verwacht ik van jou, wat is de 
scope van je taak en welke steun verwacht je van mij. Het is belangrijk dat de leidinggevende erop 
let dat de medewerker en het team invloed kunnen hebben op de afspraken die gemaakt worden.”

ü Zet zo min mogelijk tools in, of anders tools die leuk zijn om te gebruiken, waarover je het gesprek 
aan kunt gaan en die ontwikkeling bevorderen. Maak het de leidinggevende én medewerkers zo 
makkelijk mogelijk maken en ervoor zorgen dat de gesprekken tussen leidinggevende en 
medewerkers zo leuk mogelijk worden.”



Op wie/wat leg je de focus

Mensen krijgen de neiging om alles te gaan vastleggen, want o wee als iemand niet 
functioneert en je hebt geen dossier … Als je echt een probleem hebt moet je een dossier 
opbouwen. Je moet concrete afspraken maken: ‘Ik wil dat je dit gedrag gaat vertonen’. Dat leg je 
vast en ga je goed volgen. Dat vraagt ook om een directieve benadering en kort op de bal 
spelen. 

Wat belangrijk is: ga vooral veel tijd besteden aan mensen die het goed doen en die je wilt 
houden. We hebben snel de neiging om veel tijd te investeren in medewerkers die niet of minder 
functioneren. Span je vooral in om ervoor te zorgen dat die mensen op een andere plek komen 
en de rest van de tijd steken in medewerkers die wel presteren en een stap verder geholpen 
kunnen en willen worden. Medewerkers die het goed doen lopen het risico dat er niet naar ze 
omgekeken wordt. Maar juist zij hebben misschien ook behoefte aan afstemming en een goed 
gesprek.



Belonen - motivatoren



Prestatie motivatoren

ü Onderzoek toont aan dat motivatie de basis is om tot prestaties te komen (De Groot, 2001). 
ü Motivatie is terug te brengen naar extrinsieke en intrinsieke motivatie. 
ü Het zal niet als een verrassing klinken dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers beter in hun vel 

zitten, met meer energie naar hun werk gaan en zich meer verbonden voelen met ‘het zijn’ van de 
organisatie. 

ü Ongeacht of er incentives gepresenteerd worden (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014). 
ü Onderzoek van Judge en anderen uit 2010 toont aan dat financiële beloningen niet of nauwelijks 

invloed hebben op de tevredenheid en prestaties van medewerkers. Ook heeft Amabile in de jaren 
negentig al aangetoond dat financiële beloningen weinig invloed hebben op het behalen van de 
organisatiedoelstellingen.

ü Een beloningssysteem gebaseerd op materiële beloningsvormen zal daarom de prestaties niet 
doen toenemen. Wel is het zo dat salaris een hygiënefactor is. Herzberg toonde dit al lang geleden 
(1959) aan.
In essentie betekent dit dat het salaris hoog genoeg moet zijn zodat het niet gaat frustreren. Als 
dit niet zo is frustreert het dus en zorgt het voor ontevredenheid.

ü Voorbeelden hiervan zijn autonomie en vrijheid in het werk, maar ook een forse investering in 
leiderschap, coaching en teamontwikkeling. Kortom, zoek naar alternatieve beloningsvormen 
waarmee zowel de individuele behoeften van medewerkers als organisatiebehoeften worden 
gestimuleerd.



Recognition

“While money is important to employees, what tends to motivate them to perform – and to 
perform at higher levels – is the thoughtful, personal kind of recognition that signifies true 

appreciation for a job well done.”

— Bob Nelson, Author
1001 Ways to Reward Employees



Breakdown of Total Reward

EXCEPTIONS

STOCK INCENTIVE
PROGRAM

APPRECIATION genuine thank you

ACKNOWLEDGEMENT
Of Life Events:  Marriage, birth, condolence, retirement, service awards

COMPENSATION
(Pay for Performance)

ADMIRATION AWARDS

APPRECIATION gift in nature



Het gesprek



Een gesprek

ü Een gesprek heeft tweerichtingsverkeer
ü Het doel van het functioneringsgesprek is het functioneren van de werknemer onder de loep te nemen en eventuele 

belemmeringen op te sporen én op te lossen. Niet de werkresultaten in het verleden staan centraal maar het heden 
en de toekomst.

ü Een functioneringsgesprek is open en gelijkwaardig. Het is tweerichtingsverkeer tussen leidinggevende en 
medewerker. Als leidinggevende heb je een dubbele rol: je hebt een inhoudelijke bijdrage en bent tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor een goed verloop van het gesprek. Dat vraagt een goede voorbereiding. Neem vooraf de tijd 
om informatie te verzamelen, het gespreksverloop te bepalen en moedig ook je medewerker beslagen ten ijs te 
komen

ü Zorg voor een gezamenlijk belang
ü Voor beide gesprekspartners (coach en gecoachte) moet de feedback belang hebben. Als coach wil je de ander 

bijvoorbeeld bewust maken van zijn uitstraling en geef je aanknopingspunten om bij te sturen of aan te scherpen. 
De gecoachte persoon gebruikt de feedback om te leren over zichzelf, om te veranderen, om betere werkresultaten 
te bereiken of relaties op te bouwen.

ü Creëer een sfeer van veiligheid
ü Voor effectieve feedback is het nodig dat de informatie wordt uitgewisseld in een sfeer van veiligheid, respect en 

vertrouwen. Ontbreekt dat gevoel, dan zal de terugkoppeling alleen maar leiden tot verkeerde interpretaties, 
misverstanden en weerstand. Alleen als de ander zich veilig voelt, zal hij durven doorvragen en repliek durven 
geven.

ü Gespreksstructuur: Informele opening, Aftrap door de medewerker, Gesprekspunten van de leidinggevende, 
Afspraken en acties



gespreksstructuur

Informele opening
Breek het ijs. Val niet onmiddellijk met de deur in huis maar neem even de tijd om de medewerker op zijn gemak te stellen. 
Licht vervolgens het doel van het gesprek toe en loop procedurele afspraken door (bijvoorbeeld de duur van het gesprek, 
verslaglegging). Grijp terug op het vorige functioneringsgesprek. Hoe is het sindsdien verlopen?

Aftrap door de medewerker
Laat de medewerker eerst de eigen gesprekspunten toelichten. Je helpt hem daarbij door aandachtig te luisteren, geregeld 
samen te vatten en door te vragen op onduidelijkheden, de zogenoemde LSD-methode.
Signaleert de medewerker belemmeringen in het uitoefenen van zijn functie, ga dan samen op zoek naar oplossingen. Wees 
niet te richtinggevend. Maak gebruik van de participatie-methode. Moedig de medewerker aan zelf met ideeën op de 
proppen komen. Sluit elk onderwerp af met duidelijke afspraken over wie, welke actie onderneemt en op welke termijn.

Licht je eigen gesprekspunten toe
Breng je eigen gesprekspunten één voor één naar voren. Formuleer duidelijk en direct. Hanteer de sandwichmethode. Dat 
houdt in dat je begint met positieve ervaringen, vervolgens kritiek geeft en afsluit met een positief punt.
Geef de medewerker de gelegenheid om op jouw punten te reageren. Neem een actief luisterende houding aan: luister 
actief, vat samen en vraag door. Inventariseer mogelijke oplossingen en sluit weer af met duidelijke afspraken over de acties 
die jij en de werknemer gaat ondernemen.

Rond af met duidelijke afspraken
Voordat je het functioneringsgesprek beëindigt, check je of alle onderwerpen voldoende besproken zijn. Je rondt het gesprek 
af door de afspraken nog eens samen te vatten. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat hem/haar te doen staat.
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• Zes op de tien medewerkers hun leidinggevende niet vertrouwt? 

• Veelal heeft dit te maken met gebrek aan transparantie. 

• Onder meer omdat de leidinggevenden hun fouten niet toegeven. Of omdat ze niet open zijn over slecht nieuws binnen de 
organisatie. 

• Dat kan anders! Blijf eerlijk, vertel waar het echt om gaat, kom tot de kern en gebruik eenvoudige taal.

Veiligheid of vertrouwen



Praktische randvoorwaarden

ü Ben er
Ben er…het is een onvolledige zin, waar gaat dat heen?’ En dat is dus precies waar het om gaat. jewilt altijd ergens 
heen. Je denkt –vóórdat het begonnen is- al aan het einde van het functioneringsgesprek, want ‘dan heb ik er al twee 
afgestreept en dus nog maar drie te gaan.’ De medewerker voelt dat. Soft? Dat is het niet. Het is knoerthard. Je straalt 
namelijk uit: ‘Medewerker, je houdt me af van veel belangrijkere zaken, dus als je even opschiet, kunnen we weer door 
met de orde van de dag’. De belangrijkste tip is met stip: Ben er. Plan de agenda vrij, zet de telefoon UIT (daar is een 
knopje voor) en creëer rust. Volledige aandacht is de voorwaarde om überhaupt tot een geslaagd functioneringsgesprek 
te komen.

ü Zorg voor een realistische (ik herhaal: realistische) weergave van hoe iemand het doet. Niks makkelijker dan kritisch 
zijn. Baseer jouw verhaal op feiten. Jouw feiten.

ü Zorg voor vertrouwen en privacy: bespreek wat wel en niet gerapporteerd wordt 
ü Zorg voor de comfortzone. De comfortzone is een soort cirkel om iemand heen. Deze cirkel is bij iedereen anders en 

waar de een het niet erg vindt als je vlak naast of tegenover iemand zit of staat, de ander kan zich er minder prettig bij 
voelen. Voldoende afstand is dus belangrijk om de persoon in ieder geval de ruimte te geven om “veilig” zijn/haar 
verhaal te doen. Onderzoekers hebben bepaald dat ruimtes bij voorkeur 20 tot 24 m2 zijn. 

ü Oogcontact. Oogcontact is voor een gesprek wat dieper gaat, van belang. Bovendien is het voor de man of vrouw aan 
de andere zijde van de tafel interessant om overzichtelijk de non verbale uitingen te observeren (en daar zijn de ogen 
ook belangrijk bij).
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• INHOUD VAN HET WERK 

• Afspraken van de vorige keer 
• Taken

Hoeveelheid werk 
• Aantrekkelijkheid 

• DE WERKUITVOERING 

• Werkverdeling 
• Kwaliteit 
• Werkdruk 
• Werktijden 

• PERSOONLIJK 

• Wil ik dit werk over 5 jaar nog doen? 
• Instelling / houding

Persoonlijke kwaliteiten
Cursus of opleiding 

• WERKSFEER 

• Relatie met collega’s
Relatie met mijn leidinggevende(n) 

• Belangrijke sfeerbepalende gebeurtenissen 

• WERKOMSTANDIGHEDEN 

• Werkplek Apparatuur Veiligheid Voorzieningen 
Pauzes 

• Verluchting Verwarming Luchtvochtigheid 
Geluid 

gespreksonderdelen



Vragen

o Heb je plezier in je werk?
o Heb je het naar je zin in ons bedrijf?
o Worden je capaciteiten en kwaliteiten volgens jou goed benut?
o Vind je de samenwerking met je collega’ s prettig?
o Is de organisatie en planning van het werk goed geregeld?
o Word je goed geïnformeerd over beslissingen die direct met je werk te maken hebben?
o Word je goed geïnformeerd over beslissingen in het bedrijfsbeleid?
o Wordt er voldoende naar je geluisterd?
o Is de beloning naar tevredenheid?
o Zijn de arbeidsomstandigheden naar wens?
o Is de leiding die je krijgt naar wens?
o Heb je interesse in het volgen van opleidingen?



Gesprekstechnieken



LSD

Luisteren Samenvatten Doorvragen



LSD – actief luisteren

ü Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je hele lichaam. Door je lichaamshouding laat je de 
ander zien dat je geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft. 

ü Niet alleen de woorden (wat zegt iemand letterlijk?), maar ook manier waarop de ander de woorden 
uitspreekt (toon, volume, kracht) en de manier / de lichaamstaal (houding, gebarentaal, 
gezichtsexpressie)

ü De meeste informatie vergaar je door goed te luisteren. Luisteren is dus essentieel voor een goede 
gesprekstechniek. Helaas blijft van wat we horen, blijft gemiddeld maar 20% hangen. Je kunt dit 
percentage verhogen door je luistervaardigheid aan te scherpen. Maak aantekeningen

ü noteer kernwoorden om te kunnen gespreksinhoud te kunnen reproduceren als het jouw beurt is om 
te reageren.

ü Concentreer je op de inhoud
Laat je niet afleiden, let op wat iemand zégt, verbaal en non-verbaal

ü Vraag door op onduidelijkheden
' Wat bedoel je met [...]?', 'Kun je een voorbeeld noemen?’

ü Laat je gesprekspartner merken dat je luistert
Onderhoud oogcontact, knik en 'hum'.

ü Neem de tijd
Laat ook in je lichaamshouding zien, dat je ruimte biedt om de ander te laten vertellen.

ü Val niet in de rede en vul woorden niet in, maak zinnen niet af. Geef je gesprekspartner de 
gelegenheid om zelf zijn woorden te zoeken.

ü Kom niet meteen met een reactie of oplossing
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samenvatten

ü Heeft de ander zijn betoog afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden. 
ü Door samen te vatten, check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, 

dan geef je de ander de gelegenheid aan te vullen of te corrigeren. 
ü Samenvattingen geven een gesprek structuur.
ü Voorbeeld samenvatting:

• "Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat ....."
" Je zegt dus dat ...”

Doorvragen

üDat kan nog wel eens mis gaan . “zo heb ik dat niet bedoeld”, “Zo heb ik dat niet begrepen “ , zijn 
aan de orde van de dag.

üSpeur naar aanknopingspunten om door te vragen. Wees alert op vaagheden, subjectieve 
uitlatingen, aannames, algemene waarheden en formuleringen met 'moeten' of 'kunnen'. Deze 
taalpatronen verhullen vaak waardevolle informatie. Let op wat de ander zegt en op wat hij níet
zegt. Zo krijg je meer informatie los.

LSD – samenvatten en doorvragen
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ü “Ik ben kwaad”
doorvragen: Waarover? Op wie?
Vragen om specificatie: Wie ? Wat? Waar? 
Waarmee? Waarvoor? Waarheen?
Waartegen? Met wie ? Voor wie? Over wie? etc

ü “Oma is beter af in een verzorgingsflat”
doorvragen: Vergeleken met wat is ze daar beter 
af?
Vragen naar de andere helft van de vergelijking.

ü “Mensen zijn geweldig!”
doorvragen: Welke mensen met name?
Vragen om specificatie

• “Dit moet af”
doorvragen: Wat gebeurt er als het niet af komt?
Vragen naar de consequenties .

• “Zijn geklaag ondermijnt mijn motivatie”
doorvragen: Hoe precies leidt zijn geklaag tot 
vermindering van jouw motivatie?

• “Ik moet doorzetten. Ik moet sterk zijn. Ik moet dit 
beleidsplan op tijd afhebben”
doorvragen: Wat gebeurt er als je dat niet doet?

• “Ik kan dit niet." "Ik kan afdeling X hier niet mee 
opzadelen"
doorvragen: Wat weerhoudt je?

• "Niets gaat goed." "Overal vallen mensen mij lastig".
doorvragen: Kun je geen enkele uitzondering 
noemen?

LSD – doorvragen voorbeelden
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• ”We gaan de zaak reorganiseren”
doorvragen: hoe precies ?
Vragen om specificatie: Hoe met name? Hoe 
precies?

• “De beslissing is gevallen”
doorvragen: Hoe precies?
Vragen naar het proces,Hoe heb je…….
Hoe is dat gegaan? Wat gebeurt er als……. Wat 
gebeurde er toen ……..

• “Niemand neemt me serieus!”
doorvragen: Absoluut totaal niemand?
Vragen naar tegenvoorbeeld:
-Door overdrijving
-Kun je niet niemand bedenken die je wel serieus 
neemt?

• “Mijn baas wil het zelfde”
doorvragen: Hoe weet je dat?
Vragen naar de ervaringen waar de conclusie op 
gebaseerd is:
Waar leid je dat uit af?
Wat doet zij/hij waardoor je dat denkt ?

• “Jan is een moeilijke jongen”
doorvragen: Wie vindt hem moeilijke jongen.
Vragen naar degene die de mening huldigt :
Wie vindt dat? Wie zegt dat ? Wie beweert dat?

• “Ik kan niet zomaar beslissen”
doorvragen: Wat houdt je tegen?
Vragen naar de reden/oorzaak
Wat/Wie houdt je tegen ?

LSD – doorvragen - voorbeelden



Slecht nieuwsgesprek



Slecht nieuws

Slecht nieuws brengen is lastig. De boodschapper voelt zich vaak gemangeld tussen 
> verstand ('het is rationeel gezien de juiste beslissing om hem te ontslaan') 
> gevoel ('ik vind hem aardig en gun hem deze baan'). 

Heb je de beslissing weloverwogen genomen, dan is het beste wat je kunt doen het nieuws te brengen en de ander te 
helpen het te verwerken.

In termen van gesprekstechniek betekent dit dat je tijdens het gesprek moet kunnen switchen tussen inhouds- en 
relatieniveau. 

> Inhoudelijke bijdragen hebben betrekking op feiten en argumenten. 
> Relatiegerichte uitingen verwoorden gevoel en invoelingsvermogen: bijvoorbeeld warmte, genegenheid of 

aandacht.

Voorbeelden:

Inhoudsniveau Relatieniveau

Het probleem is [...] Ik zie dat je schrikt.
De feiten zijn [...] Mijn mededeling maakt je boos, merk ik.
Uit evaluaties blijkt dat [...] Vertel eens wat er door je heen gaat.
Ik heb besloten om [...] Je hebt er geen woorden voor.



Structuur slecht nieuws-gesprek

Voor de inhoud biedt de gespreksstructuur houvast. Op het relationele niveau moet je het hebben van 
de vaardigheid om zakelijk te blijven en tóch invoelingsvermogen te tonen. Je doet er goed aan je 
zoveel mogelijk te verplaatsen in de ander. Door te proberen om in te voelen wat de ander doormaakt, 
kun je hem helpen de teleurstelling, het verdriet of de onmacht te verwerken. Zet de bril op van je 
gesprekspartner, zowel in de voorbereiding van het gesprek als tijdens het gesprek.

Het belangrijkste doel van het slecht-nieuws gesprek is de boodschap te brengen zonder de relatie met 
je gesprekspartner in gevaar te brengen. 
Grofweg volgt het slecht-nieuws gesprek vijf fasen:

> Inleiding
> Deel de klap uit
> Help met verwerken
> Help bij het zoeken naar oplossingen
> Maak afspraken



32

Inleiding.
Houd de inleiding kort en zakelijk. Een formele setting, een serieuze uitstraling en een ernstig gezicht 
zetten de juiste toon voor het 'zwaar weer' dat komen gaat. Geef kort aan wat de aanleiding is voor het 
gesprek. De informele opening die in andere gespreksmodellen wordt geadviseerd, is hier niet op zijn 
plaats.

• Voorbeeld
De reden dat ik je hier gevraagd heb is dat over een maand je contract afloopt.

Deel de klap uit. 
Vertel zakelijk en zonder aarzeling je beslissing. Noem de belangrijkste argumenten en overwegingen. Laat 
de ernst van de boodschap doorklinken in je nonverbale gedrag. Zorg ervoor dat je gezichtsuitdrukking, 
toon en lichaamstaal dezelfde taal spreken als je woorden.

• Voorbeeld
Ik heb besloten je contract niet te verlengen. De belangrijkste reden is dat je je target niet hebt gehaald. 
Een belangrijk argument is ook dat je met twee klanten ruzie hebt gemaakt. Dat brengt mij tot mijn 
beslissing om niet met je verder te gaan. Je zult moeten uitkijken naar een andere baan.

Structuur slecht nieuws gesprek
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Help met verwerken. 
Geef de ander de gelegenheid het nieuws te verwerken. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. 
Respecteer emoties en ontlading, ook als ze fel zijn, maar krabbel in geen geval terug. Wees duidelijk over 
het feit dat de beslissing vaststaat en dat er geen weg terug is.

In de verwerkingsfase is het belangrijk invoelingsvermogen te tonen. Dat doe je door te luisteren, samen 
te vatten en emoties te benoemen zodat de ander de woorden vindt om tot ontlading te komen. Laat je 
gesprekspartner merken dat je zijn gevoelens respecteert en dat je meevoelt.

• Voorbeelden
Je bent boos.
Dit had je niet verwacht.
Je bent teleurgesteld.
Je voelt je radeloos.

Houd vast aan de zakelijke toon, verlies je niet in medelijdende of gratuite opmerkingen, zoals 'ik heb er 
ook moeite mee' of 'ik had graag anders gewild'.

Stelt de ander je de vraag 'Waarom?', dan herhaal je kort en zakelijk de belangrijkste argumenten. Geef 
een toelichting als zaken onduidelijk zijn maar ga niet in discussie over je argumenten.

Structuur slecht nieuwsgesprek
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Help bij het zoeken naar oplossingen. 
Zodra de emoties wat zijn gezakt, komt de vraag 'Wat nu?'. Soms komt de klap zo hard aan, dat je voor 
deze fase een nieuw gesprek moet plannen. Niet om alles weer dunnetjes over te doen maar om gericht te 
werken aan oplossingen. Plan het vervolggesprek op korte termijn. Laat de ander pas vertrekken als de 
ergste emoties zijn gezakt. Geef duidelijk de boodschap mee dat je hem wilt helpen naar oplossingen te 
zoeken.

In deze fase is het van belang om samen met je gesprekspartner nieuwe perspectieven te inventariseren en 
te verkennen. Als het goed is, heb je in de voorbereiding nagedacht over wat je de ander te bieden hebt. 
Bied hulp, advies en coaching. 

Maak afspraken. 
Maak heldere afspraken over het vervolg. Zet uiteen wat jij gaat doen en wat je van de ander verwacht. 
Hang er termijnen aan en plan eventueel een vervolgactiviteiten.

Structuur slecht nieuws gesprek
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Type vragen

Open vragen
Met open vragen laat je de ander zonder terughoudendheid praten. Je vergaart brede, algemene informatie 
en omdat je de ander de ruimte geeft, zijn open vragen prima voor het creëren van een goede 
verstandhouding. Een nadeel kan zijn dat open vragen veel tijd kosten (vooral als de ander maar blijft 
praten) en dat het moeilijk is alle informatie te onthouden en het gesprek te sturen.

Open vragen beginnen allemaal met een W of een H: wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe, hoeveel, hoelang, 
etc.

Gesloten vragen
Wanneer je behoefte hebt aan specifieke informatie, stel je gesloten vragen. Gesloten vragen beperken de 
antwoordmogelijkheden. Ze zijn geschikt als je in een kort tijdsbestek specifieke informatie wilt verzamelen.

• Wat vind je het leukst op je werk, project A of B? Ben je voor of tegen een 40-urige werkweek?

Retorische vragen
Is eigenlijk geen vraag maar een heel besliste mededeling in de vorm van een vraag. Hier wordt geen 
antwoord op verwacht.
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Suggestieve vragen
Een bijzondere categorie is de suggestieve vraag: in je vraagstelling klinkt het gewenste antwoord al door. 
Suggestieve vragen zijn over het algemeen af te raden. Maar soms kunnen ze nuttig zijn, bijvoorbeeld als je de 
ander wilt overhalen of als je een bevestiging wilt van een gezamenlijk streven. Problematisch is het als je je niet 
bewust bent van je suggestieve vraagstelling. In dat geval weet je niet of je een sociaal wenselijk antwoord hebt 
gekregen.

• We zitten hier toch om je te helpen beter te presteren? Denk je niet dat deze machine dé oplossing is voor je 
huishoudstress?

Cocktail vragen
Bestaat uit meerdere vragen tegelijk. 

Controlevragen
Komt je verhaal over? Is duidelijk wat je bedoelt? Deze muizenissen kunnen je tijdens een gesprek heel wat 
energie kosten. De oplossing: gooi het eruit! Vráág gewoon of het duidelijk is, of het overkomt en wat je 
gesprekspartner ervan vindt. Dat geeft je de kans bij te sturen als het nodig is.

• Heb ik dit punt voldoende toegelicht? Wat vindt u van deze benadering? Herken je wat ik zeg?

Vat regelmatig samen en orden om te toetsen of u het goed heeft begrepen. Gebruik geen dooddoeners, ook niet 
tijdens het verdere verloop van het gesprek. Vermijd dus zinnen als: ‘Dat valt wel mee’ of ‘Til er niet te zwaar 
aan.’

Type vragen



feedback



feedback

ü Feedback is een investering van de ander in jou!
ü Feedback krijgen is een cadeau. Het geeft je de kans om te groeien, te veranderen en te 

verbeteren. 
ü Vrijwel iedereen vindt feedback geven (en ontvangen) moeilijk.
ü Positief commentaar wuiven we weg of bagatelliseren we.
ü Feedback voorkomt irritaties en conflicten, creëert begrip, versoepelt de samenwerking, vergroot 

het werkplezier en verbetert het functioneren. Als je feedback wilt geven, vraag je dan eerst af 
welke intentie je hebt. Gaat het wel echt om feedback? 

ü Feedback geven betekent tactvol communiceren. Start door de ander om toestemming te vragen 
om feedback te geven: “Er is iets in onze samenwerking dat mij bezighoudt, mag ik het met jou 
daarover hebben?

ü Feedback heeft alleen zin als gedrag te veranderen is. Een stotteraar feedback geven op zijn 
verbale gedrag, heeft weinig zin als je weet dat hij vanaf zijn kindertijd stottert. Het wordt anders 
als je ziet dat het stotteren alleen optreedt in bepaalde situaties, dan zou de feedback zich kunnen 
richten op het managen van lastige situaties of omstandigheden.



Feedback geven

Beschrijf waargenomen gedrag
Feedback gaat over gedrag dat je hebt waargenomen: gedrag dus dat objectief kan worden vastgelegd door 
een camera. Geen interpretaties maar gedragingen die je met de zintuigen hebt waargenomen.

• Niet: "Jij was woedend."
Maar: "Je zat aan je bureau. Je verhief je stem, je gezicht was rood aangelopen en je had 
zweetdruppeltjes op het voorhoofd. Je stond op en sloeg met de vuist op tafel."

Zorg dat de feedback actueel is
Feedback werkt het beste als de tijd tussen het waargenomen gedrag en de feedback zo kort mogelijk is. Op 
deze manier kun je concrete voorbeelden noemen. De ander kan zich dan het gedrag herinneren.

Geef ik-boodschappen
Wie effectieve feedback geeft, moet weten dat ik-boodschappen beter werken dan jij-boodschappen. Een jij-
boodschap wijst naar de ander ("jij doet iets fout") en heeft als risico dat de ander ontkent of in de 
verdediging schiet. In beide gevallen leidt het de aandacht af van wat je wilt zeggen. Met een ik-
boodschap houd je het bij jezelf. Als je jouw observatie beschrijft, kan de ander daar niets aan af doen.
Spreek hem aan in de ik-vorm en geef de werknemer de ruimte te reageren. Maak de werknemer duidelijk 

wat het effect van zijn gedrag is op de onderneming.
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Wees specifiek en concreet
Door specifiek te zijn, voorkom je misverstanden en weerstand. Verzamel zoveel mogelijk informatie. Een handig 
hulpmiddel is vooraf antwoord te geven op deze vragen:

• Wie (Wie doet iets? Wie waren erbij betrokken?)
• Wat (Wat gebeurde er?)
• Waar (Waar gebeurde het?)
• Wanneer (Wanneer vond de gebeurtenis plaats? Hoe lang duurde het?)
• Hoe (Hoe gebeurde het?)

Geef de ander de kans om te reageren

• ‘Wat vind je hiervan?’ of ‘Hoe kijk jij hier tegenaan?’ zijn voorbeelden van vragen die je de ander kunt 
stellen. Zo kom je erachter wat hij of zij van jouw feedback vindt.

Geef advies
Uitgangspunt bij coaching is dat de gecoachte zélf met suggesties en ideeën komt om gedrag of houding te verbeteren. Soms is het gewenst dat de coach een advies 
geeft.

• "Ik zag dat je tijdens je presentatie uitsluitend op je papier keek. Dat geeft mij als toehoorder het gevoel dat je het publiek niet belangrijk vindt. Als je zo en 
na dan opkijkt en rondkijkt, maak je contact."

Feedback geven



Feedback ontvangen

In gesprekken is het ontvangen van feedback net zo belangrijk als het geven van feedback. Doorgaans zal de gecoachte persoon in de positie 
verkeren dat hij feedback ontvangt, maar ook de coach doet er goed aan open te staan voor feedback.

Luister en vraag zonodig om toelichting
Wie feedback ontvangt, is gebaat bij een actieve opstelling: luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD).

• " Ik begrijp dat het je stoorde dat ik met mijn mobieltje bezig was. Wanneer deed ik dat precies en hoe lang? ”

Toon waardering
Een gouden regel in feedback is de ander te bedanken voor zijn informatie. Dat voelt misschien wat vreemd, maar als je feedback ziet als een 
leerinstrument is het zo gek nog niet: de ander geeft je immers informatie waarmee jij je voordeel kunt doen.

• " Fijn dat je dit tegen me zegt. Ik was me niet bewust dat mijn gedrag dit effect had.”

Beoordeel de feedback
Degene die de feedback ontvangt, beoordeelt zelf wat hij met de feedback gaat doen. Vind je de feedback terecht of onterecht? Herken je wat de 
ander zegt? Kun je er iets mee? Vind je de feedback een afgewogen oordeel of een losse flodder?
Schiet in geen geval in de verdediging. Beter is het om op zoek te gaan naar alternatieven of achterliggende redenen.

• Niet : "Ja maar, wat Peter zei, was oude koek"
Maar : "Je zegt dat je het gevoel had dat ik Peter niet serieus nam. Wat had ik volgens jou moeten doen?”

Doe iets met de feedback
Laat de feedbackgever weten wat je met zijn commentaar doet. Als je besluit er niets mee te doen, zeg je het ook.

• "Ik heb gehoord wat je zei maar ik ben het niet met je eens.”
• "Ik heb gehoord wat je zei en ik ben het niet met je eens. Volgende keer ga ik proberen actief te luisteren."
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• Neem bezwaren serieus. Wuif ze niet weg, maar ga er serieus op in.

• Berust het bezwaar op twijfel, neem dat dan weg door het tegendeel te bewijzen. Maak gebruik
van voorbeelden, referenties, feiten, cijfers, meningen van experts.

• Wordt het bezwaar ingegeven door een (vermeend) nadeel, laat dan zien dat de voordelen
ruimschoots opwegen tegen het nadeel. Ontken het niet, maar compenseer het.

• Bezwaar herkennen en erkennen

• Aandacht geven aan het bezwaar

• Doorvragen

• Samenvatten

• Oplossen

• Conclusie/ check (is het opgelost?)

bezwaren
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Ik boodschap

Wie een coöperatieve sfeer nastreeft, gebruikt een ’ik-boodschap'. Ik-boodschappen werken beter dan jij-boodschappen, 
met name wanneer je iemand aanspreekt op zijn gedrag.
Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Een ik-boodschap nodigt je 
gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak.

• Jij-boodschap: Jij praat te hard
Ik-boodschap: Ik kan me niet concentreren als ik je hard hoor praten

• Jij-boodschap: Jij laat niet horen hoe het gaat.
Ik-boodschap: Ik zou graag beter op de hoogte zijn van de voortgang.

• Jij-boodschap: Jij begint steeds over iets anders.
Ik-boodschap: Ik vind het lastig om het over zoveel dingen tegelijk te hebben.

• Jij-boodschap: Jij geeft geen antwoord op mijn vraag.
Ik-boodschap: Ik zit nog steeds met die vraag...

Een jij-boodschap wijst naar de ander en heeft als risico dat de ander ontkent of in de verdediging schiet. In beide gevallen 
leidt het de aandacht af van wat je wilt bereiken.
Met een ik-boodschap houd je het bij jezelf. Als je bij jezelf blijft, kan de ander daar niets aan af doen.



Vooroordelen

Cognitieve biases
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Het halo-effect treedt op wanneer de beoordelaar één positief aspect van iemands
prestatie veralgemeent naar andere aspecten. 

Het horn-effect is net het omgekeerde. De beoordelaar veralgemeent één negatief kenmerk van de 
"beoordeelde" naar alle andere aspecten en eigenschappen.

Het contrast-effect. Beoordelaars hebben de neiging om zich te laten beïnvloeden door 
hun indrukken van vroegere medewerkers of de laatste indruk voorafgaand aan de beoordeling is 
doorslaggevend voor de beoordelingsscore. Bijvoorbeeld, de beoordelaar heeft net twee slechte
medewerkers geëvalueerd. 

De centrale tendentie: de angst voor extremen. Sommige beoordelaars kiezen systematisch voor 
het centrale punt op de waarderingsschaal. Dan heeft hij het minst te verantwoorden. 

De projectie of klooneffect. Sommige beoordelaars hebben dan weer de neiging om medewerkers 
systematisch beter te beoordelen naarmate deze medewerkers in gedrag en persoonlijkheid meer 
overeenkomsten vertonen met de beoordelaar. 

Het paard van Troje-effect: de angst voor de eigen positie. De beoordelaar is bang voor de 
goede prestaties van de beoordeelde, omdat hij eigenlijk wel inziet dat de beoordeelde meer geschikt
is voor het vak dan hijzelf. Hij gaat de medewerker systematisch iets minder goed beordelen omdat 
de ander hem op de carrièreladder of zin zijn functie zal overvleugelen.

Beoordelings vooroordelen
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Hoe kunnen we stereotypische vooroordelen vermijden? 

De uitdaging vloeit voort uit de impliciete aard van de vooroordelen; beslissers zijn vaak niet bewust 
van hun vooroordelen. 

De eerste stap in de bestrijding van stereotypen vereist een bewustzijn van de gevaren die ze voor de 
besluitvorming vormen.

Vooroordelen



Back up slides

Gaviota



Hype of….
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Jarenlang werkte Victor Mion als professioneel 
toptenniscoach. 

Tijdens een wedstrijd had hij steeds één minuut 
om de speler toe te spreken. Binnen een minuut 
moest hij iets vertellen waardoor de topspeler 
resultaat zou leveren en de wedstrijd zou winnen.

inspireren – vertrouwen en geloof in de ander 
uitspreken

complimenteren – benoemen van een 
persoonlijke kwaliteit van de ander

confronteren – spiegel voorhouden

provoceren – de ander uit de tent lokken. 

Onder coachen wordt verstaan: iemand 
beïnvloeden om in beweging te komen.

One minute coaching



One minute coaching

De mentale stemming van 
de medewerker

Het doel van de One
minute-coach (voorbeeld)

Communicatietechniek (voorbeeld) Direct effect (voorbeeld)

De “ambitieuze en 
betrokken” medewerker

Bewustwording creëren, 
waardering laten blijken.

Complimenteren en inspireren. De medewerker houdt de flow vast en blijft 
zich inzetten voor gestelde doelen.

De “onzekere” medewerker Focus op kansen i.p.v. op 
bedreigingen. Eerste stap 
in de verandering.

Complimenteren en inspireren op de persoon 
en de prestatie. Gebruik een oprecht 
schouderklopje.

De medewerker bouwt meer zelfvertrouwen 
op.

De “verkrampte” 
medewerker

Openheid van zaken. 
Verkramping bespreekbaar 
maken.

Inspiratie. Maak een onderscheid tussen het 
resultaat en de prestatie. ”Doe het maar,… 
fouten mogen gemaakt worden”.

De medewerker waardeert de eigen 
prestaties meer.

De “gefrustreerde” 
medewerker

Openheid van zaken. 
Frustraties bespreekbaar 
maken.

Confrontatie. Frustraties beïnvloeden door 
focus mee te geven op zaken die nog wel te 
beïnvloeden zijn.

De medewerker heeft meer overzicht, meer 
contact en geeft meer ruimte voor dialoog.

De medewerker met het 
“vertekend zelfbeeld”

Openheid van zaken over 
het zelfbeeld.

Empoweren (bij een te negatief 
zelfbeeld). Provocatie en confrontatie bij een te 
positief zelfbeeld.

De medewerker overweegt meer 
realistische doelstellingen.

De “ongrijpbare” 
medewerker

Openheid van zaken rond 
de discipline in keuzes.

Confrontatie op het effect van deze houding. 
“Voor mij ben je ongrijpbaar, daardoor heb ik 
geen enkel gevoel bij onze samenwerking”.

De medewerker is aanspreekbaar op deze 
‘afhaakhouding’.

De “ongemotiveerde” 
medewerker

Bewustwording. 
Demotivatie bespreekbaar 
maken.

Confrontatie. Concreet de mentale stemming 
benoemen. Spiegelen. “In mijn beleving kan je 
veel beter, klopt dat?”

De medewerker is zich bewust van de 
eigen maatstaven en denkt na over 
volgende stappen in ontwikkeling.

De “excuus-maker” Stoppen met “ja, maar”. 
Bewustwording van het 
effect van de “ja, maar” op 
het leren en samenwerken.

Provocatie of confrontatie. Maak gebruik van 
heterdaadjes: “Nu doe je het weer”. Staat de 
medewerker open voor coaching? 
Complimenteer bij de 
bewustwordingsmomenten.

De medewerker is zich bewust van de 
eigen inzet en leerinstelling.
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Lees materiaal - bronnen
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• www.Leren.nl

• http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.2235/full

• http://www.oxalisconsult.be/artikel/werving-en-selectie-8-beoordelingsfouten-
van-de-beoordelaar

• http://bear.warrington.ufl.edu/weitz/mar7786/articles/amabile%20ccal%20mgt
%20review.pdf 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491020

• http://mentalfloss.com/article/504336/worlds-first-vr-brain-surgery-here
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Business People Technology

People Operations Process Design 

Business Goals

Performance and Behavioral 
requirements

Learning and Talent
requirements
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• An "engaged employee" is one who is fully absorbed by and enthusiastic about 
their work and so takes positive action to further the organization's reputation 
and interests.

• This is core – not solely – to a person’s happiness

• And as such creates the best circumstance to make someone performance at its 
best abilities for the organization.

• Knowing why you do something and believing in it

Performance engagement happiness
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People processes dissected 

Recruitment 
& 

talent management

Training
& 

development

Remuneration 
&

rewards

HR legal
& 

compliance

Goal setting and 
review processes

Technology 
& 

service providors

Health, safety 
& 

wellbeing

Company 
strategy
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About Gaviota
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Gwenn focuses on the people operations processes of new ventures (seed-stage), 
as well as supporting early stage companies having people operations in place to 
build a great venture that attracts, develops, excites, and retains exceptional 
people.

She has an academic degree in business economics from Tilburg University (1995) 
and with her personal conviction that continuous education keeps one curious 
and in a way sound, she invests in a diversity of courses and has - she herself 
having an entrepreneurial mindset - founded an enterprise called NOT ANOTHER 
Network to share inspiration with others.

Gwenn has built a long and international track record across industries (including 
big 4 consultancy firms and true multinationals) in a diversity of HRM roles. 

She uses this in depth experience and knowledge now to deliver smart hr
processes to truly entrepreneurial companies who feel a sense of urgency to 
work smart, care for the people part of business and as such add true value to its 
customers.

Gaviota – Gwenn Kocken
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• Smart HRM means having people operations in place to build a great venture 
that attracts, develops, excites, and retains exceptional people.

• For me and my network this means being able to add real value to the business 
and its customers by facilitating the resources part of the business

• By turning our extensive experience in a diversity of industries into tangible 
products in the HR remit to truly facilitating the business doing their part

• Focus on companies with an entrepreneurial spirit where there is a sense of 
urgency to getting things done and able to work together with my trusted 
knowledge network of experts

• Design, organize and structure (part of) the HR cycle towards autonomous 
smart HR processes

Mission: delivering smart HR



Track record
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HR process Assignment examples Clients

HR strategy, reporting and communication HR strategy plan
Reporting and predicting
Communication
Change management

Crawford, PwC, Inholland
iNostix
Fortis
Fortis, Inholland

Goal setting and review Performance management process design
Implementation

Crawford
HP

Recruitment and talent management Global Insourcing
Onboarding

RELX
PwC, NIBC

Remuneration and reward Job Architecture and competency framework
Employee benefits selection and analysis (international)
Pay and bonus cycle
People engagement survey

HAY Group, NIBC, Goudengids, De nieuwe bibliotheek
BlueCielo, Ahold
PwC, Crawford
PwC

HR technology and service suppliers Payroll supplier selection and setup 
HR analytics consultancy (external supplier)

I-Pension solution, Align Technology
Inostix

Training & development Career path and management development curriculum
Succession planning
Learning technology

NIBC
Crawford, Nielsen
Crossknowledge

Legal & compliance Employment contracts and covenants
Employee manual and compliance policies and procedures

BlueCielo, Align technology, i-Pension Solutions
BlueCielo, Align Technology
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If you’re comfortable with the amount of freedom you’ve 
given your employee’s, you haven’t gone far enough

Google says about culture

“ 
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Goal setting and review - also known as Performance management - is a much broader concept than 
performance appraisal or a disciplinary process. It aims to improve organizational, functional, team 
and individual performances. 

Effective performance management measures the progress being made towards the achievement of 
the organization's business objectives. It does so by planning, establishing, monitoring, reviewing and 
evaluating organizational, functional, team and individual performance.

Goal setting and review
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Take away managers’ power over employees

Meaningful feedback shouldn’t be something that comes 
around once a year. In fact, one of the worst times to 
share it is during a performance review. Why? Because 
studies have shown that when you introduce extrinsic 
motivators (like the ratings and comp typically shared in 
performance reviews), you reduce people’s intrinsic 
motivation to develop and improve. Instead, make sure 
your development is an ongoing conversation between 
you and your manager, turning your performance review 
into just another check-in rather than an annual surprise. 

Google says about performance 
management

“ 
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Remuneration covers what needs to be considered when setting salaries within an organization 
including salary packaging and how to find and utilize salary surveys.

As such this topic covers both monetary aspects as well as other aspects outside of salary. These 
other benefits are important to employees and help to drive their engagement with the organization 
and their motivation to perform well in their role. 

Rewards covers the non-salary rewards and benefits that can be offered to employees to recognize 
the contribution they make in their role.

• Tangible benefits: bonuses, technology, vehicles etc.
• Intangible benefits: positive culture and climate, flexible work practices etc

As such this includes ‘retention’: what aspects should be considered in retaining employees in their 
role or within the wider organization and the role HR can play in ensuring the right employees are 
retained to meet the current and future needs of the business.

Remuneration & reward



66

Gaviota – Smart people processes
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Contact details
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info@gaviota.nl

www.gaviota.nl

+31 6 52 08 77 94


