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checklist #contact -  
de menselijke factor in customer service

Beoordelingsprocedure +
tips voor het ontwikkelplan

 Begin op tijd met het zorgvuldig samenstellen van de beoordeling

 Gebruik bij het samenstellen cijfers, de voorlaatste beoordeling en eerdere functioneringsgesprekken

 Bepaal en controleer welke afgesproken resultaten wel en niet zijn behaald

 Bepaal per resultaat of dat een gevolg is van de inzet van de medewerker of van omstandigheden

 Zorg voor een helder omschreven eindoordeel

 Zorg er voor dat de beoordeling administratief geheel voorbereid is

 Bereid het gesprek en de uitspraak voor

 Neem zelf het initiatief voor het gesprek

 Nodig de medewerker op tijd uit (minimaal 1-2 weken)

 Geef doel, duur (meestal 1-1,5 uur) en plaats in de uitnodiging aan

 Reserveer een ruimte waar je ongestoord onder vier ogen kunt praten

 Zet je telefoon uit en zorg dat je niet gestoord wordt

 Geef bij aanvang van het gesprek de stappen en onderdelen van het gesprek aan 

 Begin (of sluit af) met het eindoordeel waarin je ook je (on)tevredenheid laat zien

 Bespreek alle (deel)resultaten, vat ieder onderdeel feitelijk en kort samen met een mening

 Bespreek de consequenties van de beoordeling (salaris, contract, promotie…) 

 Biedt medewerker de mogelijkheid een reactie te geven op de kwaliteit van het gesprek en de aard van 

de beoordeling

 Geef aan welke aanvullende afspraken worden gemaakt

 Laat de medewerker tekenen voor akkoord

 Zorg er voor dat de medewerker een kopie ontvangt

Tips
•	 Bedenk	vooraf	welke	reacties	je	kunt	verwachten	in	het	geval	van	een	negatieve	beoordeling	of	het	niet	

kunnen toekennen van salarisverhogingen of promoties. 

•	 Draag	zorg	voor	een	duidelijke	opbouw	en	voldoende	onderscheid	tussen	de	verschillende	beoordelings-

facetten. 

•	 Sta	niet	toe	dat	er	tijdens	het	gesprek	vergelijkingen	gemaakt	worden	met	andere	agents.

•	 Beperk	de	beoordeling	tot	waargenomen	prestaties	en	gedrag.	



2 van 2www.customercontact.nl

•	 Breng	geen	verbanden	aan	tussen	meerdere	slechte	prestaties	of	tussen	goede	en	slechte	(“Je	gespreks-

duur is wel in orde, maar de kwaliteit van de gesprekken is slecht. Ik zie dat ook terug in de wijze waar-

op je klantcontactgegevens vastlegt in het systeem.”)

•	 Schakel	je	eerste	indruk	en	je	emoties	zoveel	mogelijk	uit,	de	prestatie-indicatoren	spreken	voor	zich.

•	 Hoe	ga	je	om	met	de	reacties	op	de	consequenties?

•	 Kies,	afhankelijk	van	de	doelstelling,	een	goede	invalshoek	voor	het	beoordelingsgesprek.	Je	kunt	welis-

waar ‘tell and listen’ toepassen (waarbij de beoordeelde weinig ruimte heeft) maar je kunt ook tijdens het 

gesprek regelmatig naar reacties vragen of samen naar oplossingen zoeken voor geconstateerde knelpun-

ten.

•	 Bij	een	negatieve	beoordeling	het	slechte	nieuws	in	een	keer,	kort	en	bondig	brengen.

•	 Bied	ruimte	voor	emoties	en	benoem	ze,	maar	ga	niet	troosten.	

•	 Laat	de	medewerker	rustig	stoom	afblazen	tot	hij	zelf	informeert	naar	het	waarom.

•	 Licht	de	reden	kort	en	zakelijk	toe,	herhaal	eventueel	maar	gebruik	dezelfde	woorden	om	semantische	

discussies te voorkomen. 

•	 Bedenk	dat	supervisors,	wanneer	zij	de	beoordelingen	moeten	uitvoeren,	het	hele	jaar	de	tijd	hebben	om	

gegevens te verzamelen. Zet het voorbereiden van de beoordelingsronde tijdig op de agenda van het werk-

overleg.


