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BEOORDELING EN ONTWIKKELING MEDEWERKERS

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G beoordelingscriteria afleiden uit geformuleerde doelen
    G de effectiefste methoden om prestaties te meten
    G beoordelingsgesprekken gebruiken voor bijsturing
    G beoordelingsfouten vermijden
    G de effectiviteit van hele teams beoordelen
    G anderen ontwikkelen door zaken te delegeren
    G betekenisvolle feedback geven waarvan anderen
        kunnen leren
    G medewerkers coachen bij prestatieproblemen op het
        werk
    G medewerkers begeleiden bij hun ontwikkeling op de
        lange termijn.
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Het aantrekken van goede medewerkers

  

M Wat is nodig om goede medewerkers aan te trekken?:
    Suggesties voor sollicitatiegesprekken:
    F maak een vast aantal vragen voor alle sollicitanten,
        om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten;
    F zorg voor gedetailleerde informatie over de functie
        waarnaar de kandidaten solliciteren;
    F beperk je tot de achtergrond, ervaring, interesses,
        testscores en andere bijzonderheden van de
        sollicitanten;
    F stel vragen waarbij sollicitanten gedetailleerd moeten
        vertellen over hun daadwerkelijke gedrag in een
        werksituatie;
    F gebruik een gestandaardiseerd evaluatieformulier;
    F maak notities tijdens het gesprek;
    F voorkom korte gesprekken en te snelle beslissingen.
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Beoordelen en bijsturen

  

M Prestatiebeoordelingen als middel om bij te sturen:
    F doelen staan centraal, bijv. door middel van MBO;

    F welke prestaties moeten worden gemeten?
        G wat te meten: bij voorkeur objectief meetbare
            prestaties; soms subjectief als anders niet kan;
        G hoe te meten: cijfers, verslagen, waarnemingen, enz

    F wat zijn de criteria voor prestatiebeoordelingen?
        G individuele prestaties, taakuitkomsten;
        G gedrag (zoals aanwezigheid, behaalde deadlines); 
        G persoonlijkheidskenmerken (houding, motivatie).
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Beoordelen en bijsturen

  

M Prestatiebeoordelingen als middel om bij te sturen:
    Bij beoordeling is het van belang dat naast aandacht
    voor de geleverde prestatie, ook gekeken wordt naar de
    wijze waarop deze prestatie tot stand is gekomen alsook
    naar de mate waarin de medewerker in zijn eigen
    ontwikkeling heeft geïnvesteerd.
    Voorbeelden van beoordelingscriteria: 

Objectieve criteria, o.a.:
- te realiseren omzet / periode
- te realiseren productie / per.
- te verkopen producten / per.
- aantal klantcontacten + case-
   load per contact
- enz. 

Subjectieve criteria, o.a.: 
- kwaliteit notities / memo’s
- creativiteit
- klantgerichtheid
- inhoudelijke realisatie projectn
- bijdragen aan het team
- enz.
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Beoordelen en bijsturen

  

M Prestatiebeoordelingen als middel om bij te sturen:
    F prestaties met de gestelde norm vergelijken: in
        hoeverre wordt afgeweken van afgesproken normen:
        G via checklists;
        G door competentiegericht te beoordelen: gericht op
            talenten en de ontwikkeling daarvan;
        G door schriftelijke vastleggingen;
        G aan de hand van cruciale voorvallen (critical events,
            incidents), als voorbeelden van getoond gedrag;
        G grafische beoordelingsschalen: 5-puntsschalen
            m.b.t. zaken als kwantiteit / kwaliteit van werk;
        G beoordelingsschalen met gedragsanker
            (behaviorally anchored rating scales, BARS):
            combinatie van vorige 2 methoden;
        G beoordeling via computersoftware.
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Beoordelen en bijsturen

M Prestatiebeoordelingen als middel om bij te sturen: 
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Beoordelen en bijsturen

  

M Mogelijke fouten bij beoordeling van prestaties:
    F subjectiviteit: kan gebaseerd zijn op negatieve,
        positieve of neutral ideeën die een manager heeft over
        zijn medewerker, vaak op basis van werkgerelateerd
        interacties die weinig te maken hebben met
        prestaties;

    F positieve subjectiviteit resulteert meestal in milde
        beoordelingen en daarmee hogere waarderingen dan
        de prestaties zouden rechtvaardigen;

    F bij neutrale subjectiviteit ontstaat bij de beoordeling
        vaak een centrale tendentie: een gemiddelde of
        bovengemiddelde beoordeling;
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Beoordelen en bijsturen

  

M Mogelijke fouten bij beoordeling van prestaties:
    F nadruk op recente voorbeelden, waarbij wellicht door
        werkdruk en onvoldoende concentratie de manager
        werk van 6 maanden geleden niet meer in beeld heeft;

    F haastig beoordelen, i.v.m. werkdruk, verkeerde priori-
        teitenstelling, e.d.;

    F halo-effect dan wel horn-effect: een te positieve dan
        wel te negatieve beeldvorming van een persoon
        hebben;

    F verder: het zich teveel laten leiden door iemands
        uiterlijk, sociale status,kleding, etniciteit of sekse.



10

BEOORDELING EN ONTWIKKELING MEDEWERKERS

Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Feedback-aspecten:
    F feedback kan beter feedforward zijn: het verleden kan
        niet worden veranderd, de toekomst wel;

    F feedback kan ertoe leiden dat iemand die eerst geen
        doelen had, deze nu wel doelen gaat stellen;

    F feedback maakt duidelijk aan werknemers of ze
        vooruitgang hebben geboekt;

    F feedback kan ertoe leiden dat werknemers beter hun
        best gaan doen;
 
    F feedback kan werknemers stimuleren om hogere
        doelen te stellen als ze een vorig doel hebben bereikt.
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Feedbackgericht beoordelingsgesprek, structuur:
    F opzet:
        G voorbereiding: functiebeschrijving, beoordelings-
            formulier, punten die besproken worden, enz.;
        G opening: de werknemer op zijn gemak stellen, en
            verduidelijking van doel van gesprek; 
        G tijd van vragen stellen en discussie;                       >>
        G conclusie;                                                                   >>

    F de manager treedt op als partner die samenwerkt met
        de ondergeschikte om diens prestaties op een hoger
        niveau te krijgen.
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Feedbackgericht beoordelingsgesprek, structuur:
    F vragen en discussie:
        G blijf gericht op doelen;
        G zorg ervoor dat de timing goed is;
        G minimaliseer bedreigingen – schep een behulpzame
            en constructieve sfeer;
        G laat de werknemer meepraten;
        G stimuleer de werknemer tot zelfreflectie;
        G geef kritiek op de prestaties maar niet op de
            persoon: persoon = gedrag! 
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Feedbackgericht beoordelingsgesprek, structuur:
    F vragen en discussie, vervolg:
        G concentreer op specifiek gedrag;
        G verzacht bij kritiek de toon, maar niet de boodschap
        G overdrijf niet; geef zowel positieve als negatieve
            feedback;
        G stem de feedback op de persoon af;
    F conclusie:
        G zorg ervoor dat de feedback wordt begrepen;
        G stel een gedetailleerd actieplan op.
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Beoordeling van teams:
    Suggesties voor het ontwerpen van een team-
    beoordelingssysteem:
    F koppel de resultaten van het team aan de organisatie-
        doelen;

    F begin met de klanten van het team en het werkproces;

    F meet zowel teamprestaties als individuele prestaties;

    F train het team om zijn eigen teamleden te ontwik-
        kelen;

    F verder: laat teams zichzelf beoordelen; dit leidt veelal
        tot heldere beoordelingen met meer commitment.
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Bijzondere vormen van beoordeling:
    F Zelfbeoordelingen: waarbij de medewerker zelf een
        sterkte/zwakte analyse maakt gebaseerd op zijn eigen
        functie- en/of competentieprofiel. 
        Dit kan met name goed gehanteerd worden wanneer
        deze analyse niet gekoppeld is aan beloning, waardoor
        de eigen beoordeling minder subjectief wordt en
        daardoor minder bedreigend. 
        Een groot nadeel van zelfbeoordeling is dat deze
        meestal geen nieuwe inzichten oplevert zonder
        feedback van anderen.    
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Bijzondere vormen van beoordeling:
    F 180- en 360 graden beoordelingen: waarbij in de 180
        graden-vorm naast zelfbeoordeling tevens feedback
        vanuit leidinggevende en ondergeschikten wordt
        gegeven, hetgeen tot nieuwe inzichten kan leiden, en
        daarmee de input voor nieuwe ontwikkelingspunten
        vergroot. 

        Bij 360 graden beoordeling vindt feedback plaats door
        meerdere personen die zicht kunnen hebben op het
        functioneren van de medewerker, e.e.a. op basis van
        sterkte/zwakte analyses, waarbij gebruik gemaakt
        kan worden van vragenlijsten.  Veelal wordt gekozen
        om deze feedback anoniem in te zetten, gelet op
        mogelijke beloningsconsequenties.
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Beoordeling voor constructieve feedback

  

M Bijzondere vormen van beoordeling:
    F Groepsbeoordelingen: worden met name gebruikt
        binnen organisaties waar de prestaties niet van
        individuele medewerkers afhangen, maar van (teams
        van) meerdere medewerkers, zoals bij zelfsturende
        teams.  Dit soort systemen zijn uiteraard vooral
        gericht op teamontwikkeling en -beoordeling. 
  
        In dit verband kan onderscheid worden gemaakt
        tussen: 
        G teamprestaties als optelsom van individuele bij-
            dragen, en
        G teamprestaties als prestaties van een heel team.
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Medewerkers verder ontwikkelen

  

M 5 manieren om medewerkers verder te ontwikkelen:
    F effectief delegeren;

    F betekenisvolle feedback geven;
 
    F coachen: bij prestatieproblemen, en bij problemen en
        moeilijkheden in de loopbaan;

    F medewerkers begeleiden bij hun langetermijn-
        ontwikkeling.
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Medewerkers verder ontwikkelen

  

M 5 manieren om medewerkers verder te ontwikkelen:
    F effectief delegeren:
        G de opdracht toelichten;
        G geef de bewegingsvrijheid van de werknemer aan;
        G geef de werknemer inspraak;
        G laat anderen weten dat je taken hebt gedelegeerd;
        G stel controlemechanismen in werking voor feedback
        G vraag bij problemen om aanbevelingen van de
            betrokken werknemers;
        G delegeren vraagt om een investering van de
            leidinggevende.
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Medewerkers verder ontwikkelen

  

M 5 manieren om medewerkers verder te ontwikkelen:
    F betekenisvolle feedback geven:
        G managers dienen de werknemer te laten weten wat
            ze hebben vastgesteld;
        G managers dienen een oordeel te geven over wat ze
            hebben vastgesteld;
        G managers dienen aan te geven wat de gevolgen zijn
            en hoe het gedrag kan worden verbeterd;
        G in de gaten houden hoe het gedrag zich ontwikkelt;
        G een manager die de ontwikkeling van een
            werknemer observeert en positief beoordeelt, kan
            de verantwoordelijke werknemer verder stimuleren
            door bijv. complimenten geven of promotie laten
            maken.
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Medewerkers verder ontwikkelen

  

M 5 manieren om medewerkers verder te ontwikkelen:
    F coachen:
        G continu zoeken naar mogelijkheden voor
            verbetering;
        G een coach zoekt voortdurend naar mogelijkheden
            om de prestaties van medewerkers te verbeteren;
        G een ondersteunend klimaat scheppen;
        G effectieve coaches nemen belemmeringen weg die
            ontwikkeling in de weg staan en bevorderen een
            sfeer waarin het verbeteren van prestaties wordt
            aangemoedigd;
        G medewerkers beïnvloeden om hun gedrag te
            veranderen;
        G coaching is pas effectief als de prestaties van de
            werknemer vooruitgaan.


