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Functioneringsgesprek 

 

Doel gesprek 

In het functioneringsgesprek bespreek je met je leidinggevende hoe jij de afgelopen periode 

hebt gewerkt, op welke punten jouw functioneren beter zou kunnen, en hoe jij jezelf zou 

kunnen ontwikkelen in je (loop)baan. Je leidinggevende en jij kunnen gespreksonderwerpen 

aandragen en aangeven waar eventuele knelpunten liggen. Niet alleen jouw functioneren 

komt ter sprake maar ook dat van je leidinggevende, en jullie samenwerking. Het 

functioneringsgesprek is dus tweezijdig. Het gesprek is constructief en toekomstgericht: wat 

kun je verbeteren en hoe kun je dat doen? 

 

Gesprek voorbereiden 

Meestal neemt je leidinggevende het initiatief tot het functioneringsgesprek, maar je kunt er 

ook zelf om vragen. Voor het functioneringsgesprek kun je zelf kritisch nadenken over jouw 

baan, jouw functioneren in de afgelopen periode en jouw wensen voor je loopbaan in de 

toekomst. Het is raadzaam om vooraf je eigen agenda op te stellen met daarin de punten die 

jij wilt bespreken. Met een goede voorbereiding kun jij het verloop van het gesprek voor een 

groot deel bepalen. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Je kunt met je leidinggevende bespreken welke werkzaamheden goed zijn gegaan, maar ook 

kijken wat minder goed ging. Bedenk hierbij leerpunten die je in de toekomst beter wilt 

doen. 

Bedenk vooraf wat je persoonlijke leerdoelen zijn: Waar wil je met je werk naar toe? Wat wil 

je leren? Zorg dat je voor jezelf een helder beeld heb van jouw persoonlijke ontwikkeling de 

komende periode. 

Stel jezelf heldere en realistische doelen, zodat je tijdens het gesprek een goede basis hebt 

om afspraken te maken over jouw opleidingswensen en loopbaanontwikkeling.  

Hoe kun je jouw functie uitbouwen? Ambieer je een: 

• taakverdieping waarbij je jouw bestaande taken beter kunt gaan uitoefenen. Met 

taakverdieping wordt de kwaliteit van je werk hoger (je leert bijvoorbeeld nog beter met 

de PC werken).  
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• taakverbreding waarbij je nieuwe taken krijgt die op hetzelfde niveau liggen als je 

huidige werkzaamheden. Je wilt bijvoorbeeld PR-taken of P&O taken aan je functie 

toevoegen. 

• taakverrijking waarbij je functie moeilijker wordt. Je krijgt er meer bevoegdheden bij, 

zoals bijvoorbeeld planning of beheer.  

 

Gespreksonderwerpen 

Volgens het standaardmodel dat het Arbeidsbureau hanteert moeten bij een 

functioneringsgesprek altijd de volgende punten aan de orde komen: 

• Jouw mening over je werk  

• Functie-eisen  

• Oordeel over je werk, o.a. op de punten productiviteit en werktempo  

• Oordeel over je werk je werkhouding, o.a. gebaseerd op je inzet, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid  

• Overige zaken zoals loopbaantraject en opleiding  

• De mening van je leidinggevende over bijvoorbeeld je zwakke en sterke punten.  

 

Afspraken maken 

Naar aanleiding van het functioneringsgesprek kunnen doelen worden gesteld en concrete 

afspraken worden gemaakt; in latere gesprekken kan daar op worden teruggekomen. Zulke 

afspraken zijn altijd SMART: 

• Specifiek: helder, eenduidig  

• Meetbaar: controleerbaar  

• Acceptabel: samen overeengekomen  

• Realistisch: haalbaar, binnen bereik  

• Tijdgebonden: peildata en/of einddata   

De uitkomst van het gesprek wordt samengevat in een verslag, dat aan jou ter 

ondertekening wordt voorgelegd. Ben je het niet eens met de inhoud van het verslag, dan 

hoef je het document niet te ondertekenen. Je kunt het beste op papier zetten met welke 

onderdelen je het niet eens bent en waarom. Stuur ook een kopie van je brief naar de 

personeelsfunctionaris van je organisatie. 


