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Van Beoordeling naar Ontwikkeling 
 

Steeds meer leidinggevenden en 

medewerkers zetten vraagtekens bij het 
jaarlijks terugkerende ritueel van 

beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

Uit onderzoek van HR-Cloud-

softwareleverancier Raet (2016) blijkt dat 4 

van de 5 werknemers vindt dat 

functionerings- en beoordelingsgesprekken 

hun langste tijd hebben gehad. De HR-cyclus 

is voor velen een verplicht nummer 

geworden en dat is zonde, want er is veel 

meer uit te halen.  

 

De huidige evaluatiecyclus staat haaks op de trend waarin werknemers steeds meer zelf 

verantwoordelijk worden gesteld voor hun ontwikkeling en prestaties. De stijl waarbij de baas 

de ondergeschikte beoordeelt past in een tijd waarin men uitgaat van leiderschap op basis van 

hiërarchie, niet in een tijd waar gelijkwaardigheid een grote rol speelt op het werk. 

Waarom is Evaluatie zo Belangrijk? 
 

Ondanks deze trend is het evalueren van het functioneren van medewerkers belangrijk voor 

een organisatie. Een evaluatiecyclus dient meerdere doelen voor een organisatie. Op basis van 

het presteren van medewerkers worden door de HR-afdeling beslissingen genomen over 
promoties, transfer of ontslag. Daarnaast zorgt een goede evaluatie ervoor dat de behoefte 

aan training en ontwikkeling geïdentificeerd kan worden. Door te inventariseren of er 

gebieden zijn waar nog niet voldoende wordt gepresteerd kunnen besluiten genomen worden 

over training en ontwikkeling. Bovendien kunnen deze gebieden, waar nog niet voldoende 

gepresteerd wordt, dienen als indicatie voor het werving- en selectieproces. En misschien wel 

het belangrijkste: Een evaluatie levert de juiste feedback aan de medewerker over het 

functioneren en biedt duidelijkheid over de verwachtingen in het functioneren. Hierop kunnen 

beslissingen genomen worden in de beloning en functiewaardering.  

Wat Maakt EeZZer Uniek? 
 

Naast een digitale oplossing voor het bovenstaande biedt EeZZer meer, maar wat maakt 

EeZZer nu uniek?  

 

Koppeling van Missie naar Taak 
Een van de aspecten waarop EeZZer zich differentieert is door duidelijk te maken hoe de 

dagelijkse taken van een medewerker bijdragen aan de missie en visie van het bedrijf (figuur 

1). Op elk moment van de dag kan een medewerker binnen EeZZer zien welke van zijn/haar 

taken invloed hebben op welke team-, afdelings-, en organisatiedoelstellingen (klik hier voor 

een voorbeeld hoe dit er in de praktijk uitziet). Hierdoor wordt het voor de medewerker 

tastbaar hoe hij of zij bijdraagt aan het grotere geheel. Dit leidt uiteindelijk tot een grotere 

betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie. 

 

 

https://youtu.be/bAptLz8d4-4
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Dit werkt ook in het voordeel van een team- of afdelingsleider. Op elk moment van de dag 

kan hij of zij zien welke taken bijdragen aan welk doel en welke medewerkers deze taken 

uitvoeren. Daarnaast kan de team- of afdelingsleider ook zien hoe ver de medewerkers zijn 

in hun ontwikkeling wat betreft deze taken. Hierdoor kan er tijdig geconstateerd worden of 

men op schema zit om het doel te halen of dat deze eventueel bijgesteld moet worden. 

 

 
Figuur 1: Visualisatie van koppeling tussen Missie en Taak.  

 

HR-Analytics 

 

HR-analytics en data-driven HR-management zijn onderwerpen die de afgelopen jaren meer 

aandacht krijgen en steeds meer mogelijkheden bieden. EeZZer maakt het mogelijk om het 

functioneren van medewerkers te kwantificeren en te analyseren. Dit kan op het niveau van 

operationele rapportages voor kwaliteitsbewaking, benchmarking en besluitvorming en op het 

niveau van uitgebreide statistische analyses.  

 

Met gebruik van EeZZer is HR-analytics niet 

meer beperkt tot het analyseren van 

verzuimpercentages, opleidingsniveau en harde 

productiecijfers maar kan het geobserveerde 
gedrag van medewerkers gebruikt worden. 

Door HR-analytics goed in te zetten kan 

irrationele besluitvorming in een organisatie 

verminderd worden door objectieve informatie 

mee te nemen in deze besluitvorming. 

 

  

HR-analytics: 

Het op een cijfermatig bewijs gebaseerde benadering voor het nemen van betere 

beslissingen met betrekking tot de menskant van de organisatie (Al & Doze, 2015). 
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Talentmanagement 
Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij 

zonder dat HR-managers de term 

talentmanagement voorbij horen komen. 

Het woord talentmanagement zegt het 

eigenlijk al; het is erop gericht om binnen 

een organisatie medewerkers met 

bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities op 

een bepaald gebied te identificeren, te 

ontwikkelen, en een functie te zoeken 

waarin die talenten tot hun recht komen. 

Talent is vaak een eufemisme voor “mensen”, waardoor talentmanagement niet alleen meer 

draait om de ‘ster’ werknemers maar om alle werknemers (Lewis & Heckman, 2006). Echter 
de mate waarin bedrijven hun medewerkers effectief kunnen managen op het gebeid van talent 

faalt vaak drastisch wat bijdraagt aan het hoge turnover percentage van medewerkers 

(Cappelli, 2008). Nieuwe processen en tools zijn nodig om medewerkers te behouden voor 

de organisatie en deze een carrièreplan aan te kunnen bieden. Met EeZZer is het mogelijk om 

te kunnen zien op welke gebieden een medewerker excelleert. Door de combinatie van een 

uniek waarderingssysteem en de te verwachten ontwikkeling kunnen deze gebieden makkelijk 

geïdentificeerd worden. Door vervolgens het ontwikkelplan en doelstellingen aan te passen 

op deze gebieden worden de sterke punten van de medewerker volledig benut en voelt hij/zij 

zich waardevol voor de organisatie. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat de medewerker 

zich gewaardeerd voelt en de organisatie dus niet snel zal verlaten. 

 

Van Beoordelingsgesprek naar Ontwikkelgesprek 
 

Toekomstgerichte organisaties zetten dus het best in op de rijkdom van loopbanen, zodat een 

ontwikkelingsplan opgesteld kan worden op maat van de werknemer (Wuytens, 2015). Met 

het gebruik van EeZZer worden het beoordelings- en functioneringsgesprek vervangen (of 

uitgebreid) met het ontwikkelgesprek. In dit gesprek wordt uitgegaan van het huidig en 

toekomstig functioneren en presteren maar vooral de manier waarop medewerkers hier 

bewust mee bezig zijn. De nadruk bij dit gesprek ligt op het delen van ieders visie en ideeën 

over deze ontwikkeling. Zo ontstaat een gelijkwaardig gesprek gebaseerd op objectiviteit en 
geobserveerd gedag.  

   

 

 

 

 

Hoe Werkt een Evaluatie met EeZZer? 
 

Binnen EeZZer wordt elke medewerker aan een functieprofiel gekoppeld (klik hier om te zien 

hoe een functieprofiel eruitziet). In dit profiel wordt geen gebruik gemaakt van vage of lastig 

te interpreteren competentie-omschrijvingen, maar de profielen zijn opgebouwd uit concreet 

omschreven procestaken, kwalificaties, bevoegdheden en opleidingen. 

Wanneer het gesprek over presteren door een medewerker als eerlijk, zonder 

vooroordelen en op basis van bewijs wordt ervaren vergroot dit de intentie 

om langer bij de organisatie te blijven (Robbins & Judge, 2007). 

https://youtu.be/iNRuf9i3p-Y
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Procestaken 
Een procestaak is een handeling die je tijdens het werk doet om je functie (goed) uit te kunnen 

voeren. Een procestaak beschrijft observeerbaar gedrag (Houdt de werkplek netjes en schoon) 

in plaats van karaktereigenschappen (Is netjes en gedisciplineerd). Procestaken zijn concreet 

omschreven en hebben direct verband met de praktijk. Per procestaak is per functie een 

gewenste waardering vastgesteld. Dit is de waardering waar de medewerker voor elke 

procestaak naar toe zal moeten ontwikkelen. 

 

Vaardigheden 
Vaardigheden zijn bekwaamheden om procestaken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: 

MS Excel kunnen gebruiken. 

 

Bevoegdheden 
Aan elke functie kunnen bevoegdheden gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: Bevoegd om 

aankopen tot € 10.000,- per maand te accorderen of Personeel werven en aannemen. 

 

Opleiding 
Hier wordt aangegeven welke relevante opleidingen de medewerker al bezit en welke 

cursussen of opleidingen nog gevolgd moeten worden.  

 

Kwalificaties 
Kwalificaties zijn uitvoerende taken waar een medewerker voor gekwalificeerd moet zijn 

voordat hij/zij deze uit mag voeren. In EeZZer kunnen voorwaarden verbonden zijn aan een 

kwalificatie. Bijvoorbeeld voor de kwalificatie: Zelfstandig het medicijn ‘Placebo’ bereiden, kunnen 

de voorwaarden ‘In bezit van apothekersdiploma A’, ‘Minstens 30 uur ervaring in bereiding medicijn 

‘Placebo’, en ´In bezit certificaat placebo/nocebo -effecten in de farmacie’ van toepassing zijn.  

 

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de medewerker in EeZZer ‘gekwalificeerd’. 

Aan een kwalificatie kan een termijn worden toegekend, na deze termijn vervalt de kwalificatie 

en zullen de voorwaarden opnieuw beoordeeld moeten worden door leidinggevenden. Op 

verschillende niveaus kunnen overzichten van alle kwalificaties en medewerkers worden 

uitgedraaid om planningen op te kunnen baseren of voor kwaliteitscontroles en audits. 

 

EeZZer gebruiken tijdens het ontwikkelgesprek 
Managers en teamleiders zijn binnen EeZZer bevoegd 

om de ontwikkeling en functioneren van 

medewerkers te evalueren (klik hier om te zien hoe 

een evaluatie eruitziet). Medewerker en 

leidinggevende doen dit samen met ondersteuning 

van EeZZer op de computer of tablet. In dit gesprek 

staat de evaluatie en waardering van de ontwikkeling 

van de medewerker centraal aansluitend bij de 

doelen en wensen die vastgelegd zijn in het 

EeZZerprofiel  

 

 

  

https://youtu.be/F7seNLa0o4A
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Wanneer het evaluatieproces is doorlopen en de verschillende onderdelen zijn voorzien van 

een waardering of concreet persoonlijk doel, kan de evaluatie ter goedkeuring naar de 

medewerker worden verstuurd. Wanneer de medewerker inlogt op EeZZer ziet hij/zij de 

uitgevoerde evaluatie, kan deze nog eens rustig doorkijken en beslist dan of hij/zij de evaluatie 

goedkeurt of afkeurt. Bij afkeuren kan een motivatie voor de afkeuring worden ingevoerd. Pas 

nadat de medewerker de evaluatie heeft goedgekeurd ligt deze definitief vast in EeZZer. De 

evaluatie kan altijd opgevraagd en geraadpleegd worden in de evaluatiegeschiedenis.  

 

Kortom 
 

Werknemers zijn steeds vaker van mening dat het beoordelingsgesprek achterhaald is. Dit 

zorgt voor een behoefte aan iets vernieuwends. Wij zij van mening dat een ontwikkelgesprek 

het juiste alternatief is. Hierin is EeZZer een tool die u, uw organisatie, en uw personeel 

ondersteunt zich verder te ontwikkelen. Los van de standaardfuncties zorgt EeZZer voor een 

unieke kijk op talentmanagement en HR-analytics.   

 

Contact 
 

EeZZer B.V. 

Schootsestraat 14 

5616 RD Eindhoven 

info@eezzer.com 
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