Voorbeeld verslag van een functioneringsgesprek
(Als je dit voorbeeld verslag wilt gebruiken bij functioneringsgesprekken, een leeg formulier
vind je bij de ‘’Ook handig’’ downloads onderaan de websitepagina)
Naam: Johan V.
Functie: allround
medewerker
Naam
leidinggevende:
Dirk van H.
Evaluatie afspraken uit vorige
functioneringsgesprek

Inzet en instelling
Loyaliteit
Proactiviteit

Datum vorige gesprek:
15-10-2019
Datum gesprek:
21-09-2020

Opmerkingen/afspraken
We zouden een bedrijfsfeest plannen maar corona
heeft hier roet in het eten gegooid. Johan heeft in de
samenwerking met klanten vooruitgang geboekt en is
iets mondiger geworden. Dirk zou Johan meer
begeleiden en dat er maar sporadisch van gekomen.
Dirk betreurt dit en beloofd beterschap. Ook is de
werkdruk bij vlagen nog steeds te hoog. Daar wordt
aan gewerkt door de planning en komt goed aldus Dirk.
Opmerkingen/afspraken
Prima
Johan mag zich wat meer uitspreken. Hij heeft vaak
goede suggesties maar heeft moeite om zich te uiten,
met name bij oudere collega’s.

Productie

Prima

Kwaliteit
Collegialiteit en
samenwerking
Samenwerking met collega’s?

Prima
Opmerkingen/afspraken
Zie proactiviteit.

Samenwerking met klanten?

Dat gaat beter maar Johan vindt zelf dat hij daar nog
meer aan kan werken.

Samenwerking met leidinggevende?

Johan had graag meer begeleiding gehad, zoals vorig
jaar afgesproken. Dirk belooft hier aan te werken.

Voldoende ondersteuning/begeleiding aanwezig?

Johan heeft behoefte aan meer duidelijkheid in de
werkinstructie.
Opmerkingen/afspraken

Organisatie van het
werk
Organisatie van eigen
werk?

Goed, mits Johan duidelijke instructie krijgt.

Verbeterpunten eigen
werk?

Geen

Verbeterpunten voor het bedrijf/de organisatie?

Johan en Dirk vinden samen dat de werkinstructie
beter kan. Dirk gaat dat overleggen en is het met
Johan eens dat er te weinig tijd voor wordt
uitgetrokken. Dirk neemt deze suggestie mee in het
overleg.
Opmerkingen/afspraken
Johan wil meer op de kraan en heeft aangegeven daar
een opleiding in te willen doen.

Loopbaan en opleiding
Ambities?
Ondersteuning
nodig?

Dirk heeft eerder al aangegeven meer tijd voor Johan
vrij te maken.

Gewenste cursussen of
opleidingen?

Waarschijnlijk Machinist Cultuurtechniek bij IPW Werkt

Motivatie voor eigen werk?

Johan is enorm gemotiveerd

Vakinhoudelijke kennis op niveau?

Ja

Werkdruk en
verzuim
Werkdruk te
hoog/laag?

Opmerkingen/afspraken

Ziekteverzuim?

Johan is thuisgebleven met verkoudheidsklachten en is
uit voorzorg thuis gebleven. Hij is getest op corona en
die was gelukkig negatief. Voor de rest is hij geen dag
ziek geweest.

Fysieke beperkingen?

Dirk geeft aan dat de planning hier naar gaat kijken. De
extra inzet van zzp’ers tijdens pieken in het gras- en
maisseizoen wordt hierbij mee genomen als mogelijke
maatregel.

Bijzondere omstandigheden?
Geen
Verbeterpunten of
oplossingen?

Meer zzp’ers bij piekdrukte zoals aangegeven bij
werkdruk.

Overige onderwerpen
Werk-/privébalans, overige onderwerpen m.b.t.
het functioneren en het werk, bijzonderheden?

Opmerkingen/afspraken
Johan vindt het soms te druk in de kantine. Dirk is het
met hem eens en stelt voor om iedereen nog een keer
op de corona maatregelen te wijzen.
Johan geeft aan dat hij het bijzonder naar zijn zin heeft.
De sfeer vindt hij heel goed en is blij dat hij een
opleiding kan gaan doen. Dirk geeft aan dat ze
bijzonder blij met hem zijn en geven hem graag de
kans om kraanmachinist te worden binnen het bedrijf.
Afgesproken is dat Johan na het afronden van zijn
studie in het voorjaar van 2021 minstens 50% van de
tijd op de kraan komt te zitten.

Handtekening voor akkoord

Handtekening voor akkoord

Naam medewerker: Johan V.

Naam leidinggevende: Dirk van H.

