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Aan de slag met functioneringsgesprekken  
U wilt aan de slag met functioneringsgesprekken, maar u bent nog zoekende hoe u dat gaat 
aanpakken? BK6 helpt u om functioneringsgesprekken in uw organisatie vorm te geven door 
middel van een workshop of adviestraject. Na afloop hebt u antwoorden op deze vragen: 
 

 Waarom ga ik functioneringsgesprekken voeren? 

 Wat communiceer ik mijn medewerkers? 

 Wat is het verschil met andere gesprekken? 

 Hoe ga ik de gesprekken plannen? 

 Welke vragen ga ik stellen? 

 Hoe ziet een gespreksformulier eruit? 

 Hoe bereid ik me voor en haal ik het optimale resultaat uit de functioneringsgesprekken? 

 Hoe geef ik feedback en hoe maak ik lastige situaties bespreekbaar? 

 Wat doe ik na de functioneringsgesprekken? 

 
De workshop of het adviestraject kunt u alleen volgen of met een aantal van uw collega’s. Op deze 
manier draait het geheel om u en uw organisatie en krijgt u antwoord op uw vragen. Maar u gaat 
ook zelf aan het werk, want zo krijgt u voldoende handvatten om de slag te gaan met 
functioneringsgesprekken in uw organisatie. 
 
Waarom functioneringsgesprekken? 
Functioneringsgesprekken kunnen van grote waarde zijn voor iedere medewerker, leidinggevende 
en organisatie. Deze gesprekken zijn voor leidinggevenden het uitgelezen moment om met 
medewerkers in gesprek te gaan over bijvoorbeeld functioneren, ontwikkeling en doelen van zowel 
de medewerker als de organisatie. Ook kan de leidinggevende tijdens deze gesprekken veel 
informatie verkrijgen over de werksituatie binnen de eigen organisatie. Die kan de basis vormen 
voor het aan- en bijsturen van de medewerkers, maar ook van de organisatie in zijn geheel.  
 
Wat kunt u nog meer doen? 
Wanneer u de structuur van de functioneringsgesprekken op orde heeft kunt u ook nog de training 
functioneringsgesprekken van BK6 volgen, waarbij theorie wordt afgewisseld door praktische en 
laagdrempelige oefeningen met een acteur. Wilt u meer weten over het ontwikkelen van uw 
medewerkers en organisatie, dan heeft BK6 daar ook een workshop / adviestraject voor. U krijgt 
dan handvatten om op basis van uw bedrijfsstrategie een opleidingsplan te maken en met uw 
medewerkers in gesprek te gaan. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen 
met BK6. 
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