
Hoe doe je dat?

dia 1

Resultaatgericht werken,

en gesprekscyclus



Resultaatgericht werken

Weet er iemand een goede definitie?
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Resultaatgericht werken omdat:

 werken leuker wordt 

 betrokkenheid en motivatie van de medewerkers toenemen

 prestaties toenemen doordat gerichter wordt toewerkt naar 

wat van belang is voor de organisatie

 mensen weer trots op hun organisatie en functie worden

 meer ruimte ontstaat voor eigen ideeën en oplossingen 

doordat leidinggevenden sturen op resultaten en minder op 

voorschrijven hoe die resultaten moeten worden bereikt

 talent meer wordt benut doordat eigenheid meer wordt 

toegelaten

 medewerkers vanuit zelfstandigheid toe kunnen werken naar 

waardevolle resultaten.
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Resultaatgericht werken

heeft te maken met:

Resultaat

Organisatiecultuur

Manier van organiseren 

Leidinggeven

Competenties

Functieomschrijvingen

Gesprekscyclus
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Resultaat

• Moet goed meetbaar zijn

• Moet relatie hebben met gewenst effect

• Moet relatie hebben met prestaties werknemer
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Organisatiecultuur

• Vertrouwen

• Vrijheid

• Verantwoordelijkheid

• Verbinden

dia 6



Manier van organiseren

• Moet medewerker ruimte geven

• Moet instrumenten (ICT!) bieden 

• Moet collega’s samenbrengen

• Moet medewerker bevoegdheden geven

Allemaal in relatie tot beoogde resultaten
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Leidinggeven

(voor zover nodig . . . .)

• Sturen op resultaat

• En minder op houding, gedrag

• Ondersteunen, stimuleren, coachen
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Competentie(s)

• Doelgericht

• Realistisch

• Focus

• Vindingrijk

“Resultaatgerichtheid is een relatief complexe competentie. Voor 

iemand die hier niet van nature over beschikt is de competentie alleen 

ontwikkelbaar door een hoge mate van inzet.”
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Functieomschrijvingen

• Accent op resultaatgebieden en gewenste resultaten

• Leiding en verantwoording

• Competenties

• Vrijheid/gebondenheid

• Minder aandacht voor vereisten (zoals opleiding)
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Gesprekscyclus

(of met een andere naam)

• Planningsgesprek

– Resultaatafspraken

– Wat heb je daarvoor nodig?

• Voortgangsgesprek

– Lig je op koers of bijsturen?

– Wat heb je nog meer nodig om?

• Beoordelingsgesprek

– Heb je de afgesproken resultaten behaald?

– Zo nee, waarom niet?
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Stappen

1. Resultaatgerichte functieomschrijvingen

2. Organisatieverandering

3. Benoemen van gewenste resultaten

4. Gesprekscyclus (of een andere naam)

Waarbij de (te behalen) resultaten centraal staan

• Plannen

• Voortgang

• Beoordelen

5. Belonen van behaalde resultaten

dia 12


