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Schaf maar af, dat  
beoordelingsgesprek
Beoordelingsgesprekken zijn te subjectief en willekeurig en worden ten 
onrechte gekoppeld aan instrumenten als beloning en ontwikkeling, 
aldus HR-professionals. Maar wat moet HR dan?

Tekst  Irene Schoemakers

“Het jaarlijks terugkerend beoordelings-
gesprek is een rituele dans waar ik steeds 
minder vrolijk van word.” Henk de Kort, 
HR-manager bij Heerema windt er geen 
doekjes om. Als het aan hem ligt ,moeten 
organisaties zich eens flink achter de oren 
krabben en zich afvragen of de beoorde-
lingsgesprekken zoals we die nu kennen, 
wel gehandhaafd moeten blijven. En hij is 
zeker niet de enige. Er zijn weinig mensen 
die gelukkig worden van beoordelingsge-
sprekken. Dat heeft alles te maken met 
de verwachtingen van medewerkers en de 
teleurstellingen die ze te verwerken krijgen 
als blijkt dat ze toch niet die beoordeling 
krijgen waarop ze hadden gerekend. Als de 
beoordeling wél voldoet aan hun verwach-
tingen, dan zijn ze daar niet verrast over. Je 
kunt mensen kortom nauwelijks blij maken 
met een goede beoordeling.

Met	elkaar	in	gesprek
Het probleem is, zo menen de HR-profes-
sionals, dat de aanvankelijk doelstelling 
van het beoordelingsgesprek in de loop 
der jaren naar de achtergrond is verdwe-
nen. “Ooit was het beoordelingsgesprek 
ontstaan vanwege de plicht van bedrijven 
om hun medewerkers van feedback te 
voorzien. Werkgever en werknemer moes-
ten eenvoudigweg met elkaar in gesprek, 
zodat ze hun wederzijdse verwachtingen 
kenbaar konden maken”, zegt Lianne 
Hamstra van Hamstra x Geysen. “Maar 
inmiddels is het beoordelingsgesprek een 
instrument geworden waaraan zaken als sa-
laris, prestatiebeloning, loopbaanplanning 
wordt opgehangen. Er hangt kortom nogal 
wat van af. En dat is niet effectief.”
Het feit dat het beoordelingsgesprek in de 
loop der tijd is opgetuigd tot een onwerk-
baar instrument dat zijn doel voorbij is 

gestreefd, lijkt ook de anderen parten te 
spelen. Marie José Janssen van Vopak: “Het 
is belangrijk dat mensen een goede terug-
koppeling krijgen over hun performance en 
doorgroeimogelijkheden. Bovendien moet 
je kunnen uitleggen waarom de een wel 
promotie maakt en meer salarisverhoging 
krijgt dan de ander. Maar de koppeling met 
processen en systemen is niet altijd zinvol.” 
Annemarie Geysen van Hamstra x Geysen: 
“Onderschat ook niet wat het doet met 
de prestaties van een medewerker als 
deze constant het gevoel heeft  in compe-
titie te zijn met een ander. Dat heeft wel 
degelijk effect op de wijze waarop mensen 
functioneren en wensen samen te werken 
met anderen. Je moet je afvragen of dit 
altijd in het belang is van de organisatie. En 
waar promoties zijn met bossen bloemen 
en podiumplaatsen, zijn ook de tranen 
van medewerkers die niet de verwachte 
beoordeling hebben gekregen. Beoordelin-
gen leveren voor sommigen veel ellende op. 
De vraag is of al het genot opweegt tegen 

‘ Beoordeling is
bijna altijd  
subjectief en 
medewerkers 
worden meer  
en meer  
argwanend’

de ellende van beoordelingen zoals we ze 
nu kennen.”

Vermeende	objectiviteit
De vermeende objectiviteit van beoor-
delen pleit evenmin voor het toekennen 
van gewicht aan de beoordelingsgesprek-
ken.  Geysen: “Een beoordeling is vaak 
subjectief. We kennen alle in de literatuur 
opgesomde beoordelingsfouten wel. En 
medewerkers worden meer en meer argwa-
nend. Die verbeterpunten die ik elk jaar 
mee krijg, zijn vast alleen bedoeld om 
een salarisverhoging tegen te gaan, zo 
denkt men al snel.”
Hamstra: “En beoordelingen zijn niet al-
leen subjectief, het is ook  nog eens lastig 
oordelen over welke medewerker nu 
verantwoordelijk is voor welke prestatie. In 
het geval van teamwerk is dat nauwelijks te 
objectiveren.”
De Kort: “Het probleem is bovendien dat 
beoordelingen vaak focussen op de nega-
tieve punten van medewerkers en hoe ze 
die kunnen verbeteren. Ik denk dat het zin-
voller is om te kapitaliseren op de sterktes 
van een medewerker. Daar wordt iedereen 
gelukkiger van.”
“Een bijkomende zorg is dat collega”s 
vaak niet kritisch willen zijn op elkaar. Dat 
bederft de sfeer, zo meent men. Ook deze 
houding belemmert een goede beoorde-
ling”, meent Kees Lekkerkerker van Royal 
HaskoningDHV.
Met name het toekennen van gewicht aan 
de beoordeling maakt dat deze zoveel 
mogelijk geobjectiveerd dient te worden. 
En dat is vrijwel onmogelijk, zo menen de 
HR-profesionals. 
Jasper Brinkman van Ernst & Young: 
“Beoordelingen van mensen zijn moeilijk te 
vangen in scores en schalen. Daarvoor is het 
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te complex. Gedrag laat zich bovendien niet 
voorspellen.Het beoordelingssysteem met 
daaraan gekoppeld het geven van feedback 
en bonussen werkt op zich overigens prima. 
Het zijn vooral de hoge verwachtingen van 
de deelnemers, de beperkte frequentie, 
en de grote hoeveelheid aan zaken die wij 
hieraan verbonden hebben, dat ons voor de 
voeten loopt.”

Afschaffen	of	niet?
De vraag is of al deze kritiek het afschaffen 
van het beoordelingsgesprek rechtvaardigt. 
“Wij hebben dat inmiddels gedaan”, stelt 
Fieke Arts van House of Performance.
“We bevinden ons nu in een proefperiode 
maar voor ons vooralsnog geen beoorde-
lingsgesprekken meer. De bijbehorende 
competentiematrices en functieprofielen 
hebben we naast ons neergelegd. Iedereen 
weet wat ie moet doen, stelt  - in afstem-
ming met een van de partners - zijn eigen 
doelen vast. Wie zijn doel behaalt kan voor 
salarisverhoging in aanmerking komen.  We 
werken op basis van authenticiteit, minima-
le controle en maximale eigen verantwoor-
delijkheid. Let wel: we hebben uitsluitend 

hoogopgeleiden in dienst. Ik denk dat dat 
deze eenduidigheid in dit geval een pre is.” 
Of afschaffen ook het devies is voor de an-
dere deelnemers, valt nog te bezien. Brink-
man: “Beoordelen in de zin van het geven 
van feedback aan elkaar, is wel degelijk 
zinvol. Je moet elkaar kunnen corrigeren. 
Maar ik denk dat we dit alles inderdaad los 
kunnen koppelen van beloning.” “Bij ons 
werkt het beoordelingssysteem overigens 
prima”, meent Martijn Messemaker van Bol.
com. “Maar dat heeft alles te maken met 
het feit dat we niet focussen op onderlinge 
competitie en vergelijkingen. We gebruiken 
het beoordelingsgesprek als een middel om 
met medewerkers in gesprek te komen en 
onze verwachtingen uit te spreken. En dat 
is uiterst zinvol.”

Loskoppelen	van	beloning
Al met al, zo concluderen deze HR-profes-
sionals, is er niets mis met het beoordelen 
van medewerkers. Het gaat pas mis zodra 
die beoordeling voorwaarde wordt voor 
bijvoorbeeld een beloning. Men pleit dan 
ook niet zozeer voor afschaffen van het 
beoordelingsgesprek in de zin van het 

geven van feedback, maar in de zin van het 
categoriseren van medewerkers met de 
daaruit voortvloeiende beloningen, ontwik-
kelmogelijkheden, enzovoorts. 
Koppel het beoordelingssysteem los van 
de instrumenten waarmee het inmiddels 
is opgetuigd en maak het vooral eenvou-
diger. Laat het zijn wat het moet zijn: het 
geven van feedback aan medewerkers, 
zo luidt het devies. Geysen: “Ik ben ervan 
overtuigd dat dat het toekennen van een 
beloning aan medewerkers geen uitgebreid 
beoordelingssysteem nodig heeft. Het kan 
echt eenvoudiger dan we nu doen. Je kunt 
bijvoorbeeld zeggen dat de medewerkers 
die écht bovenmatig goed presteren – en 
daar is iedereen het vaak over eens – een 
bonus verdienen. Diegenen die ruim onder 
de maat presteren, zijn vaak ook eenvoudig 
aan te wijzen en moeten ofwel weg ofwel 
zichzelf verbeteren. Alle anderen preste-
ren naar behoren en lopen de gebruike-
lijke salarisschalen door. En je hebt geen 
ingewikkeld beoordelingssysteem nodig om 
deze drie categorieën te definiëren. Hou 
het simpel. Ik denk dat menig manager én 
medewerker enorm opgelucht zou zijn.”

Organisaties van nu willen wendbaar zijn. Onmiddellijk 

kunnen inspelen op marktontwikkelingen en kansen. 

Dat vraagt om een slagvaardige organisatie, 

snelle processen en op het juiste moment de 

juiste kennis. En om een partner. Want wendbaar  wor den 

(en blijven) doe je nooit alleen. Yacht beschikt over 

 uitstekende interim-professionals in acht vak ge bieden. 

Van techno logy tot finance en van ICT tot  communi -

catie. Met wie kunt u beter  wend baar 

zijn dan met de  Nederlandse markt  leider 

in interim-professionals? Kijk op www.yacht.nl voor 

meer  informatie en vraag de wendbaarheidsscan aan.

WENDBAAR WORDEN 
DOE JE SAMEN.

SAMEN MET YACHT.

TIME TO YACHT
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