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   FUNCTIONERINGS- EN BOORDELINGSCYCLUSFORMULIER 
 

Naam : ................................................   

In dienst sinds: ................................................   

Functie: ................................................ 

Sinds: ................................................ 
 

 

Planningsgesprek: datum 

Functioneringsgesprek: datum 

Beoordelingsgesprek: datum 

 

De indicatoren hangen af van de functie die iemand vervult en op welk niveau. Vul het 

beoordelingsformulier aan voor iedere individuele medewerker op basis van functie eisen. Gebruik 

hiervoor eventueel de functiecompetentieprofielen. Voor leidinggevende is bijvoorbeeld 

leidinggevende kwaliteiten toegevoegd. 

 

Planningsgesprek kolom 1 

Afspraken over: 

• Welke prestaties en resultaten worden de komende periode van mij verwacht? 

• Welke aanpassingen in houding en gedrag worden van mij verwacht? 

Functioneringsgesprek kolom 2 

• Welke afspraken van het planningsformulier verlopen succesvol en volgens schema? 

• Welke afspraken verlopen tot nu toe niet naar wens? Geef de knelpunten aan. 

 

Beoordelingsgesprek eindoordeel kolom 3 

• zeer goed: lost onder de moeilijkste omstandigheden de zaken op in principe zonder hulp; is 

een 

voorbeeld voor anderen. 

• goed: voert alle taken zonder hulp en bijsturing uit. 

• voldoende: voert routinematige zaken zonder hulp en bijsturing uit, deelt zijn eigen werk 

redelijk in. 

• onvoldoende: vraagt vaak hulp, heeft bijsturing, controle en extra aanwijzingen nodig, plant 

en organiseert werk onvoldoende. 
 
 

A. Deskundigheid 

Indicatoren Afspraken 

planningsgesprek 

 

Opmerkingen 

functioneringsgesprek 

Eindoordeel 

1. Vaktechnische kennis 

 

   

2. Beslissingen nemen    

3. Oplossingsvermogen    

4. ….extra 

beoordelingscriterium 

   

5. ….extra 

beoordelingscriterium 

   

Toelichting: 

 

B. Taakuitoefening 

 Afspraken 

planningsgesprek 

Opmerkingen 

functioneringsgesprek 

Eindoordeel 
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1. Werktempo 

 

   

2. Kwantiteit    

3. Productiviteit    

4. Kwaliteit van het werk    

5. Organisatie van het werk 

(structuur en prioriteiten stellen) 

   

6. Tijdig inroepen hulp anderen    

7. Flexibiliteit    

8. Kostenbewustzijn    

9.   ….extra 

beoordelingscriterium 

   

10. ….extra 

beoordelingscriterium 

   

 

C. Uitdrukkingsvaardigheid 

 Afspraken 

planningsgesprek 

Opmerkingen 

functioneringsgesprek 

Eindoordeel 

1. Schriftelijk Nederlands 

 

   

2. Mondeling Nederlands    

5. ….extra 

beoordelingscriterium 

   

6. ….extra 

beoordelingscriterium 

   

Toelichting: 

 

D. Samenwerking/Klantgerichtheid 

 Afspraken 

planningsgesprek 

 

Opmerkingen 

functioneringsgespre

k 

Eindoordeel 

1. Klantgerichtheid    

2. Omgang met leidinggevende    

3. Samenwerking met andere 

collega’s 

   

4. ….extra beoordelingscriterium    

5. ….extra beoordelingscriterium    

Toelichting: 

 

E. Persoonlijke kwaliteiten 

 Afspraken 

planningsgesprek 

 

Opmerkingen 

functioneringsgespre

k 

Eindoordeel 

1. Representativiteit    

2. Zelfstandigheid    

3. Initiatief    

4. Betrokkenheid bij bedrijf    

5. Inzet    

6. ….extra beoordelingscriterium    

7. ….extra beoordelingscriterium    

 

F. Leidinggevende kwaliteiten (indien van toepassing) 

 Afspraken 

planningsgesprek 

 

Opmerkingen 

functioneringsgespre

k 

Eindoordeel 

1. Leiding geven inhoudelijk 

aansturen 

   

2. Vermogen tot delegeren    

3. Instructieve kwaliteiten    
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4. Begeleidingskwaliteiten, 

motiveren 

   

5. ….extra beoordelingscriterium    

6. ….extra beoordelingscriterium    

 

Opmerkingen: 

 

Plaats en datum ondertekening: 

 

Handtekening  en naam leidinggevende  Handtekening  en naam medewerker 

 


