
Wij hebben een afspraak gemaakt om samen een functioneringsgesprek te hebben. Dit doen we 
op …………………… om …………................uur. 

Om zo effectief mogelijk om te gaan met de tijd en een goed resultaat te boeken in het gesprek, 
vraag ik je dit gesprek schriftelijk voor jezelf voor te bereiden. Ik zal dit ook doen. 

Een functioneringsgesprek is een tweerichtingsgesprek tussen jou en mij. Dit gesprek is het vervolg 
op het planningsgesprek dat we eerder voerden. In het functioneringsgesprek kijken we terug op 
de afspraken die we in het planningsgesprek maakten. We bespreken met elkaar waar we 
tevreden over zijn in jouw werk en wat er verbeterd zou kunnen worden. Ik zal proberen je 
aanwijzingen te geven over mogelijkheden die er zijn om verbeteringen aan te brengen. 
Het functioneringsgesprek kan er ook toe leiden dat we beslissen de eerder gemaakte afspraken 
(uit het planningsgesprek) bij te stellen.  

De invulling van het gesprek staat ons vrij. Het is wel belangrijk je goed (schriftelijk) voor te 
bereiden om je tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ter voorbereiding zou je deze vragen 
kunnen beantwoorden: 

• Lukt het om te werken aan de afspraken die we in het planningsgesprek gemaakt
hebben?

• Heb je ergens hulp bij nodig?
• Ben je tevreden over je werk of zijn er dingen die je graag anders zou willen zien?

Denk bijvoorbeeld aan:
-  de inhoud van je werk
-  de samenwerking met je collega’s
-  de verantwoordelijkheden die je hebt
-  dingen in je werkomgeving waar je last van hebt.

Ik wil je vragen om ook aandacht te besteden aan jouw mening over mijn rol in jouw functioneren. 
Ik vind het belangrijk dat jij meedenkt over mijn taak als leidinggevende en dat je open bent over 
mogelijke punten ter verbetering. 

Het is verstandig bij de voorbereiding na te gaan of er nog belangrijke zaken ontbreken aan 
je functiebeschrijving. Deze kun je dan eveneens bespreekbaar maken. 

Net als bij het planningsgesprek wordt ook het functioneringsgesprek op een formulier vastgelegd. 
Jij krijgt dit te lezen. Als je vindt dat het klopt, zet je je handtekening eronder. Jij houdt een kopie 
van dit formulier en het origineel wordt bewaard in het personeelsdossier. 
Succes met de voorbereiding! 

Met vriendelijke groet, 
Naam leidinggevende 

Beoordelingscyclus toolbox • Uitnodiging functioneringsgesprek 

BEOORDELINGSCYCLUS     Uitnodiging functioneringsgesprek 

Uitnodiging en uitleg functioneringsgesprek 

Beste ….. 


