Functioneringsen beoordelingsgsprekken

Inleiding
Het functioneren van de medewerkers is van groot belang voor een organisatie.
Als zij hun functie goed vervullen en tevens op lange termijn binnen de
organisatie passen, bepalen zij immers voor een belangrijk deel het succes en
de continuïteit van de organisatie.
Hierbij nemen functionerings- en beoordelingsgesprekken een cruciale
plaats in. Ze zijn een onmisbare schakel om afstemming met de medewerker
te krijgen over functioneren, ontwikkeling, prestaties en de realisatie van de
doelstellingen.
Het voeren van deze gesprekken vergt van de leidinggevende bepaalde kennis
en vaardigheden. In de training “Functionerings- en beoordelings-gesprekken”
maakt de leidinggevende kennis met de beide vormen van gesprek, de
verschillen en overeenkomsten en krijgt hij/zij de gelegenheid om te oefenen
met een trainingsacteur.

Inhoud van de training
De training bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst duurt een
hele dag. In het ochtenddeel maakt men kennis met de rol die functioneringsen beoordelingsgesprekken spelen in het HRM beleid van een organisatie.
Ook het verschil tussen de beide typen gesprekken en het verschil in aanpak
komen aan de orde. De valkuilen worden besproken, evenals rol en taken van
leidinggevenden en van de andere betrokkenen. In het middagdeel staan
praktijkvoorbeelden centraal en worden de gesprektechnieken geoefend met
een trainingsacteur. Na 2-3 maanden vindt er een terugkeerbijeenkomst plaats
waarin wordt stilgestaan bij de praktijkervaringen.

Werkwijze, kosten en locatie
Naast het verschaffen van een theoretische achtergrond over functioneringsen beoordelingsgesprekken wordt vooral interactief gewerkt tussen en met
de deelnemers, waarbij de trainingsacteur een rol speelt. Praktijkvoorbeelden
vormen de basis voor uitwisseling van ervaringen, discussies en het verwerven
van vaardigheden.
De kosten bedragen € 795,00. Min. - max. deelname: 4-8 personen.
Trainingslocatie is onze in locatie Valkenburg aan de Geul.

CEES Traint & Ontwikkelt
De dienstverlening van CEES:
•
•
•

Vanuit Ondernemersgedachte
Vanuit HR-gedachte
Vanuit Organisatiegedachte

Kwalitatief
Hoog
leerrendement

Prijzen zijn per persoon excl. BTW, maar inclusief materiaal, koffie, frisdrank en lunch
(dagprogramma). Alle trainingen zijn ook in-house mogelijk.

Kijk op onze website voor de cursus data en het volledig trainingsaanbod:
www.ceesonline.com.
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