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Heeft de
beoordeling
nogwel zin?
Geenhuisje ismeerheilig. Zelfs
het vertrouwdeeindejaarsge-
sprekkrijgt eenander leven in
tijden van corona.Wantwaar-
omdat toneelstukje opvoeren
aanhet einde vanhet jaar?De in
maart losgebarsten coronapan-
demieheeft alles op zijn kopge-
zet. Sommige sectoren zagenhet
werk volkomenwegvallen, ande-
re bedrijfstakkenmoesten juist
alle zeilenbijzettenAfschaffen
danmaar?Ofhebben rituelen
wel degelijk zin?
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. De coronacrisis be-
wijst dat doelstellingen
gedurende het jaar moe-
ten worden bijgesteld.. Nieuwe beoordelings-
systemen winnen daar-
door aan kracht.. Het klassieke einde-
jaarsgesprek bij bedrij-
ven begint daarentegen
achterhaald te raken.

T
ommesKrullaars, hr-adviseur ver-
bondenaanAllchiefsConsultancy,
windt er geendoekjes om. In een
op23november verschenenopinie-
artikel inhet FDschrijft hij dat de
beoordelingsrondesdit jaarmoeten

wordenafgeschaft. ‘Het ‘gewoon’ afronden van
zo’n jaarlijkse cyclus indit coronajaar is vragen
ommoeilijkheden.’

Wantwaaromdat toneelstukje opvoerenaan
het einde vanhet jaar?De inmaart losgebarsten
coronapandemieheeft alles op zijn kopgezet.
Sommige sectoren zagenhetwerk volkomen
wegvallen, anderebedrijfstakkenmoesten juist
alle zeilenbijzettenomdedrukte aan te kun-
nen.Normalebedrijfsprocessen raakten ver-
stoorddoorde lockdown-beperkingenenhet
thuiswerkenwerdopeens standaard. In januari
vastgelegdedoelstellingenkondenna twee
maandende shredder in.

‘In 2020 zul je denormalebeoordeling achter-
wegemoeten laten’,meentValentijnVerpaalen,
adviseur arbeidsvoorwaardenenarbeidsver-
houdingen vanwerkgeversorganisatieAWVN.
‘Je zoukunnenkiezen voor eenegalitaire bena-
dering: gewoon iedereen inprincipe voldoende
geven.Dankun je alsnogdegene, die zichuit-
zonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt—men-
sendie in crisistijd zijn opgestaan—eenbonus
geven.’

‘BEDRIJFSAUTISME’
Tochgaandezemaandweermiljoenenmede-
werkersmethun leidinggevendehet eindejaars-
gesprek aan.Dit keermisschienniet dewerkka-
mer vandebaas of inhet vergaderzaaltje inde
kantoortuin.Maar via Zoom,WebEx,Microsoft
Teamsof zelfs tijdens eenwandelingetje inhet
park.Maardie evaluatie komt er, ook al spreekt
Krullaars indit verband vaneen ‘hardnekkige
vormvanbedrijfsautisme’.

Het gros vandeondernemingenen instellin-
genhanteert het klassiekepatroon: dikwijls hal-
verwegehet jaar een functioneringsgesprek en
rondde jaarwisselingdebeoordeling, gevolgd
doorhet vaststellen vandoelstellingen voorhet
jaar erop. Vaak is debeoordeling conformde

In het kort

cao-bepalingendirect gekoppeld aandebelo-
ning—wathet voor sommigemedewerkers tot
een ‘veroordelingsgesprek’ kanmaken.

De coronacrisis toont volgensValentijnVer-
paalen aanhoe zeer deze systematiek achter-
haald is.DeAWVN-adviseur ziet daarommeer
heil in eenandere vormvanbeoordelen: een
aanpakdie kortcyclisch is,met kortere gesprek-
jes gedurendehet jaar enwaarbij de leidingge-
vendemeer een rol als coach inneemt.Centraal
staat de vraaghoedemedewerker zich verder
kanontwikkelen.Die zoumeer zelf de regie over
zijn eigen toekomstmoetennemen.Verpaalen:
‘Gebruikde leidinggevendeomhetpaduit te
stippelenom je verder te verbeteren.’

Bij veel bedrijven zit zo’n 70%vandemede-
werkers al aande top vanhet salaris, vervolgt hij.

Duswaaromzoveel drukte over eeneindoordeel
‘goed’ of ‘zeer goed’, dat levert tochgeenextra
periodiekje op.Dedoorgroeiers kun je ookop
anderemanierendoorhet loongebouw loodsen.
Bij eenmedewerker die ondermaats presteert of
geenperspectiefmeerheeft in eenorganisatie,
moet je als leidinggevendeooknietwillenwach-
ten tot aanhet einde vanhet jaar.

‘De coronacrisis is eenkatalysator en een
gamechanger’, verwachthr-adviseurRemko
Verhoeven vanTripleWineneveneens eenpleit-
bezorger vandit zogeheten ‘nieuwebeoorde-
len’.Depandemiebewijst niet alleendat deom-

standighedenophetwerkminder voorspelbaar
zijndanooit. ‘We zijn op tal vanplaatsenaanhet
thuiswerken.Het raakt debalans tussenwerk
enprivéleven.Daar zul je je als leidinggevende
echt inmoeten verdiepen.

CONTINUE DIALOOG
BijRabobank ishet ‘nieuwebeoordelen’ sinds
eenpaar jaar praktijk, vertellenhr-professionals
LindaSikkemaenHilkeKersten. ‘Dat betekent
dat leidinggevende enmedewerker een conti-
nuedialoog voerenover debijdragediedeme-
dewerkermoet leveren, het gedrag endeontwik-
keling’, somtKerstenop.

Maar is er danhelemaal geeneindejaars-
gesprek,waarin je ophet jaar terugblikt?
‘Jawel, aanhet einde vanhet jaar is er een
wrapup’, vervolgt ze. ‘Wegevende leidingge-
vendendit jaarmeeomtebesprekenhoe je als
medewerkerhet afgelopen jaar bent omgegaan

“
‘Het ‘‘gewoon’’ afronden
vaneen jaarlijkse cyclus
indit coronajaar is vragen
ommoeilijkheden’
Tommes Krullaars
hr-adviseur Allchiefs Consultancy

A R B E I D S M A R K T

De beoordeling
is dood. Leve
de beoordeling
Geen huisje is meer heilig. Zelfs het vertrouwde
eindejaarsgesprek krijgt een ander leven in tijden
van corona. Afschaffen dan maar? Of hebben
rituelen wel degelijk zin? Het virus als katalysator
van het ‘nieuwe beoordelen’.

metde veranderendeomstandighedenenwat
jewél hebt kunnenbereiken.’

Bij alle hr-vernieuwingen is bij deRabode
koppeling gebleven tussenhet eindejaarsge-
sprek endebeloning. ‘Een succesvol jaar geldt
als denorm’, zegt Sikkema.Maar ookhier geldt
opnieuwdat dedoelstellingengedurendehet
coronajaar aangepast kunnen zijn. ‘Latenwe
aandacht enempathiehebbenenkomtot een
weloverwogenoordeel’, schetst zede aanpak.
Betekent dat je danals leidinggevende vervol-
gensdit jaar nietmoeilijk gaat doen? Sikkema:
‘Als hetmaar een logischgevolg is vandege-
sprekkendie inhet jaar zijn gevoerd.Het oor-
deelmaggeen verrassing zijn.’

Voorde verpleegkundigen van ziekenhuis-
organisatieAmsterdamUMC,de combinatie
vanhetAMCenhetVUmc, staat 2020ook inhet
teken van corona.Nade eerste fase van saam-
horigheidkomennuzakenals vermoeidheid en

zelfs agressie vanpatiëntenofhun familieleden
aandeorde. Tegelijkertijd is covid gewooneen
ziektedie behandeldmoetworden, kortomeen
kernactiviteit vanhet ziekenhuis.

Aanleidingomdehuidigebeoordelings-
systematiek tewijzigen is er daaromniet. ‘Wij
voerengeenbeoordelingsgesprekken,maar
jaargesprekken’, nuanceertmanagerhrExperti-
se Simone vanHövell totWesterflier.Naast een
terug- en vooruitblik staandie gesprekken sterk
inhet teken vanontwikkelingsmogelijkheden.
‘Jemoethetmeer zien als eengoedgesprek.’

PROTOCOLLEN
Indepraktijk vanalledagwordt er bij Amster-
damUMCal aanhoudendbeoordeeld.Depro-
tocollen inhet ziekenhuis dwingenhier toe.
Wettelijk is er de zogehetenBIG-registratie, die
bepaaltwat een verpleegkundigekanenmag
doen. ‘Maarhet is ook eenberoepwaar je elkaar
dagelijks onderling aanspreekt en voortdurend
evalueert, zeker in academische ziekenhuizen’,
aldusVanHövell totWesterflier.

Docenten inhet hoger onderwijsmoesten
afgelopen voorjaar in eenklapomschakelen
naar onlineonderwijs. Erwarenal plannen
voorblendedonderwijs, oftewel eenmix van fy-
siek endigitaal lesgeven. ‘Nuhoevenweerniet
eensmeer overna te denken.Hetwasbinnen
tweeweken voor elkaar’, zegtCeesEndhoven,
hr-directeurbij deHogeschool vanAmsterdam
(HvA).Maarniet iederedocent is direct ver-

trouwdmet lesgeven via zijn laptopje thuis.Ook
dewerkdrukwordt anders beleefd. ‘Debalans
werk/privé is anders. Je bent er opeens altijd.’

Ookhij voorziet dat coronacrisis debeoorde-
lingspraktijk zal doen veranderen.DeHvAmeet
de reacties van studentenendiewegenmee
indebeoordeling. Bij digitaal onderwijs is dit
nogmakkelijkermeetbaar. Endhoven verwacht
ook in zijn organisatie dat ermeer tussentijdse
evaluaties zullenwordengevoerd. Erwordt al
geëxperimenteerdmet zelfsturende teams, die
elkaar beoordelen.

Tochmoethet eindejaarsgesprekblijven,
ookal vindt bij dehogeschool eendeel hiervan
plaats aanhet einde vanhet studiejaar. ‘Rituelen
hebben zin’, zegt hij over het eindejaarsgesprek.
‘Alleen ishetwel zodat het nut afneemtnaarma-
tehet aantal formulieren toeneemt.’

Endhoven raadt leidinggevendendaaromaan
de formulierenopzij te schuiven.Dat verslag
moetwel komen,maar is van later zorg. ‘Daar
gaat het in zo’n gesprekniet om.Datmoet gaan
over de vraaghoe je je alsmedewerker verderwil
ontwikkelen, zoals nu voordedocentenmethet
digitale lesgeven.’

Zo’n gesprek gaat in coronatijd vaakdigitaal,
maardat kanook fysiek. Endhoven: ‘Dat propa-
geer ik.Ga eens eenbroodjemet elkaar eten,
maakeenwandeling. Voer eengoedgesprek
met elkaar.’

Kan het jaarlijkse beoorde-
lingsgesprek door corona
in de prullenbak? De klas-
sieke aanpak lijkt inmiddels
achterhaald. Nieuwe vorm en
inhoud krijgen steedsmeer
de ruimte.
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“
‘Wegevendit jaarmee
omtebesprekenhoe je
alsmedewerkermet
de veranderingenbent
omgegaan’
Hilke Kersten
hr-professional Rabobank

“
‘Wij voerengeenbeoorde-
lingsgesprekken. Ziehet als
eengoedgesprekover ont-
wikkelingsmogelijkheden’
Simone van Hövell tot Westerflier
hr-manager UMC
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