2. Mijn Evaluatie van de medewerker

Evaluatie Leidinggevende
Via de Navigator ->
Manager resources ->
Prestaties navigeer je naar
jaargesprekken van je
medewerkers:

de

Na het openen van het document, worden de
begin- en de einddatum van het document worden
getoond. Indien nodig kunnen die hier aangepast
worden. Klik op doorgaan om het document aan te
maken.

Op het eerste tabblad worden de
resultaatafspraken van de medewerker getoond.

Via het filter kan er gezocht worden op een
bepaalde medewerker of een bepaalde status in
het proces.
Per afspraak worden de details, en de beoordeling
van de medewerker getoond. De leidinggevende
voert zijn of haar beoordeling in, en voegt
desgewenst commentaar toe:
Het document kan nu gesloten worden, zodat de
medewerker kan beginnen met het invoeren van
de Resultaatafspraken en de Zelfevaluatie. De
evaluatie door de leidinggevende is gelijktijdig met
die van de medewerker mogelijk.

1. Starten met de evaluatie
Zowel de leidinggevende als de medewerker
kunnen de evaluatie initiëren. Door te klikken op
het pijltje links naast het evaluatiedocument,
worden de evaluatiestappen getoond:

Als de leidinggevende het jaargesprek initieert, zijn
de resultaatafspraken wel zichtbaar voor de
medewerker, maar kan deze die niet aanpassen,
tot het document gedeeld is.

Via de kleine pijltjes links en rechts in het scherm
kan extra informatie op het scherm worden
getoond: Links wordt een menu getoond, rechts
worden de omschrijving van de
beoordelingscriteria en aanvullende informatie

getoond (afhankelijke van welke pagina is
geopend).
Het tabblad beoordeling toont de competenties
van de medewerker op basis van zijn functie, en
kernwaarden van de UT.
Het is mogelijk competenties die niet van
toepassing zijn voor de medewerker te
verwijderen.
Voer per competentie de beoordeling van de
medewerker in.
Het tabblad totaalbeeld functioneren toont de
overall score van de medewerker en de
leidinggevende

en de scores van de verschillende onderdelen:

Voer de algehele score en toelichting in.
Als alle onderdelen volledig zijn ingevuld, wordt
deze stap afgesloten door deze te versturen.
Het is ook mogelijk het document terug te zetten
naar de medewerkers, zodat deze de zelfevaluatie
kan aanvullen of corrigeren.
Via de button [Afdrukbare Pagina] kan op ieder
gewenst moment een document aangemaakt
worden.

3. 360 feedback
Optioneel kan aan één of meer mensen feedback
gevraagd worden. Selecteer een medewerker en
verstuur de aanvraag.

4. Delen van het jaargesprek
Via delen & bewerken wordt het document ter
inzage aangeboden aan de medewerker.
De optie delen & vrijgeven geeft de medewerker
toegang tot het document, en wordt deze
gevraagd finale feedback te geven.

Op basis van de evaluatie van de medewerker zelf
en de leidinggevende, vind het werkelijke gesprek
plaats.

5. Finale feedback
Als de finale feedback door
de medewerker is ingevuld
geeft de leidinggevende
uiteindelijke nog zijn of haar finale feedback en is
het jaargesprek hiermee afgerond.
De beoordeling is hiermee afgerond, en krijgt de
status Voltooid. Het document is alleen nog ter
inzage beschikbaar.
Het document is dan alleen nog in noodgevallen te
heropenen via het menu item:
Prestatiedocumenten opnieuw openen, één van de
taken in het menu aan de linkerkant van het
scherm.

