Evaluatie Medewerker

1. De voorbereiding

Via de button Prestaties en
loopbaan opent het scherm
tbv het Jaargesprek.

De cyclus start met het opvoeren van de
resultaatafspraken voor de komende periode.

Op het eerste scherm worden
de functie gerelateerde competenties getoond en
de huidige score op deze onderdelen:

Klik op Doel toevoegen en beschrijf het doel dat je
wil realiseren:

Open het document door te klikken op de naam
linksboven (Jaargesprek 2015) of klik op Beginnen.
De begin- en de einddatum van het document
worden getoond.

Klik op Doorgaan als de data akkoord zijn. Het
document wordt nu aangemaakt.

3. Vaststellen van Resultaatafspraken
Als je op een competentie klikt, zie je de
beschrijving hiervan:

2. Starten met de evaluatie
De onderste tab ‘Prestatie’ toont bestaande
prestatie documenten. Door te klikken op het
pijltje ‘Meer prestatiedocumenten’ worden alle
evaluatiedocumenten getoond:

Tevens worden op dit scherm de indelingscriteria
getoond die van toepassing zijn voor je functie.
Door te klikken op het kleine pijltje links worden de
stappen van het jaargesprek getoond en de status.

Begin met het importeren van de
resultaatafspraken die nog niet zijn afgesloten van
de vorige cyclus, via Acties -> Doelen en
competenties importeren.

Afspraken die in de voorbereiding zijn vastgelegd
worden getoond. De resultaatafspraken zijn nu
compleet.
Er kan begonnen worden met het actualiseren van
de Resultaatafspraken. Maak de afspraken zo
concreet mogelijk. Via Bewerken kan een

geselecteerde afspraak worden aangepast, er
kunnen afspraken worden toegevoegd of
verwijderd, en er kunnen bijlages worden
toegevoegd.

4. Competenties
Het tabblad Competenties toont de UT
kernwaarden en de Competenties die gekoppeld
zijn aan je functieprofiel. Competenties die niet
van toepassing zijn kunnen verwijderd worden.
Aan de rechterkant van de pagina wordt een
uitgebreide omschrijving van de competentie
getoond.

Als je de pagina opslaat [Tussentijds opslaan], krijgt
de leidinggevende inzage in de pagina, maar kan
deze niet aanpassen.

Als de zelfevaluatie volledig is ingevuld, klik op
[Definitief]. Tussentijds opslaan kan ook.
Doe ditzelfde voor de
competenties.
Aan de rechterkant
kan je een toelichting
op de
prestatiebeoordeling,
respectievelijk de
vaardigheidsniveaus
zien.
(openklikken via het
kleine pijltje)
Vul de Algemene vragen in:

6. 360 feedback
Optioneel kan je één of meer mensen vragen om
feedback. Selecteer een medewerker en verstuur
de aanvraag.

7. Finale feedback
De medewerker kan een reactie
geven op het jaargesprek door
het invullen van de Finale
feedback.

Als je de pagina deelt [Delen], krijgt de
leidinggevende de mogelijkheid om dingen aan te
passen.
Als je de pagina verstuurt [Definitief], dan zijn de
resultaatafspraken vastgesteld.

5. Zelfevaluatie
De volgende stap is de zelfevaluatie:

Vul per resultaatafspraak zelf je beoordeling in en
licht deze toe.

En het totaalbeeld zowel voor de
resultaatafspraken als voor de competenties:

Als laatste de algehele score en toelichting.

Hierna biedt de medewerker het document voor
een laatste keer aan, aan de leidinggevende, en is
het proces afgerond. Het document is alleen nog
ter inzage beschikbaar.

