Evaluatie eerste fase
Pilot CES en HR
Performance management

1. Inleiding
Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR.
We willen weten of we met de implementatie van het nieuwe proces, de trainingen en de applicatie
onze doelen bereiken. We evalueren dan ook primair de doelen/resultaten die geformuleerd zijn binnen
het project performance management.
In de eerste fase van de pilot evalueren we de MT voorbereiding, de kwaliteit van de jaargesprekken en
het gebruik van de applicatie t.b.v. het jaargesprek (actie 1,2 en 3 in het hieronderstaande).

2. Het doel en de resultaten
Het doel van de jaargesprekscyclus is dat:
 Medewerkers, samen met de leidinggevende, inhoud en sturing geven aan de resultaten die ze
opleveren en wat ze nodig hebben aan ontwikkeling en faciliteiten om dat te realiseren.
 Teams inzicht hebben in de kwaliteit van de performance van medewerkers zodat we de
kwaliteit van dienstverlening hoog houden.
 Teams inzicht hebben in het potentieel van medewerkers zodat we steeds naar de optimale fit
met de huidige rol/functie kunnen zoeken.
2.1 De evaluatievragen eerste fase
1. Zijn we in staat geweest om een beter jaargesprek te voeren? Bijvoorbeeld door:
 Maken van output afspraken, smart(er) geformuleerd, over resultaten EN ontwikkeling
 Bespreken van competenties horend bij het profiel van de professional
 Gebruik van feedback door collega’s en klanten
2. Het doel van de voorbereiding in MT’s was het:
 Bepalen van strategische thema’s/ontwikkeling in organisatie en vakgebied
 Vertaling van organisatiedoelen naar teamdoelen en individuele doelen
 Betekenis geven aan de kernwaarden van de UT of het team zelf
 Kalibreren van de norm/kwaliteitslat m.b.t. specifieke functieprofielen (in de pilot nog
niet het kalibreren van oordelen)
 Vaststellen van de collectieve gespreksonderwerpen tijdens de jaargesprekken (bijv:
verlof, verzuim, …)
Hebben we dat doel bereikt in de MT-bijeenkomst en welk effect had dit op het jaargesprek?
3. Hoe is het gebruik van de applicatie ervaren? Wat is ondersteunend en wat kan beter?
4. Hoe wordt de facilitering vanuit het project ervaren? Wat is daarin ondersteunend en wat kan
beter? Bij faciliteiten kun je denken aan:
 Training jaargesprekken
 Knoppentraining over de applicatie

 Telefonische helpdesk (telefoon en mailbox) tijdens de pilot
 Communicatie en advisering HR-adviseur en projectgroep
 Handleiding
5. Welke overige zaken zijn van belang?
2.2 De aanpak
In deze evaluatie komen ervaringen van verschillende gebruikers terug.
Via de teamleiders is de ervaring uit de teams opgehaald. Beide directeuren van CES en HR zijn
gesproken. Gedurende de pilot zijn veel signalen binnen gekomen en hebben we de rode draad in vragen
en opmerkingen bijgehouden. Tevens is er een kleine steekproef gehouden in de applicatie m.n. om te
kijken naar de kwaliteit van gemaakte afspraken (output gestuurd en smart geformuleerd). Daarnaast is
er gesproken met de HR-adviseur van CES om de ervaring vanuit de adviesrol te evalueren.
Er was na de zomer al veel informatie beschikbaar gekomen door signalen, vragen en opmerkingen van
medewerkers en teammanagers. Daardoor ontstond er al een rode draad in de thema’s die spelen. We
hebben er voor gekozen om niet nogmaals een enquete uit te zetten bij iedere deelnemer aan de pilot.

3. Conclusies

3.1 Zijn we in staat geweest om een beter jaargesprek te voeren?
1. Het maken van output gestuurde afspraken is lastig, dat wordt zo ervaren en dat blijkt ook uit de
applicatie steekproef. De vertaling van inhoudelijk strategische thema’s naar individuele
agenda’s lukt goed. De kernwaarden krijgen vooral invulling in het wat, minder in gedrag (hoe);
2. De kwaliteit van de gesprekken: het bespreken van de competenties bij het UFO-profiel is een
verbetering. Het ‘dwingt’ om het in ieder gesprek te hebben over ontwikkeling.
3. Het gebruik van feedback wordt breed ervaren als een verbetering voor de kwaliteit van het
gesprek. Het is spannend, maar leidt ook tot verdieping en nieuwe inzichten;
Concluderend mogen we stellen dat de kwaliteit van de gesprekken is verhoogd. Het is een eerste stap in
de beoogde richting.

3.2 Hebben we ons doel bereikt in de MT-bijeenkomst en welk effect had dit op het jaargesprek?
4. CES: Performance management sluit aan bij lopend (veranderings)-proces van CES. Het MT is
daar sterk in ontwikkeling, de dienstverlening verandert snel en PM voorziet in de vragen die dat
oplevert aan de personele kant;
5. CES: De pilot is een eerste stap er is nog een lange weg te gaan, PM wordt gevoeld als een grote
verandering in werken en denken die nodig is, maar ook lastig;

6. CES: Vertaling van inhoudelijke strategische thema’s lukt goed. Kernwaarden zijn bij CES vertaald
naar gedrag en er is een keuze gemaakt voor het bespreken van een beperkt aantal met
medewerkers
7. HR: Bij HR is PM eerder een aanscherping van de methode dan totaal nieuw. MT is daardoor in
deze fase zoekend naar de verbeteringen die gemaakt kunnen worden. Toegevoegde waarde zit
waarschijnlijk meer in de volgende fase waarin onder meer de teamscan aan de orde komt.
8. HR: de vertaling van strategische thema’s van de MT-voorbereiding naar medewerkers moet
beter. Kernwaarden krijgen invulling in het wat. Er is behoefte aan UT-brede definiëring van de
kernwaarden in gedrag.
Concluderend kunnen we stellen dat beide MT’s er in geslaagd zijn strategische thema’s te vertalen naar
individuele agenda’s. Voor CES is het sturen op gedrag meer nieuw dan voor HR. Bij CES heeft dit meer
nadruk gekregen en daarmee ook meer aandacht en kwaliteit in de gesprekken. De MT-voorbereiding bij
HR gaf weinig nieuwe input voor de gesprekken en had daardoor en lager effect.
3.3 Hoe is het gebruik van de applicatie ervaren?
9.

De applicatie voldoet niet: niet intuïtief, geen overzicht, workflow niet helder, handleiding is
onontbeerlijk, systeem is regelmatig traag, dubbele aanstellingen worden niet goed
ondersteund;
10. Applicatie loopt in administratieve kolom beter dan in andere teams;
11. De applicatie helpt bij het jaargesprek doordat het de competenties + definities in beeld brengt
en evalueert, het gesprek gaat daardoor altijd over de mate van competent zijn en over
ontwikkeling.
12. De applicatie biedt leidinggevende inzicht in afspraken en evaluaties van het gehele team
(managementinfo)
Concluderend kunnen we niet anders dan constateren dat de applicatie functioneel werkt, maar het
jaargesprek niet prettig ondersteund. De gebruikers zijn overwegend negatief in hun oordeel over het
gebruik. Dat zit voornamelijk in de gebruiksvriendelijkheid en de intuïtiviteit van het systeem.
3.4 Hoe wordt de facilitering vanuit het project ervaren?
13. Training Jaargesprekken gewaardeerd: afspraken maken blijft moeilijk. Medewerkers hadden
graag direct na de training de applicatie gezien zodat ze op 1 moment aan het onderwerp
Jaargesprekken konden werken;
14. Training Jaargesprekken: leidinggevenden geven terug dat de nadruk van de training teveel lag
op beoordelen. De gesprekstechniek kwam wel van pas tijdens de gesprekken. Tijdens de
training waren er vragen over de nieuwe manier van werken die nog niet beantwoord konden
worden door de trainer (er was geen projectvertegenwoordiging bij de MT-trainingen van HR).
15. De knoppentraining en handleidingen waren onvoldoende behulpzaam om met de applicatie te
kunnen werken. Idealiter heb je deze zaken niet nodig voor een nieuwe applicatie.
16. De helpdeskmail en telefoonnummer zijn beperkt gebruikt. Inzet en bereikbaarheid van
functioneel beheerder, HR adviseur en project mdw HR worden gewaardeerd.

3.5 Overige zaken
17. Performance management is een verandering van werken en denken. Alignement van
organisatie en individuele doelen wordt soms ervaren als top down. Het evalueren van iedere
resultaatafspraak en ieder competenties als beoordelend. Meer tijd besteden aan het evalueren
van afspraken en dat grondig doen m.b.v. feedback wordt gewaardeerd.
18. Forse tijdsinvestering in MT en in teams valt tegen, training en uitvoering van de gesprekken, erg
nieuw op alle fronten;
19. Randvoorwaarde voor succes is het duo directeur en HR-adviseur die samen voorbereiden,
urgentie hoog houden, stimuleren, coachen enz.

3.6 Samenvattend
De kwaliteitsslag op de inhoud wordt gemaakt!
Manier van kijken en werken is nieuw, maar voorziet in een vraag!
Het vraagt letterlijk tijd om dit te doen/leren!
De digitale ondersteuning/applicatie vraagt aanpassing!
De ervaring leert dat we (te) veel doelen hebben gestapeld tijdens de pilot. Medewerkers en
leidinggevenden hebben het gevoel dat er te veel van hen ineens gevraagd is. Vooraf wordt de richting
van Performance management gezien als goed en belangrijk, tijdens de MT voorbereidingen en de
training ontstond een dieper inzicht in de impact er van. Het was goed geweest als alle aandacht, tijd en
energie naar de MT-voorbereiding gen de gespreksvoering was gegaan. De frustratie die het gebruik van
de applicatie heeft opgeleverd leidde af en heeft een onbevredigende ervaring opgeleverd bij
medewerkers en leidinggevenden.

