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1. Inleiding
In september is de pilot performance management bij CES en HR ge-evalueerd.
Samenvattend zeiden we toen:
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.
Het evaluatiedocument zit in de bijlagen.
Vanwege de introductie van de nieuwe versie van de applicatie R10 hebben we er voor gekozen om in
oktober en november deze versie in te richten en in beperkte vorm uit te proberen.
Dit document heeft tot doel de stuurgroep te informeren over die ervaringen en een besluit te nemen
over het vervolg van het project Performance Management in 2016.
We starten met de nieuwe informatie die voor handen is voor de besluitvorming en dat is de info over
het gebruik van de applicatie.

2. Ervaring R10
De belangrijkste aanpassingen waren:








Op het startscherm zie je als medewerker een beperkter aantal buttons(4). Het talentprofiel
(overzichtspagina) en de button jaargesprekken waarin je kunt werken. Daarnaast twee buttons
naar my ufo en naar de handleidingen op de site;
De navigatie is aangepast. Je kunt niet meer vanaf allerlei plekken op hetzelfde punt uitkomen,
de route van afspraken naar de evaluatie zou eenduidiger moeten zijn;
Qua lay out is er geen verschil meer is tussen het scherm waarin je afspraken maakt en het
prestatiedocument, zeg maar het formulier voor de evaluatie. Er is nu 1 look and feel;
Er zijn meer hulpteksten beschikbaar die vooral in gaan op het proces (wat kan ik in dit scherm
doen);
Er is een nieuwe handleiding beschikbaar;
Aanpassen van de knoppen in de akkorderingsflow ter verduidelijking;

De issues die nog speelden t.a.v. de traagheid van de applicatie en het niet werken van de interface
hebben langdurig gespeeld en lijken zich deze week te gaan oplossen. Escalatie bij Oracle was
noodzakelijk om dit te bespoedigen.
Het werken met dubbele aanstellingen wordt niet goed ondersteund. Functioneel werkt het, maar voor
medewerkers en leidinggevenden is dit geen charmante en logische ondersteuning.
De gebruikservaring HR-salarisadminsitratie
Het team van de salarisadministratie heeft in oktober en november haar jaargesprekken gevoerd. Een
gedetailleerdere evaluatie zit in bijlage 2. Geconcludeerd kan worden dat de ervaringen van dit team
gelijk zijn aan de teams die voor de zomer de jaargesprekken voerden. De kwalitatieve doelen worden
behaald, de voorbereiding is beter, het bespreken van competenties en feedback voegt toe aan de
kwaliteit van gesprekken en er is nagedacht over de thema’s die voor het hele team belangrijk zijn. Het
proces was intensiever als voorheen, het kost tijd, maar levert ook op. Ten aanzien van de applicatie is
opvallend dat ook daar de ervaring gelijk is. Ondanks de toch behoorlijke aanpassingen wordt de
applicatie beleefd als niet gebruiksvriendelijk. Medewerkers missen de procesflow, weten niet waar ze
zijn, vandaan kwamen en naar toe moeten. Ook wanneer je op zich de onderwerpen n een jaargesprek
goed kent leidt de applicatie je er niet logisch naar toe.
Gebruikservaring werkgroep Pilot
De (deel van de) werkgroep Pilot heeft ook nog twee fictieve processen doorlopen. De tabbladen
worden als overzichtelijker beschouwd. De navigatie van de leidinggevende is verbeterd, maar blijft op
een aantal punten niet intuïtief. De akkorderingsflow is onhelder. Je raakt minder verdwaald dan in R9,
omdat een aantal mogelijkheden ‘uit’ staan, maar we drukken nog steeds geregeld op knoppen in de
verwachting ergens uit te komen en dat dat dan niet gebeurt. Al met al wel een versie die beter is dan
R9, maar nog steeds niet op een natuurlijke, makkelijke manier ondersteunend aan de gesprekscyclus.
Conclusie t.a.v. de applicatie
De applicatie voldoet op dit moment niet om breed in te zetten in de organisatie. Ons doel was een
applicatie die onze inhoudelijke doelen ondersteunt. Op dit moment is dit niet het geval.
3. Advies over vervolg project performance management
Voor besluitvorming over het vervolg van het project terug naar onze doelen.
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 (nu en in de toekomst).

De opbrengst van de pilot is dat we zowel bij CES als HR in staat zijn geweest om een kwaliteitsslag te
maken. Er is meer verbinding tussen de organisatiedoelen/waarden en teamdoelen en er is expliciet
gesproken over de betekenis daarvan voor individuele jaaragenda’s.
De kwaliteit van gesprekken is verhoogd door het bespreken van competenties en feedback en door
medewerkers en leidinggevende te trainen in het voorbereiden en voeren van een jaargesprek.
De focus is in de eerste fase van de pilot geweest op het hier en nu en nog minder op het potentieel van
het team. Zowel CES al HR waarderen de kwaliteitsslag, vinden deze ook nuttig en noodzakelijk en
realiseren zich dat het een beginstap is die doorgezet moet worden.
Concrete advies:







Implementeer de werkwijze die we binnen de pilot ontwikkeld hebben bij alle andere Diensten,
AZ, FB, FEZ, LISA, MC, SB.
Dat betekent:
Strategische voorbereiding in alle MT’s
Training jaargesprekken MT’s, 1 dag (voor rekening van de dienst)
Workshop jaargesprekken medewerkers, ½ dag (voor rekening HR)
Voortgangsgesprek
Leg resultaatafspraken en de evaluatie daarvan vast in FJUT
Ontwikkel de applicatie de komende 3 maanden door zodat CES en HR m.i.v. februari de
verbeterde versie nog een keer kunnen ervaren. N.B.: HR manager CES signaleert hier risico,
omdat applicatie afleidt van de inhoud. CES is sterk in ontwikkeling/beweging en heeft behoefte
aan focus.
Overweeg om 1 van de andere diensten ook met de applicatie te laten werken, bijvoorbeeld FEZ.

Bespreken in stuurgroep:
? wat doe je dan in 2016 (hele cyclus incl voortgang en teamscan wat in 2017)
? waar kiezen we voor managementinfo systeem of simpel als zat
! grootster communiceren: verwachtingen managen
! donderdag in HR team bespreken of de faculteiten ook al mee gaan doen als eerste stap
4. De projectorganisatie
Indien het advies wordt opgevolgd blijft de projectorganisatie in 2016 stand.
De stuurgroep blijft gehandhaafd. Projectleiding ICTS blijft gehandhaafd. Inzet vanuit het team HRIA in
de projectgroep blijft gehandhaafd.
Voor implementatie bij de andere diensten vraagt dat intensivering van de inzet van de beleidsadviseur
in de projectgroep naar 2 dagen per week, vergelijkbaar met de startfase van het project. Daarnaast

zullen de drie HR managers van de diensten de diensten moeten begeleiden bij de implementatie en
meer tijd kwijt zijn aan.

