Fig. 7: hoe lang werk je bij je huidige werkgever?
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Fig. 8: hoeveel werkgevers, incl. evt. stages, heb je al gehad
in de golfbranche?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Structuur in aanpak gewenst
Weet niet welke cao

Uit het tevredenheids- en salarisonderzoek 2011 kwam naar voren dat in ruim de helft van de gevallen sprake is van functionerings- en
Cao Golfbranche
beoordelingsgesprekken bij greenkeepers. Dergelijke gesprekken kunnen van grote invloed zijn op het goed functioneren op de golfbaan en
de uiteindelijke beloning daarvoor. De redactie vroeg Henk Wessels van Bureau PUUR een reactie te geven op het resultaat.
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Uit het tevredenheids- en salarisonderzoek 2011
blijkt dat zowel het functioneringsgesprek als
het beoordelingsgesprek door greenkeepers als
positief wordt ervaren, maar dat het niet altijd
even structureel verloopt. Dezelfde ontwikkeling
zien we bij vele andere bedrijven. Meestal worden er allerlei redenen opgenoemd waarom deze
gesprekken niet plaatsvinden of waarom er te
weinig structuur in zit. Nog afgezien van het feit
dat de gesprekken soms niet plaatsvinden, is de
kwaliteit van deze gesprekken en de nazorg ook
een belangrijk punt van aandacht! Veelal zien we
dat er geen of onvoldoende managementvaardigheden aanwezig zijn. Uit dit onderzoek blijkt
ook dat er in veel gevallen geen sprake is van het
vastleggen van gemaakte afspraken.
Verbeteren diepgang
Wij denken dat het een noodzaak is om functioneringsgesprekken structureel te laten plaatsvinden om de medewerkers en de organisatie verder
te ontwikkelen. Hiervoor moeten de randvoorwaarden natuurlijk wel aanwezig zijn. Een van
de belangrijkste randvoorwaarden is dat zowel
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de leidinggevende als de medewerker de vaardigheden heeft om een kwalitatief goed gesprek
te houden. Ook het durven zeggen van minder
positieve zaken is hiervan een essentieel onderdeel. Vervolgens kunnen er een aantal afspraken
worden gemaakt die helder en realistisch zijn,

Overige Cao’s

waaraan vervolgens een goede follow-up wordt
gegeven. Beperk je hierbij tot maximaal vijf
afspraken. Deze werkwijze geeft de functionerings- en beoordelingsgesprekken meer diepgang
en levert meer inhoud aan de organisatie, de
leidinggevende en de medewerker.

Fig. 9: welke cao is op jouw arbeidsovereenkomst van toepass
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Uit de enquête van dit vakblad, eind 2010, blijkt dat met ruim 60 procent van de greenkeepers een functioneringsgesprek plaatsvindt.

Fig. 10: is of wordt er regelmatig een functioneringsgesprek
met je gehouden?
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Fig. 12: is of wordt er een beoordelingsgesprek met je gehouden?
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
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Het functioneringsgesprek: dit is een gesprek
tussen leidinggevende en medewerker over het
functioneren van de medewerker. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de toekomst, maar wordt
ook stilgestaan bij het heden. De volgende
onderwerpen komen aan bod:
• Het stellen van doelen
• Wat gaat er goed?
• Wat kan worden verbeterd?
• Hoe kunnen verbeteringen tot stand worden
gebracht?
In het functioneringsgesprek wordt aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de loopbaan.
Daarom maken we hier geen onderscheid tussen het functioneringsgesprek en het loopbaangesprek. Ook is er ruimte om te praten over
de behoefte of de noodzaak om een opleiding
te volgen en naar aanleiding daarvan actie te
ondernemen.

Een functioneringsgesprek is een open overlegsituatie! Een medewerker moet vrijuit kunnen
spreken, zonder dat het invloed heeft op zijn
beoordelingsgesprek en/of salaris. Zowel de
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