


Beoordelen en ontwikkelen
Jaarcyclus Afspraken maken en doelen stellen

Bijstelling

Beoordeling

Beloning
Evaluatie & 

feedback



Beoordelen
Wat doen we eigenlijk als we beoordelen

▪ (Eind)oordeel uitspreken over het functioneren van 
medewerker

▪ Komen tot bijstelling van dat functioneren
▪ Ontwikkelafspraken maken

▪ Vastleggen van eindoordeel
▪ Eventueel daaraan gekoppelde beloning bijstellen



Beoordelen
Voorwaarden om te kunnen beoordelen

▪ Voorspelbaar waarop wordt beoordeeld →
medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht

▪ Objectiviteit wordt zoveel mogelijk gewaarborgd → de 
criteria zijn objectief

▪ Gevolgen van een beoordeling zijn inzichtelijk →
bijvoorbeeld functie en/of salarisconsequenties

▪ Functie- en salarishuis



Waarom een functiehuis en salarishuis? 
Functiehuis

▪ Alle werkzaamheden krijgen een plek 
▪ Verwachtingen zijn duidelijk
▪ Basis voor salarishuis

Salarishuis

▪ Inzicht in onderlinge functieverhoudingen
▪ Inzicht in welk salaris passend is en waarom
▪ Salaris groeiperspectief is duidelijk





Praktijkcase
Beschermingsbewind

▪ Insteek: salarisbenchmark, voldoet onze beloning 
wel aan de beloning in de markt

▪ Eerste stap; functieprofielen opstellen



Functiehuis door functieprofielen 1/2

1 Interviews met functiehouders om functie-inhoud in kaart te brengen

2 Brainstorm organisatiebrede competenties

3 Uitwerken organisatiebrede competenties

4 Uitvragen functiegerichte competenties

5 Uitwerken functiegerichte competenties

6 Functieprofielen zijn in concept gereed

7 Bespreken van functieprofielen

8 Verwerken van feedback en functieprofielen vaststellen

Processtappen



Functiehuis door functieprofielen 2/2
Opgeleverde producten

Functieprofielen



Salarishuis door functiewaardering 1/2

1 Brainstorm met betrekking tot het doel van het salarishuis

2 Job mapping sessie (onderlinge functieverhoudingen vastleggen)

3 Verzamelen van benchmark beloningsdata

4 Vergelijking van uw salarissen met benchmarkdata

5 Bespreken uitkomst vergelijking

6 Strategiebepaling ten aanzien van salariëring

7 Concept salarishuis en reglement opstellen

8 Bespreken concept salarishuis

9 Verwerken van feedback en salarishuis vaststellen

Processtappen



Salarishuis door functiewaardering 2/2
Concreet opgeleverde producten

Salarisreglement Functielijst met
salarisschalen

Job mapping matrix



Functielijst met salarisschalen
Functietitel Schaal Min jaar 

salaris
Max jaar 
salaris

Min maand 
salaris

Max maand 
salaris

Regio directeur 11 € 82.500 € 115.000 € 6.366 € 8.873
Technisch directeur 11 € 82.500 € 115.000 € 6.366 € 8.873
Financieel manager/controller 10 € 67.500 € 103.500 € 5.208 € 7.986
Manager inkoop 9 € 58.060 € 82.944 € 4.480 € 6.400
Marketing manager int. 9 € 58.060 € 82.944 € 4.480 € 6.400
Sbu manager 9 € 58.060 € 82.944 € 4.480 € 6.400
Registratie medewerker 8 € 51.750 € 79.350 € 3.993 € 6.123
Marketing manager 7 € 42.750 € 65.550 € 3.299 € 5.058
Kwaliteitsmanager 7 € 42.750 € 65.550 € 3.299 € 5.058
Plant specialist 7 € 42.750 € 65.550 € 3.299 € 5.058
Technisch commercieel product adviseur 6 € 44.565 € 68.333 € 3.439 € 5.273
Accountmanager 6 € 44.565 € 68.333 € 3.439 € 5.273
Hr-adviseur/directie assistent 6 € 39.791 € 61.012 € 3.070 € 4.708
Coördinator commerciële binnendienst 5 € 35.527 € 54.474 € 2.741 € 4.203
Financieel medewerker 5 € 31.721 € 48.638 € 2.448 € 3.753
Marketing coördinator 5 € 31.721 € 48.638 € 2.448 € 3.753
Teamleider buitendienst 5 € 31.721 € 48.638 € 2.448 € 3.753
Medewerker inkoop 4 € 27.000 € 41.000 € 2.083 € 3.164
Hoofd logistiek 4 € 27.000 € 41.000 € 2.083 € 3.164
Marketing medewerker 4 € 27.000 € 41.000 € 2.083 € 3.164
Verkoop medewerker buitendienst 4 € 27.000 € 41.000 € 2.083 € 3.164
Commercieel medewerker binnendienst 3 € 23.250 € 35.650 € 1.794 € 2.751
Receptioniste/telefoniste 3 € 23.250 € 35.650 € 1.794 € 2.751
Logistiek medewerker 2 € 21.700 € 31.000 € 1.674 € 2.392



Job mapping matrix
Functieniveau Functies

12 directeur

11 commercieel directeur

10 softwarearchitect lead software architect manager

9 business consultant organisatie adviseur hoofd 
applicatieontwikkelaar

8 technisch projectleider

7 klantbegeleider applicatieconsultant systeemontwerper

6 applicatieontwikkelaar front-end developer medewerker beheer

5 medewerker support applicatietester netwerkbeheerder

4 medewerker 
salarisadministratie

medewerker 
personeelszaken

medewerker marketing
communicatie

3 junior 
applicatieontwikkelaar

medewerker facilitaire 
zaken

2 werkplekbeheerder medewerker administratie

1

0



Verwachtingen versus werkelijkheid
▪ Functieprofielen geven verwachtingen ten aanzien van inhoudelijk functioneren 

weer (duidelijke, objectieve criteria)

▪ Competenties (gedragskenmerken) geven verwachtingen ten aanzien van gedrag 
weer

▪ De verwachting – de werkelijkheid geeft het ontwikkelgebied weer



Tips voor beoordelen en ontwikkelen
TIP 1 –De basis op orde

Leg verwachtingen vast in een functieprofiel
▪ Wat verwacht u inhoudelijk van de medewerker of kandidaat
▪ Welke competenties zijn daarvoor nodig
▪ Vastlegging in (functie) profiel

▪ TMA competentie bibliotheek gratis te downloaden 
https://www.tma.nl/nl/instrumenten/competenties/

https://www.tma.nl/nl/instrumenten/competenties/


Functieprofiel
Leg de volgende onderdelen vast in een functieprofiel:

1. Plaats in de organisatie
2. Doel van de functie
3. Taken en verantwoordelijkheden
4. Opleidings- en ervaringseisen
5. Relevante competenties



TMA – Talent Motivatie Analyse
Video uitleg Talent Motivatie Analyse:
https://youtu.be/VSwR_gXEq8U

https://youtu.be/VSwR_gXEq8U
https://youtu.be/VSwR_gXEq8U


Tips voor beoordelen en ontwikkelen
TIP 2 –De juiste persoon op de juiste plek – inzet Talent Motivatie Analyse

Match de verwachtingen met de talenten van de (potentiële) medewerker
▪ Identificeer talent van medewerker (TMA).
▪ Match de talenten met de verwachtingen binnen de functie.
▪ Laat medewerkers zoveel mogelijk werken vanuit hun talenten.
▪ Focus op de ontwikkeling van de sterke kanten van medewerkers.
▪ Want: medewerkers functioneren het best, komen zelf in actie en zijn het meest 

betrokken als zij werk doen dat in lijn ligt met hun talenten. 



TMA-proces

1
Digitaal afnemen van de persoonlijkheidsvragenlijst bij een (potentiële) medewerker

2
Uitkomsten bespreken met de (potentiële) medewerker en na goedkeuring bespreken met opdrachtgever 

Uitkomst 1: talentenoverzicht → o.b.v. de persoonlijkheidstest die de (potentiële) medewerker heeft ingevuld

Uitkomst 2: competentiematch tussen (potentiële) medewerker en het functieprofiel

Uitkomst 3: competentiepotentieel van (potentiële) medewerker met betrekking tot het functieprofiel 

3
Feedback vragen aan betrokkenen (bijv. collega) met betrekking tot competenties van een collega 

4
Uitkomsten bespreken met de medewerker en na goedkeuring bespreken met u (opdrachtgever) 

5
Het eindresultaat met de (potentiële) medewerker en opdrachtgever bespreken en plan van aanpak opstellen

Processtappen individuele Talenten Motivatie Analyse

Deze 
processtappen 
kunnen alleen 
bij huidige 
medewerkers 
toegepast 
worden en niet 
bij potentiële 
medewerkers



▪ Relatie tussen TMA en feedback

Het eindresultaat: performance matrix

 Ontwikkelbaar talent

 Ontwikkeld talent

▪ Afgezet tegen mate van talent en in hoeverre
het talent ontwikkeld is

Goed ontwikkeld

Voldoende 
ontwikkeld

Matig ontwikkeld

Zwak of 
onvoldoende 
ontwikkeld

Weinig talent Matig talent Talent Veel talent

Oordeelsvorming Kwaliteitsgericht

Resultaatgerichtheid



Tips voor beoordelen en ontwikkelen
TIP 3 –Voorkom verrassingen, evalueer tussentijds

Draag zorg voor regelmatige evaluatie het hele jaar door
▪ Evalueer de uitvoering van de functie op regelmatige basis en leg dit vast
▪ Bespreek de status van resultaatafspraken en doelstellingen op regelmatige basis 

en leg dit vast
▪ Bespreek de ontwikkelpunten op regelmatige basis en leg dit vast



Tips voor beoordelen en ontwikkelen
TIP 4 –De open deuren

Wat doe je zeker
▪ Bereid je voor
▪ Kom op tijd
▪ Neem de tijd
▪ Luister goed
▪ Vraag door
▪ Geef het goede voorbeeld
▪ Wees respectvol duidelijk



Vragen?


