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Thema’s

1. Evaluatie van de evaluatie.

2. Wat komt er op ons af? 

3. Onderzoek over nieuwe praktijken.
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© Quintessence Consulting

In 1970 lanceerde Sir Aubrey Davids de term Performance 
Management met als betekenis ‘getting people to do what you want them to
do’. 

In 1973 introduceerde Mc. Lelland 'competenties’.

In 1992 kreeg de meting van niet-financiële performantie alle aandacht met 
de komst van de 'balanced score card’.

Wat was de bedoeling…
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Trendsettend wetenschappelijk onderzoek

Wat was de bedoeling…

Opportuniteiten waren zeker:

• Doelen afspreken (SMART)

• Dialoog tussen medewerker en leidinggevende opzetten

• Belonen en waarderen

• Later ook: ontwikkelen van competenties
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De praktijk…

2% 98%

Evaluatie van de evaluatie

• Het effect van feedback is in hoge mate variabel.  In 38% van de 

gevallen resulteren evaluaties in zwakkere performantie het jaar nadien.

• Er wordt meer tijd voor dialoog uitgetrokken in 2016 in vglk. met 2013. 

(Kluger & DeNisi, 1996) (Quintessence, 2016)
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Evaluatie van de evaluatie

• Er gaat veel aandacht naar meten en beoordelen. 

• Balanced score cards en KPI’s: verzamelen van data is zwaar, of 

resulteert in inaccurate informatie.

• Ratings worden gekalibreerd in verdelingsmechanisme, vnl. onder de 

Gausscurve. Employee performance volgt eerder de Pareto-curve.

(Ewenstein, Hancock & Komm, 2016) (Rock, Davis & Jones, 2014)

© Quintessence Consulting

• Ratings demotiveren en irriteren zeker de gemiddelde presteerders.

• Numerieke ratings veroorzaken automatisch een ‘fight or flight’ reactie 

wat o.a. resulteert in negeren van feedback.

• Blijf over-performers en under-performers identificeren.

(Rock, Davis & Jones, 2014)

Evaluatie van de evaluatie
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In vraag stellen

• Waarom doen we performance management?

• Schaffen we alles af? En wat dan?

• Moet het niet allemaal terug naar de essentie?

• Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich engageren maar niet opbranden?

• Moet elke manager ook evaluator zijn van anderen?

• Is er een eindpunt aan permanente evaluatie?

• Waarom en wanneer hebben we behoefte aan centralisatie van informatie?

Tijd

Wat komt er op ons af? In essentie...
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Collectief Individu Connectie
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Baas in kantoor iedereen open i.f.v. soort werk

Mainframe laptop in the cloud

Energiecentrale zonnepanelen energienetwerken

CAO i-deals we-deals

SAP e.a. maatwerk modular systems

Top-down bottom-up bilateraal

Rationeel relationeel beiden

Hard zacht hard facts/zacht mensen

Performantie groei  performantie door groei

Opvolgingssystemen geen systemen dialoog & support
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Controle Vertrouwen Dialoog & afspraken

Organisatie           Individu Team

Sturende leider Coachend Verbindend, gedeeld

Normerend Waarderend Normerend en waarderend

© Quintessence Consulting

• Real time online app om feedback te vragen.

• Ondersteunend aan ‘performance conversations’.

• Zou de kwaliteit van de verzamelde data doen toenemen omdat ze real 

time gegenereerd worden.
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• Jaarlijkse evaluatiegesprekken gebaseerd op ratings…

naar meer diepgaande gesprekken.

Pilot van 3 jaar

90% van de medewerkers zeer positief over de nieuwe werkwijze (een 
significant verschil met het traditionele systeem)

© Quintessence Consulting

2013

Switch van werken met ratings, verdelingen en jaarlijkse 

evaluatiegesprekken…

Systeem met focus op het samen bereiken 

van en bijdragen aan resultaten, met veel 

aandacht voor continu leren en persoonlijke 

groei.
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Geen jaarlijkse evaluatie en rankings meer, omwille van te lage ROI.

Conclusie

de nieuwe approach bespaart niet per se kosten en tijd, maar levert wel een 
betere ROI op, nl. een betere performantie van de medewerkers.

(Cunningham, 2015)

Permanente evaluatie in een ICT-bedrijf

De medewerker in de driver seat.
De projectleader en de coach ondersteunen.
Focus op groei.
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• Welke cultuur wil je creëren?

• Het verlaten van een systeem met performance ratings is complex, zeker 

in geval van ‘pay for performance’.

• Train leidinggevenden om gesprekken te voeren met minder ‘houvast’.

• Check de communicatie: wat heeft de medewerker verstaan?

• Behoudt kwalitatieve en/of kwantitatieve doelstellingen.

(Green, 2014)

Hoe vernieuwen?

© Quintessence Consulting

Hoe vernieuwen?

• Gestructureerde conversatie of een geleide conversatie.

• Kweek een groeimentaliteit: effect op open staan voor feedback, 

engagement, leerbereidheid, aangemoedigd voelen te presteren.

• Belang van framing: bvb. 'Conversation day’, Grow-Perform-Succeed-

project

• Systemen zonder scores hebben een positief effect op tevredenheid, 

retentie en engagement, wat correleert met organisatieperformantie.

(Rock, Davis & Jones, 2014)
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