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BV&T opleiding & advies 
Training Functioneringsgesprekken

Training Informatie
Een functioneringsgesprek is een belangrijk instrument
voor de groei van uw onderneming. Wanneer een
medewerker zijn/haar wensen kan aangeven zal hij/zij
meer presteren. Een medewerker, die goed in zijn vel
zit, zal dit in alle activiteiten laten zien. Toch vindt een
leidinggevende, alsook de medewerker, het vaak
moeilijk om al hun wensen op tafel te leggen. Dit is
zonde want functioneringsgesprekken bieden veel
mogelijkheden. Het geeft u als leidinggevende de
mogelijkheid om de problemen of sluipende frictie op
te lossen. 

Deze training is bestemd voor leidinggevenden en
voormannen die het uitvoeren van
functioneringsgesprekken in hun takenpakket hebben
en willen leren hoe je effectief zo`n gesprek afneemt.
De training Functioneringsgesprekken van BV&T is een
boeiende en pakkende training waarin u veel tools
aangereikt krijgt van de trainer. Wij trachten ernaar
om als leidinggevende objectief het
functioneringsgesprek af te nemen.

Programma
» communicatie (de juiste interactie in het gesprek)
» waar je staat als leidinggevende in de organisatie
» het functioneringsgesprek
» het eerste functioneringsgesprek
» de vertrouwenscirkel
» gesprekstechnieken interactie
» formulieren voor functioneringsgesprekken
» fouten bij oordeelsvorming
» feedback geven
» grenzen stellen en vriendelijk afwijzen
» persoonlijk actieplan, do`s & don`ts.

Resultaat
Daarbij bent u in staat om op een juiste manier
functioneringsgesprekken af te nemen. U weet welke
aanpak het beste past bij welke werknemer. U bent in
staat om een goede voorbereiding vast te leggen. U
kent de instrumenten die u wilt gebruiken om
zodoende het maximale uit het functioneringsgesprek
te halen. Tevens weet u de einddoelen van het
functioneringsgesprek te borgen aan uw
kwaliteitssysteem. Hiermee blijft u altijd up-to-date
met de nieuwste ontwikkelingen binnen uw
organisatie.

Maximaal resultaat
In de training Functioneringsgesprekken vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training
Functioneringsgesprekken bepalen wij met u het
startniveau door middel van een doelstellings of intake
gesprek. Ook bespreken wij het beoogde eindniveau
met u. Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau
van een gehele afdeling of organisatie te laten bepalen
of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.
Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule
ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1590,-

178,-
1 / 8

1768,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Functioneringsgesprekken in te zetten hoe, wanneer
en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot dinsdag 20 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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