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Introductie The Courseware Company

Wie we zijn
• Opgericht in 1997
• Expert in leveren en implementeren van opleidings-, kennis- en 

performance technologie

Wat we doen
• Wij helpen bedrijven met:

• Competentie management
• Performance Management
• Talent Management
• Formeel- en informeel leren
• Toetsing en certificering
• E-learning

• Advies, consultancy, hosting, technisch beheer, training en support



Bent u klaar voor de toekomst?

• Carrières na crisis meer in beweging 

• Medewerkers worden op sterktes ingezet

• Talenten/competenties versus functie

• Expertise en resultaat belangrijker dan 
hiërarchie

• Nieuwe werken = resultaatgericht werken

• Beoordelingssystematiek moet passen in 
setting die steeds verandert



Waarde van dynamisch doelen stellen

Bron: Bersin & Associates

54% van organisaties 
herziet zijn doelen 
eens per jaar of 
helemaal niet



Herzien van doelen & klant tevredenheid

Bron: Bersin & Associates

Organisaties 
die doelen 
regelmatig 
herzien hebben 
50% meer kans 
op een boven-
gemiddelde
klanttevreden-
heid



Source: Bersin & Associates, 2011

Herzien van doelen & financiele prestatie

Organisaties 
die doelen 
regelmatig 
herzien hebben 
65% meer kans 
om boven het 
gemiddelde 
kosten te 
beheersen



Stelling 1 ‘’Organisaties die vaker doelen herzien en 
actief sturen op performance zijn succesvoller 
en hebben een hogere klanttevredenheid’’



Gehoorde klachten bij doelen plannen en 
functioneringsbeoordeling

Flexibiliteit om 
gedurende het jaar 
doelen te herzien 

ontbreekt

Noodzakelijk 
kwaad

Rituele dans

Rigide door 3 
vaste momentenNiet meer van 

deze tijd



Eigenaarschap beoordelingscyclus moet duidelijk 
zijn

• Doelen zijn afgeleid van organisatie-
doelen

• Middel voor manager om resultaten te 
behalen en continuïteit te waarborgen

• Kans voor medewerker om toegevoegde 
waarde te leveren en te ontwikkelen

• Lijn zou eigenaar van het systeem 
moeten zijn

• HR faciliteert middelen en tools





Belangrijke uitgangspunten voor effectief 
Performance Management

• Doelen aanpassen wanneer nodig 

• Voortgang onbeperkt kunnen volgen

• Frequentie gesprekken niet strak omlijnd

• Ook informele beoordeling en feedback van 
klanten 

• Ontwikkeling en prestaties centraal

• Lang cyclisch en kort cyclisch



Doelen 
stellen

Managen

Beoordelen

Beloning

De verschuiving in Performance Management

Continue performance activiteiten

Doelen stellen
en herzien

Managen en 
coachen

Planning 
ontwikkeling

Belonen en 
herkennen

Beoordelingsgesprek

Continue performance activiteiten

Doelen stellen
en herzien

Managen en 
coachen

Planning 
ontwikkeling

Belonen en 
herkennen

Beoordelingsgesprek

Continue performance activiteiten

Doelen stellen
en herzien

Managen en 
coachen

Planning 
ontwikkeling

Belonen en 
herkennen

van een event-based PM cyclus naar een meer continu proces van PM



Rol leidinggevende 

• Stuurt en coacht

• Controleert en stelt vragen

• Geeft impuls voor groei / ontwikkeling

• Vergoot zelfsturing en autonomie 

• Zet medewerker aan het roer 

• Stelt drijfveren, toegevoegde waarde en 
toekomstperspectief centraal



Stelling 2 Beoordelen is een lijnactiviteit. In dat 
opzicht heeft HR puur een 
adviserende en faciliterende  rol.



Belang van competenties

• Basis voor doelen van 
organisatie

• Onderdeel van functieprofielen

• Belangrijk voor potentieel 
leiderschap en sleutelposities

• Fundering voor leren en 
functioneren



Leren en functioneren

Leren

• competenter worden en 
groeien

• voor huidige of toekomstige 
job

• competenties meten

• persoonlijk ontwikkelings-
plan en leeractiviteit

• Beloning, grotere werk-
motivatie en retentie 

Functioneren
• prestatie verhogen van 

individu

• performance verbetering 
organisatie

• resultaat meten: wat + hoe

• functioneringsbeoordeling 
en carrière planning

• inzicht in kwaliteiten voor 
opvolging en continuïteit



Voordeel van leren en functioneren in 1 
systeem

• Bedrijf brede integratie tussen 
opleiden, ontwikkelen en 
functioneren

• Effectief sturen op ontwikkeling en 
prestaties

• Match met huidige en toekomstige 
functies



Stelling 3 Goede tools voor het faciliteren van 
Performance Management ontbreken



NetDimensions Talent Suite 

Aantrekken Motiveren Behouden Groei Belonen

Functioneren 

en prestaties

Carrière en 

succession-

planning

Leren en 

opleiden
Salaris en 

arbeidsvoor-

waarden

Werving & 

selectie



Processen NetDimensions Performance
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