GROEIGESPREKKEN OF...
INDIEN ECHT NOODZAKELIJK...
EVALUATIES

Personeelsbeleid is in volle evolutie. Iedere organisatie wil dat zijn medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
In een veranderende wereld is stilstaan zeker achteruitgaan. Daarom is het belangrijk voor alle medewerkers
dat ze een klankbord hebben zodat ze weten waaraan ze kunnen werken om aan de verwachtingen te blijven
voldoen. Dit is niet evident maar zeker voor de leidinggevenden in een organisatie van groot belang.

CC Select kan u als externe deskundige begeleiden bij:
Ú de feedback- of groeigesprekken van uw (leidinggevende) medewerkers
Ú

de evaluaties

Door onze ervaring in lokale besturen beschikken we over een ruime expertise in de evaluatiecyclus van
decretale graden (conform uw rechtspositieregeling). We hanteren hierbij de 360°-methodologie waarbij
de nodige informatie over het functioneren van de functiehouder wordt verzameld uit zijn of haar
onmiddellijke omgeving.

GROEIGESPREKKEN

EVALUATIES

Tweerichtingsgesprek

Eénrichtingsgesprek

Persoonlijke opvolging en feedback

Evaluatie van functioneren over bepaalde periode

Alle onderwerpen

Bij ontoereikend functioneren

D.m.v. een gesprek tussen leidinggevende en medewerker

D.m.v. een 360° bevraging gevolgd door een gesprek

Eindigt met een conclusie over afspraken/doelen

Eindigt met een formele conclusie (gunstig/ongunstig)

Of het nu om een groei- of evaluatiegesprek gaat, we gaan steeds uit van een positief mensbeeld: de ingezette
kwaliteiten van de medewerker moeten gewaardeerd worden. Het mag niet a priori vertrekken vanuit de
tekortkomingen van de medewerker.
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CC SELECT
HELPT U GRAAG VERDER
U krijgt van ons een oplossing op maat van uw organisatie.
Het merendeel van onze ervaren adviseurs heeft een master
psychologie en een sterke expertise binnen lokale overheden
en/of de zorgsector. Zo verzekeren we u een optimale
ondersteuning bij de uitbouw van uw personeelsbeleid.

BENIEUWD WAT CC SELECT VOOR U
KAN BETEKENEN?

Neem contact op via info@ccselect.be
of 02 467 35 40. We helpen u graag verder.
PROBIS GROUP: BRUSSEL - GEEL - AALTER
www.probisgroup.be - info@probisgroup.be
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