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Bekijk een stukje 
van het interview 
via deze link

Frederik Anseel: ‘Als je wilt dat negatieve 
boodschappen worden opgepikt, dan moet 
je een context creëren waarin mensen zich 
psychologisch veilig en goed voelen.’
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Het Gemeentedecreet verplichtte lokale besturen 
hun medewerkers periodiek te evalueren. Die 
verplichting is door het decreet van 3 juni 2016 

geschrapt. Voortaan heeft een medewerker recht op 
opvolging en feedback over zijn wijze van functione-
ren. De evaluatie blijft wel verplicht om een medewer-
ker te kunnen ontslaan wegens beroepsongeschikt-
heid. Professor Frederik Anseel, verbonden aan de 
vakgroep bedrijfs-, arbeids- en organisatiepsycholo-
gie van de UGent, is zeer te vinden voor de nieuwe re-
gels. ‘Dit getuigt van lef, het is een visionaire omslag. 
Het werk heeft een ander ritme dan vroeger, het gaat 
veel sneller, medewerkers hebben behoefte aan snel-
lere feedback, bijsturing, coaching. Ze kunnen niet 
meer wachten op het jaarlijkse gesprek van een uurtje. 
Als ik u vraag om uw jaar samen te vatten in één foto, 
dan zult u antwoorden dat geen enkele foto een goede 
weergave is. Als u voor elke week een foto mag kiezen, 
dan zal u dat wel een interessante oefening vinden. 
Die reeks geeft dan wel een beeld van het afgelegde 
traject. Ook een evaluatiegesprek is geen accurate re-
flectie, het is een snapshot van één moment.’

Eén foto per week, dat wil zeggen dat ook de feed-
back, de coaching door de leidinggevende veel fre-
quenter moet gebeuren.
‘Ik pleit voor voortdurende feedback. Dat betekent 
niet dat een leidinggevende wekelijks een uur met ie-
dere medewerker moet praten. Feedback kan tien se-
conden duren. In de lift aan een medewerker even vra-
gen hoe een project loopt en zeggen dat je deur open 
staat als er iets is, dat is feedback. Omgekeerd kan de 
medewerker in de gang een probleempje signaleren, 
wat dan misschien kan leiden tot een wat diepgaan-
der gesprek later op de dag. Een echte feedbackcultuur 
staat voor beschikbaar zijn, snel reageren, informeel, 
zonder verslag. Kijk, de hele evaluatie is indertijd in de 
schoenen van HR geschoven, maar dat is een vergif-

tigd geschenk. Het maakt dat de leidinggevende zich 
eigenlijk niet verantwoordelijk voelt, terwijl mensen 
aansturen en feedback geven net de kern van leiding-
geven is. Ik vind dat HR die taak weer moet afschui-
ven en dat de leidinggevende beschikbaar moet zijn 
en tijd moet maken voor de medewerkers. Natuurlijk 
heeft een leidinggevende het al zeer druk, maar als je 
het hele formele systeem afschaft, komt er ook veel tijd 
vrij. En waarom keren we de zaak niet om? In enkele 
bedrijven in de VS moeten de medewerkers er zelf 
voor zorgen dat ze feedback krijgen. Ze moeten regel-
matig inchecken bij de leidinggevende om kort over 
het werk te praten.’

Feedback kan positief of negatief zijn. Hoe organi-
seert een leidinggevende dat het best? 
‘In het hamburgermodel begin je met positieve bood-
schappen, behandel je daarna enkele negatieve aspec-
ten en besluit je positief. Wel, dat werkt niet. Mensen 
zijn erop gericht om vooral het positieve te onthou-
den, ze duwen het stukje negatieve informatie weg. 
In een jaarlijks gesprek van een uur dringt negatieve 
feedback niet door. Dat is een van de klachten van 
leidinggevenden: een evaluatie maakt geen verschil, 
want mensen luisteren niet. Dat klopt. Als je wilt dat 
negatieve boodschappen worden opgepikt, dan moet 
je een context creëren waarin mensen zich psycholo-
gisch veilig en goed voelen. Ik denk, maar ik kan dat 
niet staven met onderzoek, dat regelmatige positieve 
boodschappen – de feedback in de lift, op de gang 
– voor een vertrouwensbasis kunnen zorgen die het 
mogelijk maakt ook bepaalde problemen of negatieve 
aspecten te bespreken. Je moet medewerkers ook hel-
pen om te gaan met negatieve feedback. We ontwik-
kelen daar procedures voor. In een after event review 
help je mensen om een uurtje actief na te denken over 
de feedback die ze gekregen hebben, om die feedback 
concreet te maken. Als je dat drie, vier keer herhaalt, 

Beter voortdurende feedback 
dan jaarlijkse evaluatie
Gemeenten zijn niet langer verplicht personeelsleden periodiek te evalueren. ‘Een fantastische zaak,’ 
zegt professor Frederik Anseel. ‘Maar laat dit vooral geen aanleiding zijn om achterover te leunen en 
niets meer te doen, want dan ligt over drie, vier jaar het voorstel op tafel om de evaluatie opnieuw in 
te voeren. Lokale besturen moeten werken aan een cultuur van voortdurende en lichte feedback door 
leidinggevenden die zeer beschikbaar zijn voor hun medewerkers.’ 

tekst bart van moerkerke   beeld stefan dewickere

Mens en ruimte interview met professor Frederik Anseel (UGent)
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zullen medewerkers op die manier leren nadenken en bereid 
zijn iets met negatieve feedback te doen.’

Wat betekent het hele systeem van nabije, lichte feedback 
voor de selectie van leidinggevenden?
‘Die selectie is een groot probleem, bij overheden en in be-
drijven. Wie wordt meestal leidinggevende? De persoon met 
de meeste expertise in een bepaald domein. Vaak is dat niet 
de meest geschikte persoon. Een leidinggevende moet uiter-
aard voldoende technische kennis hebben, maar heeft vooral 
andere vaardigheden nodig: empathie, met mensen kunnen 
praten, kunnen luisteren. En dus moeten we overgaan tot een 
andere manier om leidinggevenden te identificeren, te selecte-
ren en te begeleiden. We moeten een kandidaat-leidinggeven-
de al vroeg identificeren – dat is iemand die over vijf jaar een 
leidinggevende positie kan innemen – en vervolgens naar die 
functie begeleiden. Sommige grote bedrijven hebben leader-
shipdevelopmentprogramma’s voor jonge mensen. Bij lokale 
besturen gebeurt dat soort langetermijnplanning zelden of 
nooit. Ook niet aan de universiteit trouwens. Ik ben bijvoor-
beeld verkozen als vakgroepvoorzitter, maar ik denk niet dat 
ik de beste persoon ben om dat te doen.’

Lokale besturen kunnen in de toekomst een of andere vorm 
van formele evaluatie behouden, als ze dat willen. Hoe 
moet die eruitzien?
‘Het fundamentele probleem in veel bedrijven en besturen is 
de verwevenheid van evaluatie en feedback. In het ontwik-
kelgesprek vertelt een medewerker bijvoorbeeld dat het in het 
team niet altijd goed loopt. Er wordt afgesproken daar samen 
aan te werken. Op het evaluatiegesprek zes maanden later 
haalt de leidinggevende er het ontwikkelgesprek bij en krijgt 
de medewerker voor een bepaalde competentie slechts drie op 
vijf. Eerlijkheid wordt dus vertaald in een lagere score, minder 
kans op promotie of op een hoger salaris. Het spreekt voor 
zich dat het ontwikkelgesprek het jaar nadien niet meer open 
zal verlopen. Ik pleit er dus voor de evaluaties af te schaffen of 
ze in elk geval zeer strikt van de functioneringsgesprekken te 
scheiden. Mensen moeten zich psychologisch veilig voelen om 
eerlijk te zijn, zodat de organisatie en de leidinggevende hen 
kunnen helpen om beter te presteren.’

Hoe scheid je beide?
‘Ik vind dat de coaching en de begeleiding door de leiding-
gevende moeten gebeuren. Bij de evaluatie zou je andere men-
sen kunnen betrekken, hogere leidinggevenden bijvoorbeeld. 
Maar organisaties moeten zich in de eerste plaats afvragen 

wat ze hopen te bereiken met een jaarlijkse evaluatie van alle 
medewerkers. “We moeten ‘een’ systeem hebben” of “Een lei-
dinggevende moet toch één keer per jaar met elke medewerker 
praten” is geen bevredigend antwoord. Ik hoor ook vaak dat 
er toch sturingscijfers moeten zijn. Dat is echt een probleem. 
Een HR-directeur zit in het managementteam of directieco-
mité en iedereen heeft cijfers: de financieel directeur, de mar-
ketingman of -vrouw, de verantwoordelijke voor logistiek. HR 
moet ook cijfers leveren: 95 procent van de evaluatiefiches zijn 
ingevuld, twintig procent van de medewerkers heeft het afge-
lopen jaar een training gevolgd enzovoort. Dat soort matrix is 
zinloos, het creëert een illusie van controle, van weten wat er 
aan de hand is. We moeten terug naar de essentie: veel meer 
bezig zijn met wat er op de werkvloer gebeurt, ervoor zorgen 
dat mensen met elkaar praten over het werk, beschikbaar zijn 
voor feedback. Excelfiles en grote formele processen capteren 
niet wat er op de werkvloer gebeurt.’

De evaluatie blijft verplicht om een medewerker te ont-
slaan. Hoe kan een bestuur dat formele proces het best or-
ganiseren?
‘Voor de 98 procent medewerkers die goed functioneren, vol-
staat een regelmatige en nabije coaching door de leidinggeven-
de. Voor de overige twee procent kan overgeschakeld worden 
naar een meer formele evaluatie, een soort alarmprocedure. 
De leidinggevende, het liefst bijgestaan door een collega, en 
de medewerker die zich eventueel laat ondersteunen door de 
vakbond, zetten samen doelstellingen op papier en komen om 
de zes maanden bijeen voor een formele evaluatie. Blijkt na 
twee, drie evaluaties dat aan de doelstellingen is voldaan, dan 
wordt weer overgegaan naar de informele feedback. Blijft het 
fout lopen, dan kan iemand ontslagen worden.’

Feedback en evaluatie worden dus meer gepersonaliseerd.
‘Rechtvaardigheid wordt altijd gedefinieerd als iedereen op 
dezelfde manier behandelen. Dat klopt niet. Verschillende 
personen met verschillende competenties en behoeften op 
eenzelfde manier evalueren en feedback geven, dat is toch niet 
rechtvaardig. Op maat werken zal meer inspanningen vragen, 
maar het is beter voor de medewerkers en voor de organisatie.’

De evaluatie is momenteel vaak de basis voor een bonus of 
voor een promotie. Hoe kan dat opgelost worden?
‘Je kunt met medewerkers afspraken maken over hun groei-
curve, waarop mijlpalen zijn aangegeven. Aan iedere mijlpaal 
kun je een beloning verbinden, een bonus of een promotie. 
Voor zeer goede medewerkers kan de groeicurve steiler zijn, 

‘Als ik u vraag om uw jaar samen te vatten 
in één foto, dan zult u antwoorden dat geen 

enkele foto een goede weergave is. Als u 
voor elke week een foto mag kiezen, dan zal 
u dat wel een interessante oefening vinden.’
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zodat ze de mijlpalen sneller halen. Daar horen dan wel an-
dere en grotere verantwoordelijkheden bij. Voor iemand in 
een moeilijke levensfase, iemand met kleine kinderen bijvoor-
beeld of iemand die veel mantelzorg opneemt, kun je gedu-
rende enkele jaren een minder steile groeicurve aanhouden. 
Zo teken je verschillende loopbaantrajecten uit. Je maakt het 
mogelijk om eens wat sneller te gaan of net wat trager. De ver-
wachting dat iedereen veertig jaar aan een stuk op de toppen 
van de tenen kan staan is niet realistisch. Overigens, ook het 
managementteam of directiecomité kan een soort groeicurve 
hanteren voor zichzelf als team of voor de individuele leden. 
Het is een manier om ook leidinggevenden te evalueren, iets 
wat doorgaans niet of nauwelijks gebeurt.’

Een groeicurve kijkt naar de toekomst. Hoe belangrijk is 
vooruitkijken?
‘Achterom kijken, feedback is noodzakelijk maar niet erg mo-
tiverend. Vooruitkijken is minstens even belangrijk. Je moet 
medewerkers helpen na te denken over waar ze zullen staan 
over een jaar, waar ze willen staan over drie jaar. Hoe wil je 
groeien als persoon? Hoe zie je jezelf evolueren op het werk? 
Als mensen het gevoel hebben dat ze vooruitgaan in het leven, 
op hun werk, dan is dat heel motiverend. We noemen dat futu-
re work selves. Helaas durven maar heel weinig leidinggeven-
den in bedrijven en bij de overheid dat gesprek aan te gaan.’

Hoe komt dat?
‘Waarschijnlijk omdat ze opzien tegen wat er kan opborrelen. 
Misschien ziet een medewerker zichzelf over drie jaar in een 
bepaalde positie en dan moet de leidinggevende zeggen dat dit 
niet mogelijk zal zijn of dat het niet binnen deze organisatie 
zal zijn. Dat mag echter geen reden zijn om het gesprek uit de 
weg te gaan, want precies dat werkt demotiverend. Mensen 
hebben een beeld van hun identiteit en van waar ze naartoe 
gaan. Als je dat ontkent, doe je alsof die persoon op het werk 
niet bestaat, alsof hij als het ware een machientje is dat om ne-
gen uur zijn identiteit aan de kapstok hangt om ze om vijf uur 
weer aan te trekken. Dat is niet meer van deze tijd. We moeten 
een medewerker als een volledig individu behandelen.’

Hebben medewerkers wel zicht op waar ze willen staan over 
enkele jaren?
‘Sommigen hebben daar een zeer concreet beeld van, ande-
ren hebben er nog nooit over nagedacht. Die laatsten moet je 
daartoe aanzetten. Welke aspecten zou je over drie jaar graag 
in je baan zien? Wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Uit 
onderzoek blijkt dat hoe concreter dat beeld van de toekomst, 

hoe meer mensen stappen zetten, inspanningen doen, keuzes 
maken om daar te geraken. Daardoor hebben ze het gevoel dat 
ze vooruitgaan, en dat is zeer motiverend.’

Ziet u de evaluatie verdwijnen?
‘We komen uit een situatie waarin iedereen geëvalueerd werd, 
nu dreigt de slinger volledig naar de andere kant door te slaan. 
Als we de evaluatie zonder na te denken afschaffen en niets 
meer doen, als we niet werken aan een feedbackcultuur, als 
we de leidinggevenden niet beter ondersteunen, dan krijgen 
we gegarandeerd over drie, vier jaar een tegenbeweging. Dan 
komt er weer een of andere vorm van 
formalisering op tafel. En dan komt u 
me misschien vragen waarom we de 
evaluatie moeten invoeren.’ 

Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal

‘Welke aspecten zou je over drie jaar graag in je baan 
zien? Wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Uit 
onderzoek blijkt dat hoe concreter dat beeld van 
de toekomst, hoe meer mensen stappen zetten, 
inspanningen doen, keuzes maken om daar te geraken.’

Minister geeft groen licht voor 
aanpassingen evaluatiereglement
Het decreet van 3 juni 2016 vervangt de verplichte evaluatie 
voor iedereen door een recht op opvolging en feedback. 
Een voorafgaande evaluatie is wel vereist bij een ontslag 
wegens definitieve beroepsongeschiktheid ingevolge 
ontoereikend functioneren. Omdat de rechtspositiebesluiten 
nog niet gewijzigd zijn, was het onduidelijk of een lokaal 
bestuur dat niet meer periodiek wil evalueren, maar enkel 
naar aanleiding van concrete feiten of gedragingen, dit nu 
al in zijn lokale rechtspositieregeling kan uitschrijven. In 
haar antwoord op een parlementaire vraag stelde minister 
Homans dat een bestuur reeds kan beslissen om het 
periodieke evaluatiesysteem te schrappen en een ander 
(eigen) systeem van opvolging en feedback uit te werken. 
Als het bestuur daarentegen kiest om het periodieke 
evaluatiesysteem te behouden, dan kiest het er tegelijk voor 
om binnen de grenzen van de uitvoeringsbesluiten te blijven. 
Maar lokale besturen zijn voorlopig nog steeds verplicht om 
in een beroepsmogelijkheid bij evaluatie te voorzien. 
(Antwoord minister Homans op schriftelijke vraag nr. 87 van 
19 oktober 2016 van Ward Kennes). 

 Op deze link vindt u 
een presentatie van 
professor Anseel over 
evaluatie en feedback.


