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HALLO! Ik ben
Stien Gijsbrechts

● Managing Partner Glowstix
● Mensen-mens

● Ervan overtuigd dat het nog veel beter kan
in organisaties
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De Context
● Hybride & flexibel werken

● Krapte op de arbeidsmarkt

● Verwachtingen van medewerkers 

● Technologie! (& privacy)



HR Prioriteiten



Employee Experience



De (r)Evolutie…



…van meer dan 100 jaar

● Doelstellingen en
prestatie-indicatoren

(KPI’s) 
● Hardere link met 

belonging en
promotie

● Organisaties
worden vlakker en
managers moeten

meer evaluaties
doen

● Kritiek op de 
effectiviteit van 
logge formele

processen. 
● Velen laten het 
formele process
helemaal vallen

2020’s

● Jaarlijkse 
(subjectieve) evaluaties 
● door hun managers
● om te bepalen wie er 

beloond of 
gepromoveerd moest 

worden.

1950-60’s

1970-80’s

1990’s

2000-10’s

● Op zoek naar
een nieuwe

hybride vorm

Productiviteit Ontwikkeling Hybride



71%

Waar staan we nu? Enkele cijfers

88%26%
van de HR-professionals 

is van mening dat het 
performance 

management proces van 
hun organisatie effectief
is om het beoogde doel

te bereiken

van de organisaties
herontwerpt momenteel hun
performance management 
proces, met de nadruk op 
frequentere feedback en

coaching

van de werknemers zegt 
dat hun performance 
management ervaring  

moet verbeteren

(Gartner, "The Future of Performance 
Management," 2021)

(PwC, "The Hidden Factors That
Stifle Workplace Performance," 

2021). 

(SHRM, "The State of Performance 
Management," 2021)



Inspanning is te hoog Doeltreffendheid is te laag

Te grote tijdsbesteding Ontmoedigend en demotiverend

Vraagt te veel van leidinggevenden en 
medewerkers

Ontworpen voor indivualiteit en niet 
samenwerking

Te complex Weinig link met prioriteiten van de organisatie

Moeilijk bruikbare technologie Onbetrouwbaar en oneerlijk

Vraagt veel energie Niet gealigneerd met de noden van de 
organisatie

Niet gebruikersvriendelijk Niet relevant voor mijn werk

Bezorgdheden van medewerkers

Bron: Gartner - Performance Management That Delivers (2019) 



Minder inspanning heeft weinig impact
Effect van verminderde inspanning op prestatie van medewerkers



Meer doeltreffendheid wel…
Effect van meer doeltreffendheid op prestatie, 
betrokkenheid en rechtvaardigheid



Performance 
Management 

Cyclus 3.0

Development



Hoe ziet 
doeltreffendheid er uit

• Voor organisatie?

• Voor het team?

• Voor het individu?



Productiviteit 
+

Ontwikkeling



Organisatie Team Individu

Bijvoorbeeld?

● Structuur
● Strategische doelen

● Team charter
● Talenten
● Team doelstellingen

● Individuele 
doelstellingen

● Waarden
● Cultuur
● Leiderschap 

● Communicatie
● Team talenten 
● Successen vieren

● Focus op talenten
● Welzijns 

doelstellingen
● Frequente interactie
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Hoe dan wel?

Leiderschap! Frequent Mix formeel 
& informeel Team reviews Ontkoppel

Productiviteit + Ontwikkeling



Hoe begin ik er aan…
…en krijg ik mijn organisatie mee…



Iedereen… volgens je circle of influence

HRAfdelingshoofdTeamleadMedewerker

1. Draagvlak bij HR + 
Management

2. Case (experiment) met 
team / afdeling

3. Meerdere ‘lagen’ in de 
organisatie betrekken bij 
het ontwerp

1. Draagvlak bij 
teamleiders

2. Case (experiment) met 
team

3. Samen met de teams 
het proces ontwerpen

4. Inpassen in de vereisten 
van de organisatie

1. Samen met je team 
afspraken maken

2. Team reviews inplannen 
(met neutrale facilitator 
indien mogelijk)

3. Individuele afspraken 
(voor informele 
gesprekken)

4. Inpassen in de vereisten 
van de organisatie

1. Met je leidinggevende 
afspraken maken over je 
eigen ‘cyclus’

2. Agenda van de gesprekken 
naar prestaties + 
ontwikkeling

3. Vragen naar de link met 
team / organisatie 
doelstellingen

4. Stel voor om team reviews 
te organiseren



…met Glowstix



Organisatie 
(re)Design

Laat Glowstix je ondersteunen met 

Employee 
Experience 

Traject

(Digital) HR 
Strategie & 

Beleid



Volgende webinar 25 april 
12:15-13:00



Dank u!

Stien@glowstix.be
+32 468 23 88 11

mailto:Stien@glowstix.be

