
De CLAFIS Gesprekscyclus 
zet jouw ontwikkeling centraal
Betrokken, gedreven, deskundig en 
grensverleggend, onze kernwaarden zijn 
de drijfveren van onze organisatie én de 
uitgangspunten in onze gesprekscyclus. 
Op basis van deze kernwaarden haal jij 
feedback op en vul je jouw bevindingen 
en behoeften in.

Manager Feedback
De zelfevaluatie deel je 

vervolgens met jouw manager 
die hierop de manager 

feedback invult. Ook hij of zij 
blikt eerst terug op afgelopen 
periode en vervolgens vooruit 

richting jouw groeidoelen. Zelfevaluatie
Na de feedbackronde vul je 
de zelfevaluatie in. Dit is een 
reeks vragen die jij over jezelf 
beantwoordt. Je kijkt terug op 
de afgelopen periode en blikt 
vooruit op de doelen en de 

stappen die je wilt gaan zetten. 

Groeigesprek
Tijdens het groeigesprek 
bespreek je de feedback 
van jouw manager, jouw 

zelfevaluatie en de feedback 
van jouw directe collega’s en/of 

de opdrachtgever.
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Feedback
De gesprekscyclus start 
met de feedbackronde. 
Hierin vraag jij twee tot 

drie directe collega’s en/of 
klanten om jou te voorzien 

van feedback op de 
afgelopen maanden. 
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We zijn pas écht gelukkig als we elkaar op grensverleggende 
wijze helpen ambities waar te maken. We beloven iedere 
collega dat hij of zij als mens én specialist kan groeien door 
zijn of haar talenten te blijven ontwikkelen. Door in de 
gesprekscyclus continu de dialoog met elkaar aan te gaan, 
geven we handen en voeten aan deze belofte. 

Bewandel je eigen pad

Groei en ontwikkeling zijn heel persoonlijk. Iedereen heeft een ander beginpunt, 
volgt een andere weg en heeft andere doelen. Wij geloven dat kwaliteiten, 
intelligentie en persoonlijkheid niet vaststaan, maar dat je je verder ontwikkelt 
door te leren en ervaringen op te doen.

De CLAFIS Gesprekscyclus 

Een vastgelegde reeks van momenten met jouw collega’s, klant en manager 
waarin groeien, evalueren, motiveren, stimuleren en ontwikkelen centraal staan. 
(Be)oordelen doen we niet, ontwikkelen wel!

De gesprekscyclus start met het vragen van feedback aan twee of drie collega’s 
en/of klanten middels het platform Treams. Deze personen kies je zelf uit. 
Vervolgens vul je een zelfevaluatie in op basis van de afgelopen periode.  
Ook kijk je hierin naar de toekomst en naar jouw doelen en de stappen die je wil 
zetten. Tot slot geeft je manager ook zijn of haar feedback. Die drie stappen zijn 
de voeding voor het groeigesprek dat jij uiteindelijk met jouw manager aan gaat. 

Feedback ophalen 
De eerste stap in de gesprekscyclus is het ophalen van feedback.  
Hierdoor ontstaat een evenwichtig beeld over hoe de afgelopen periode 
is verlopen en waar eventueel nog ontwikkelpunten zijn. Voor iedere 
feedbackronde vraag je twee tot drie collega’s en/of klanten om feedback.  
Het is belangrijk om even stil te staan bij wie je hiervoor vraagt. Het kan zinvoller 
zijn om iemand te vragen waarmee de samenwerking de afgelopen periode 
lastiger is verlopen, dan een collega te vragen waarmee je bevriend bent en met 
wie de samenwerking altijd goed verloopt. Iedere feedbackronde kun je weer 
andere collega’s vragen. Een manager geeft geen goedkeuring op de personen 
die jij kiest. Uiteraard kan hij of zij hier wel tips in geven.

STAP 
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Zelfevaluatie invullen
Na ontvangst van de feedback is het tijd voor de zelfevaluatie. De vragen in 
de zelfevaluatie zijn gericht op jouw energiebronnen. Je hoeft jezelf niet te 
‘beoordelen’. Tijdens deze vragen blik je eerst terug op afgelopen periode en 
vervolgens kijk je vooruit.

STAP 
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Het groeigesprek 
Als al deze stappen doorlopen zijn, is het tijd voor het groeigesprek. Jij bent 
zelf verantwoordelijk voor jouw groei. Het is dan ook aan jou om het initiatief te 
nemen voor het inplannen van dat groeigesprek met jouw manager.  
De verschillende rondes en dus ook het groeigesprek vinden twee keer per jaar 
plaats. Natuurlijk is het belangrijk om steeds de afgelopen periode te evalueren. 
Kijk echter vooral ook naar de toekomst en naar jouw groeiambities. Tijdens het 
groeigesprek bespreek je de feedback van jouw manager, jouw zelfevaluatie en 
de feedback van jouw directe collega’s en/of de opdrachtgever.  
Het groeigesprek gaat over wat jou en je manager opviel, waar jij je wel of niet in 
kan vinden en je maakt afspraken voor de toekomst. Er volgt geen beoordeling.
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Manager feedback 
Na het invullen van de zelfevaluatie deel je deze met jouw manager middels een 
druk op de knop. Op basis van jouw zelfevaluatie, de feedback van collega’s en/
of klanten én de eigen inzichten vult hij of zij de manager feedback in. Ook deze 
vragen richten zich eerst op de afgelopen periode en kijken dan vooruit.

+ Salarisgesprek
Er is één moment in het jaar waarbij een team van managers de salarissen 
evalueert. De uitkomst van deze evaluatie bespreekt jouw manager met jou in 
het salarisgesprek dat in december plaatsvindt. 


