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Het vorige ‘POP’-gesprek (november 2011) werd voortijdig 

afgebroken omdat medewerker en leidinggevende het niet eens 

konden worden over afspraken voor de komende periode.

“Ik wil dat er nu duidelijke afspraken gemaakt worden met mijn 

leidinggevende!”

Medewerker en leidinggevende discussiëren opnieuw langdurig 

over afspraken en voortgang.

Medewerker eist van leidinggevende dat hij het R&O-gesprek 

serieus neemt. Leidinggevende geeft te kennen dat hij ‘dit hele 

circus’ onmogelijk serieus kan nemen. “Als het iets is, is het wel niet 

SMART!”

0 zeer goed  

0 goed  

0 voldoende, maar met ontwikkelruimte  - svp toelichten

X (nog) niet voldoende  - svp toelichten

0 onvoldoende

Medewerker protesteert tegen dit oordeel: “We hebben het nog 

nergens concreet over gehad!”

Leidinggevende: “Dat is het hem juist! Loser!”

Kamminga: “Er is geen sprake van welk faciliteren 

dan ook, laat staan adequaat! Ik functioneer des te 

beter als ik geen last van Streutjens’ zogenaamde 

leiding heb!”

“Als er ooit echt sprake zou zijn van leiding geven, 

hang ik de vlag uit!”

Reactie leidinggevende:

“Als ik jou met een vlag zie, stop ik die waar de zon 

nooit schijnt!”

Formulier t.b.v. de R&O-gesprekken 2013

van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen

Persoonlijke gegevens:

Naam Harry Kammenga

Functie Ambtelijk secretaris Faculteitsraad

Datum in functie 1989

Afdeling Faculteitsbureau

Schaal 9

Aanstelling X Onbepaalde tijd 

Gegevens leidinggevende

Naam Prof. Dr. S.J. Streutjens

(Resultaat)afspraak

In hoeverre gerealiseerd:

(medewerker)

Gespreksnotities:

Medewerker/leidinggevende

Nieuwe / vervolg afspraken:

Medewerker/leidinggevenden 

(SMART)

Met betrekking tot deel 1 geeft de leidinggevende zijn oordeel over de realisatie van de gemaakte 

resultaatafspraken.

Oordeel: 

Toelichting:

Deel 2. Feedback van de medewerker op de leidinggevende

Mijn leidinggevende heeft mij adequaat 

gefaciliteerd in de volgende zaken (en heeft 

op een goede manier bijgedragen aan mijn 

functioneren)

Het komt mijn functioneren ten goede, 

wanneer mijn leidinggevende de volgende 

zaken meer, beter of anders zou doen:

Notulen


