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De bibliotheek met hulpmiddelen voor actieplanning is een tool voor 
managers om te gebruiken bij hun voorbereiding van 'We hebben naar 
u geluisterd'-sessies en tijdens het houden van deze sessies, als ook bij 
het opstellen van actieplannen en bij het levendig houden van de 
werknemersbetrokkenheid binnen Aramark. Onder deze hulpmiddelen vindt 
u voor elke enquêtedimensie het volgende :

Een beschrijving van de dimensie en haar betekenis

Verduidelijkende vragen: gebruik deze aftastende vragen zodat uw
team een bepaalde mogelijkheid gemakkelijker begrijpt.

Mogelijke acties: gebruik deze aanbevolen acties om het actieplan
van uw team op te stellen of als vertrekpunt bij het brainstormen
over andere acties die u en uw team willen ondernemen om de 
betrokkenheid te bevorderen. 

Wij raden u ten zeerste aan om de nodige pagina's uit de bibliotheek met 
hulpmiddelen voor actieplanning af te drukken zodat u er tijdens uw 'We 
hebben naar u geluisterd'-sessies voor het managementteam naar kunt
verwijzen.



Waarom is werknemersbetrokkenheid belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Werknemersdoeltreffendheid bestaat uit twee delen: werknemersbetrokkenheid en 
werknemersfacilitatie. Organisaties met betrokken en gefaciliteerde werknemers blinken vaker uit in 
organisatorische prestaties en bedrijfsresultaten.

Werknemersbetrokkenheid bestaat uit drie factoren:
• De graad van psychologische of emotionele inzet van de werknemer voor de organisatie
• De wil van de werknemer om méér te doen voor het bedrijf dan wat formeel verwacht wordt 

binnen de functieverplichtingen
• Retentie: De intentie om voor de organisatie te blijven werken

• Wat vindt u het leukst aan uw werk bij Aramark? Wat vindt u het minst leuk?

• Waarom zou u Aramark als werkplek aanbevelen? Waarom zou u Aramark niet als werkplek 
aanbevelen?

• Waarin verschilt het werk voor Aramark van dat voor andere organisaties?

• Hebt u het gevoel dat u bij Aramark uw loopbaandoelen kunt verwezenlijken?

• Hebt u een gevoel van verbondenheid met Aramark en een gevoel van gemeenschap binnen uw team?

Mogelijke acties

• Verzamel informatie van individuele werknemers over wat ze als werknemer van Aramark het meest
waarderen en wat hen het meest zorgen baart.

• Erken de werknemers die altijd hun uiterste best doen en belangrijke individuele bijdragen leveren
publiekelijk. 

• Gebruik verschillende methoden om essentiële informatie aan werknemers te communiceren, 
bijvoorbeeld personeelsvergaderingen, individuele gesprekken, elektronische middelen, 
informatieborden, nieuwsbrieven, enz.

• Plan teambuildingactiviteiten en moedig al het personeel aan om eraan deel te nemen. 

• Promoot voortdurende verbetering en opleiding binnen de organisatie en/of afdeling door de 
werknemers aan te moedigen om methoden te zoeken ter verbetering van de processen en/of meer
klantentevredenheid. Erken werknemers voor hun ideeën door de ingevoerde verbeteringen te delen 
tijdens teamvergaderingen en via werknemersbulletins, afdelingsupdates, enz.



Waarom is werknemersfacilitatie belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Hoewel werknemersbetrokkenheid een belangrijk deel van werknemersdoeltreffendheid is, toont
onderzoek aan dat betrokkenheid alleen niet voldoende is om maximale individuele en organisatorische
prestaties te bevorderen. Om het maximum te halen uit werknemers, moeten leidinggevenden hun
werknemers niet alleen betrekken maar ze ook in staat stellen om hun extra inspanningen op een
productieve manier te kanaliseren. 

Werknemersfacilitatie wordt gedefinieerd als:
• Werknemers krijgen op een doeltreffende manier een rol toebedeeld, zodat hun vaardigheden en 

talenten op een doeltreffende manier worden gebruikt.
• De werkomgeving moet de productiviteit van de werknemers vergroten en niet hinderen.

Hebt u vaardigheden en/of talenten die u in uw functie niet ten volle benut? Zijn er manieren om deze
vaardigheden en talenten in uw functie beter te benutten?

Wat vindt u het uitdagendste en/of bevredigendste aan uw functie? Wat vindt u frustrerend of 
onbevredigend? 

Welke informatie hebt u nodig om uw werk goed te kunnen doen? Hoe krijgt u deze informatie
doorgaans?

Kan de werkstroom beter worden georganiseerd zodat u uw werk op een doeltreffendere manier kunt
doen?

Wat ziet u als obstakels om in uw functie optimaal te kunnen presteren? Wat kan er worden gedaan om
deze obstakels volledig of zoveel mogelijk weg te werken?

Mogelijke acties
• Door de functieverantwoordelijkheden van een individu uit te breiden, kan hij of zij meer vaardigheden

gebruiken.

• Vraag de werknemers om manieren voor te stellen waarop hun werk motiverender of uitdagender kan
worden gemaakt. 

• Plan met alle werknemers een individueel gesprek om te begrijpen wat ze interessant en uitdagend aan
hun functie vinden. Bepaal of hun vaardigheden en talenten in hun functie goed worden benut. Bedenk
manieren om de verantwoordelijkheden die niet langer uitdagend zijn, toe te wijzen aan anderen die 
daarin meer ervaring moeten opbouwen. Breng mogelijkheden voor hen in kaart om zich te focussen op 
de dingen die ze uitdagend vinden.

• Bepaal 'grensoverschrijdende' doelen om ervoor te zorgen dat het werk uitdagend blijft, maar niet
buiten de vaardigheden van de werknemer valt. 

• Vraag de werknemers welke omstandigheden hen hinderen in hun doeltreffendheid en productiviteit. 
Bepaal hoe deze omstandigheden kunnen worden verbeterd zodat de werknemers op een
productievere manier kunnen werken.



Waarom is duidelijke en veelbelovende richting belangrijk? 
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Verduidelijkende vragen

Succesvolle bedrijven scharen hun werknemers achter een bepaalde strategie en een aantal gezamenlijke 
doelen die gemakkelijk te begrijpen, meetbaar en op alle niveaus relevant zijn voor het werk van de 
werknemers. De meeste werknemers zijn op zoek naar de mogelijkheid om bij te dragen aan iets dat 
groter is dan hen en naar de kans om een verschil te maken. Het is essentieel dat dit gevoel van zingeving 
wordt geprikkeld door de werknemers met 'het hele plaatje' in verband te brengen om de 
werknemersbetrokkenheid zoveel mogelijk te bevorderen.

Hoe zijn we de laatste jaren als bedrijf veranderd? Werden deze wijzigingen aan u gecommuniceerd? 
Als er wijzigingen werden doorgevoerd, werden de redenen erachter dan ook gecommuniceerd? 

Hoe werden de strategie en doelen van Aramark aan u gecommuniceerd? Hoe vaak worden ze
gecommuniceerd? Als de strategie en doelen werden gecommuniceerd, werden de redenen erachter
dan ook gecommuniceerd?

Hebt u het gevoel dat u de missie, waarden en focus van Aramark goed begrijpt? 

Wat doet u samen met andere teamleden om doelen op de missie, waarden en focus van Aramark af te
stemmen? 

Op welke manieren is Aramark een leider op de markt? Op welke manieren, als die er zijn, is Aramark
een leider op de markt?

• Deel 'het hele plaatje' met teamleden. Leg de huidige strategie en doelen van Aramark uit en breng de 
algemene strategie in verband met uw bedrijfseenheid en de strategie en doelen van het team.

• Benadruk hoe de werknemers in het plan passen en wat zij kunnen doen om hun steentje bij te dragen. 
Wees rechtuit met uw werknemers, maar beklemtoon dat de beslissingen die vandaag worden
gemaakt, de organisatie op lange termijn ten goede komen.

• Communiceer (te) veel: stel een plan op voor het regelmatig delen van bedrijfsupdates met uw team. 
Vraag de werknemers om de leiding te nemen bij het onderzoeken en delen van bedrijfsupdates.

• Communiceer successen. Vermeld financiële trends, successen en prestaties, maar richt u niet
uitsluitend daar op. 

• Plan tijd met uw team om uitzendingen, berichten en trainingen van Aramark te bespreken. 

Mogelijke acties



Waarom zijn onze missie en waarden belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Succesvolle bedrijven creëren een gezamenlijke cultuur; een cultuur die wordt gestimuleerd door een 
degelijk aantal gedeelde waarden en gedragsregels, inclusief klantgerichtheid, uitmuntendheid, 
verantwoordelijkheid, integriteit, innovatie, diversiteit en respect. Succesvolle bedrijven hebben ook een 
duidelijke missie: het essentiële doel van de organisatie en wat deze aan de markt toevoegt.

Organisaties die degelijke gedragsregels opleggen, kunnen erop vertrouwen dat hun werknemers tijdens 
de dagelijkse werkactiviteiten de juiste beslissingen nemen - beslissingen die in lijn zijn met de missie en 
de waarden van de organisatie.

Hoe werd de missie van Aramark aan u gecommuniceerd?

Hoe werden de waarden van Aramark aan u gecommuniceerd?

Begrijpt u het belang van de missie en waarden van Aramark en waarom Aramark erop focust? 
Begrijpt u goed hoe de missie en waarden van Aramark op uw dagelijkse acties van toepassing zijn?

Weet en begrijpt u hoe de waarden van Aramark op de missie van Aramark als bedrijf zijn afgestemd?

Op welke manieren wordt u door de missie en waarden van Aramark geleid? 

Mogelijke acties
• Licht de werknemers in over de missie en waarden van Aramark.

• Laat de werknemers regelmatig weten hoe belangrijk de missie en waarden van Aramark zijn. 

• Vraag de werknemers hoe ze de missie en waarden van Aramark in hun dagelijkse werk toepassen.

• Erken/beloon de werknemers wiens gedrag de missie en waarden van Aramark weerspiegelt
publiekelijk.

• Controleer uw eigen gedrag en acties in verband met de missie en waarden van Aramark. Geef uw
werknemers het goede voorbeeld. 



Waarom is vertrouwen in leiders belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

De organisatorische prestaties hangen in grote mate af van de kwaliteit van het management - van de 
hogere leidinggevenden tot de frontofficeteamleiders. Het management beïnvloedt de manier waarop de 
werknemers naar de organisatie in zijn geheel kijken en speelt een essentiële rol in het vertonen en 
versterken van de strategie en de doelen van het bedrijf. Doeltreffende leidinggevenden delen essentiële
bedrijfsberichten en belangrijke informatie op een beknopte, relevante en tijdige manier in hun groep. 
Voor een grote mate van werknemersbetrokkenheid moeten de werknemers erop kunnen vertrouwen dat
het bedrijf goed wordt geleid en dat de leidinggevenden de bedrijfsdoelen kunnen bereiken. 

Hebt u het gevoel dat u alle informatie krijgt die u nodig hebt/wilt? Hebt u het gevoel dat de 
leidinggevenden op uw locatie of in uw bedrijfseenheid bepaalde informatie opzettelijk niet aan uw
team doorgeven? Wordt 'slecht nieuws' openlijk met uw team gedeeld?

Vindt u dat de leidinggevenden alle werknemers respectvol en waardig behandelen? Wat kan er
worden gedaan om ervoor te zorgen dat de werknemers voelen dat ze zo worden behandeld?

Welke leidinggevenden binnen Aramark tonen een grote mate van integriteit? Welk specifiek gedrag
vertonen ze?

Wat kunnen leidinggevenden meer of minder doen om u op de werkplek te enthousiasmeren of 
inspireren?

Hoe kunnen leidinggevenden essentiële bedrijfsberichten en belangrijke informatie doeltreffender op 
tijd delen?

Mogelijke acties
• Plan regelmatig vergaderingen met personeelsleden om hun werklast, prestaties en professionele

ontwikkelingsdoelen te bespreken. Plan regelmatig teamvergaderingen. Licht de werknemers in over 
belangrijke beslissingen en wijzigingen, of/hoe deze hun werk beïnvloeden en de redenen achter die 
beslissingen en wijzigingen. Moedig de werknemers aan om feedback te geven en ideeën voor te
stellen.

• Pas een 'opendeurbeleid' toe en communiceer dit aan de werknemers. Maak uzelf beschikbaar door 
zichtbaar te zijn en u zelden te 'verstoppen'. Vraag de werknemers welke beloftes of verwachtingen
leidinggevenden naar hun gevoel niet hebben ingelost. 

• Communiceer de successen op grote schaal van Aramark en focus daarbij op het goede werk en de 
bedrijfsresultaten. Leg uw bedrijfseenheid en locatie ook uit welke rol de leidinggevenden in die 
succesverhalen hebben gespeeld. 

• Moedig belangrijke leidinggevenden aan om op een formele en informele manier met teamleden om te
gaan (bijv. brief belangrijke leidinggevenden over bepaalde prestaties van werknemers, leid belangrijke
leidinggevenden rond op de afdeling zodat ze werknemers op een informele manier kunnen groeten en 
hen voor hun inspanningen kunnen bedanken).

• Betrek belangrijke leidinggevenden bij vergaderingen met teamleden. Vraag belangrijke
leidinggevenden om wat van hun persoonlijke geschiedenis in verband met Aramark te delen.



Waarom is focus op de klant en kwaliteit belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Het leveren van hoogwaardige producten en diensten aan klanten is essentieel voor succes. Om 
hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, moet de werknemer de verwachtingen van de 
klant eerst begrijpen en deze dan kunnen inlossen of overtreffen door de interne middelen doeltreffend te 
gebruiken. De interne klantendienst zorgt ervoor dat de organisatie beter aan de noden van zijn diverse 
externe klanten kan tegemoetkomen. Een bedrijf kan zich pas echt op zijn klanten richten als de 
werknemers samen naar een gezamenlijk doel toe werken. Daarom moet er een klimaat heersen dat 
teamwerk aanmoedigt en ondersteunt en innovatie en voortdurende verbetering bevordert.

Verwijs ook naar de dimensie Samenwerking voor gerelateerde inhoud.

Hoe wordt u ervoor verantwoordelijk gesteld om hoogwaardig werk of hoogwaardige diensten te
leveren?

Hoe wordt u erkend of beloond voor uw hoogwaardig werk of hoogwaardige diensten?

Zijn er afdelingen waar de kwaliteit voortdurend superieur is of waar die voortdurend een probleem
vormt?

Hoe reageert u als er een probleem met de kwaliteit wordt vastgesteld? Hoe behandelt u interne en/of 
externe klachten van klanten?

Heeft een grotere werklast al ooit een negatieve invloed op de kwaliteit gehad? Zo ja, hoe kunnen we 
op het vlak van werklast aan de vraag tegemoet komen zonder aan kwaliteit in te boeten?

Mogelijke acties
• Bepaal duidelijke kwaliteitsnormen en communiceer/beklemtoon die regelmatig.

• Benadruk dagelijks het belang van klantentevredenheid en kwaliteit - door bepaalde informele
berichten hierover regelmatig te herhalen, helpt u de juiste manier van denken over de klant/kwaliteit
creëren of versterken. 

• Vier de successen van Aramark en uw bedrijfseenheid op het vlak van klantentevredenheid. Benadruk
de link tussen de functie van elk teamlid en de successen van de hele organisatie.

• Pak kwaliteitsproblemen en ondermaatse prestaties op tijd aan. Vestig de aandacht op 
kwaliteitsproblemen en ondermaatse prestaties en stimuleer dat teamlid om te verbeteren. Moedig
matige presteerders aan om uit te blinken.

• Vraag de teamleden naar ideeën voor verbetering.



Waarom zijn respect en erkenning belangrijk?

Verduidelijkende vragen

Voortdurende groei en innovatie zijn gebaseerd op respect voor het individu en erkenning van individuele 
inspanningen. Als het management zijn werknemers toont dat het om hen geeft en het beleid en de 
procedures op een eerlijke manier worden toegepast, dan beïnvloedt dit de emotionele banden van de 
werknemers met de organisatie. Dit is een belangrijk aspect van de werknemersbetrokkenheid en houdt 
een redelijk evenwicht tussen werk en persoonlijk leven in.

Hoe wordt u door leidinggevenden en andere teamleden behandeld? Hebt u het gevoel dat er groepen
of individuen zijn die niet met respect en waardigheid worden behandeld?

Voelt u zich als werknemer en teamlid gewaardeerd? Zijn er werknemers of groepen van werknemers
die zich niet gewaardeerd voelen? 

Hoe vaak wordt u individueel of als team erkend voor het leveren van goed werk? Hoe wordt u erkend
voor uw prestaties? 

Hoe zou u graag erkend worden (Encore!Encore!, publiekelijk, in een individueel gesprek, enz.)?

Hebt u het gevoel dat het werk op voorhand wordt gepland zodat de werknemers geen overuren
moeten maken?

Mogelijke acties
• Vermeld werknemers die hun werk goed doen en geef erkenning zoals de werknemer dat wil

(Encore!Encore!, in een individueel gesprek, publiekelijk, enz.).

• Communiceer uitstekende prestaties van werknemers op een formele manier aan uw leidinggevenden; 
stuur de e-mail of brief ook naar de werknemer zelf.

• Plan individuele en gezamenlijk gesprekken met werknemers om te achterhalen waarom ze zouden
kunnen denken dat de organisatie niet om zijn werknemers geeft. Verzamel informatie van hen over de 
gebaren die hen als werknemer een gevoel van waardering geven en over hun grootste bezorgdheden. 
Onderneem stappen om het probleem/de problemen (indien mogelijk) lokaal aan te pakken en/of 
communiceer uw bevindingen aan het management en de personeelsdienst. 

• Geef het goede voorbeeld op het vlak van respect voor anderen; denk na over hoe u met alle
werknemers omgaat om er zeker van te zijn dat u iedereen gelijk behandelt. Plan zoveel mogelijk op 
voorhand zodat er voldoende tijd is om het werk te doen. 

• Stel een systeem op om het extra werk eerlijk te verdelen.

• Zorg ervoor dat de teamleden de nodige vaardigheden en functieoverschrijdende training hebben om, 
wanneer nodig, een collega te vervangen.
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Waarom zijn diversiteit en inclusie belangrijk?

Verduidelijkende vragen

Voortdurende groei en innovatie zijn gebaseerd op respect voor het individu. Als een organisatie de 
verschillende standpunten van zijn multicultureel en demografisch divers personeel volledig aanneemt en 
benut, zal dit bedrijf kunnen tegemoetkomen aan de noden van een steeds diverser klantenbestand.

Als het beleid en de procedures bovendien eerlijk worden opgesteld en toegepast, dan beïnvloedt dit de 
perceptie van de werknemers en is dit een belangrijke manier om werknemersbetrokkenheid op lange
termijn te creëren. 

Hoe wordt u door leidinggevenden en anderen teamleden behandeld? Zijn er groepen die niet met 
respect en waardigheid worden behandeld?

Hoe worden ideeën en meningen geëvalueerd? Vindt u dat uw ideeën en meningen evenveel worden
gewaardeerd als die van andere werknemers? 

Vindt u dat werknemers van andere afkomst de kans krijgen om 'zichzelf te zijn' of wordt er van hen 
verwacht dat ze zich in de grotere gemeenschap integreren?

Mogelijke acties

• Geef coaching aan werknemers die andere werknemers niet met de nodige eerlijkheid, waardigheid en 
respect behandelen.

• Vraag om waardering voor de verschillende standpunten van mensen in het team en op het werk.

• Moedig de diverse ideeën en standpunten van het team aan en probeer deze ook te achterhalen.

• Stimuleer en bevorder actieve deelname in werkgroepen ('employee resource groups' of 'ERG's.

• Plan regelmatig gesprekken met werknemers om hun persoonlijke en professionele behoeften te
verduidelijken. Werk aan uw begrip van en respect voor de standpunten van alle werknemers.

• Plan individuele en gezamenlijk gesprekken met werknemers om te achterhalen waarom ze zich niet als
een gewaardeerd lid van het team zouden kunnen voelen. 
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Waarom zijn ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk?

Verduidelijkende vragen

De organisatie ondersteunt groei en ontwikkeling en geeft werknemers er de tools en de ruimte voor. De 
managers zijn er om hen door dit proces heen te begeleiden, steunen en coachen. Het is echter aan de 
werknemers zelf om hun ontwikkeling te sturen. Enkel zij kunnen weten en zeggen dat ze hun loopbaan
naar een hoger niveau willen brengen en de nodige stappen ondernemen om dit te realiseren. Groei- en 
ontwikkelingsmogelijkheden behoren tot de meest consequente voorspellers van 
werknemersbetrokkenheid en -facilitatie.

Hebt u in de laatste zes maanden nog gesprekken over de ontwikkeling van uw carrière gehad?

Werd u op de hoogte gebracht van professionele ontwikkelingsmogelijkheden (bijv. seminars, 
conferenties, enz.)?

Hebt u functieoverschrijdende taken gekregen om uw vaardigheden verder uit te breiden en andere
vaardigheden te ontwikkelen?

Hebt u de kans gekregen om uw ambities op het vlak van ontwikkeling te bespreken? 

Wordt u aangemoedigd om andere teamleden coaching te geven?

Mogelijke acties
• Zit met uw werknemers samen om hun plannen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling te

verduidelijken. Bespreek hun huidige sterke en zwakke punten. Moedig ambitieuze maar realistische
doelen aan.

• Plan regelmatig voor al uw werknemers beoordelingen in de loop van het jaar om hun ontwikkeling te
bespreken. Geef voortdurend feedback en coaching.

• Zorg ervoor dat de managers die aan u rapporteren gedurende het jaar ook regelmatig beoordelingen
voor al hun rechtstreekse ondergeschikten plannen om hun ontwikkeling te bespreken.

• Help uw werknemers om de juiste opleidingen en activiteiten te kiezen voor hun ontwikkelingsplan, 
zoals ervaring, observatie en opleiding. Bied relevante ervaring in het werk, geef de mogelijk om 
anderen te observeren, geef feedback, coaching, mentoring en formele trainingsprogramma's.

• Als u anderen steunt in hun dagelijkse functieverantwoordelijkheden of specifieke taken, geef hen dan
de kans om zelf na te denken en te handelen door hen het algemene doel te communiceren en hen te
laten bepalen hoe ze dat willen bereiken.

• Als u uw personeelsleden in actie observeert, noteer dan specifieke voorbeelden van dingen die ze goed
deden en aspecten die ze nog verder zouden kunnen ontwikkelen. Oefen het geven van specifieke, 
actiegerichte feedback en focus daarbij op het bewijs dat u hebt verzameld. Bied steun aan om
hen hun vaardigheid verder te helpen ontwikkelen. 
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Waarom is enquêteopvolging belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Mogelijke acties

Een van de belangrijkste stappen bij het afnemen van een betrokkenheidsenquête is de opvolging. Om de 
betrokkenheid voortdurend te bevorderen, moeten we onze actieplannen regelmatig bijwerken en 
nakijken en de vooruitgang aan onze teams communiceren. Het is onze verantwoordelijkheid om onze 
werknemers bewust te maken van de vooruitgang die we boeken en de impact van hun inspanningen op 
de verbeteringen. Door onze betrokkenheidsresultaten en actieplannen op te volgen en betrokkenheid als 
een deel van onze dagelijkse routine te beschouwen, doen we onze werknemers inzien dat hun mening 
telt en dat er verandering op komst is. 

• Herbekijk uw actieplan tijdens teamvergaderingen en bespreek de gemaakte vooruitgang. Vraag uw 
team om extra feedback.

• Communiceer de successen op grote schaal van Aramark en vier de mijlpalen in verband met de 
mogelijkheden uit de enquête.

• Communiceer regelmatig initiatieven en verbeteringen binnen het bedrijf die met betrokkenheid en de 
mogelijkheden te maken hebben.

• Benadruk hoe de werknemers in het actieplan passen en wat zij kunnen doen om hun steentje bij te 
dragen. Geef werknemers de kans om hun ideeën te delen en manieren te bedenken waarop ze zullen 
bijdragen. 

Hebt u de kans gekregen om feedback over de vorige enquêteresultaten te geven?

Welke vooruitgang hebt u na de vorige enquête gezien (indien van toepassing)?

Wat kunnen we als team doen om ervoor te zorgen dat we onze resultaten en ons actieplan opvolgen?

Op welke manier zou u het liefst updates in verband met de vooruitgang krijgen?



Waarom is prestatiebeheer belangrijk?

Verduidelijkende vragen

Succesvolle managers gebruiken tools voor prestatiebeheer om de verwachtingen te verduidelijken en 
doelen te bepalen om de prestaties van individuen, hun team en het hele bedrijf te verbeteren. Door de 
doelen en prioriteiten te verduidelijken, verbeteren de prestaties omdat de werknemers hun inspanningen
daardoor richten op essentiële, waardevolle taken. Doordat u hun prestaties voortdurend opvolgt en 
feedback en coaching geeft, kunnen de werknemers ook de nodige actie ondernemen om hun doelen te
bereiken.

Hoe vaak hebt u de kans om uw verwachtingen in verband met uw prestaties te bespreken? Zijn de 
verwachtingen duidelijk en specifiek?

Bent u tijdens de formele beoordelingen in staat om specifieke gedragingen of activiteiten in kaart te
brengen waaraan u kunt werken zodat u uw werk doeltreffender doet?

Hoe vaak hebt u de kans om de maatstaven te bespreken die worden gebruikt om uw werkprestaties te
evalueren? 

• Begrijpt u het verschil tussen een goede , een matige en een slechte presteerder?

Hebt u het gevoel dat u de kans krijgt om manieren te bespreken om uw belangrijkste sterke punten te
gebruiken en zo uw werkprestaties te verbeteren?

Mogelijke acties
• Bepaal duidelijke doelen en beschrijf de verwachtingen op het vlak van prestaties en gedragingen. 

Bepaal de essentiële baanfuncties, -taken en -verantwoordelijkheden en de kennis en vaardigheden die 
er over het algemeen voor nodig zijn. Laat de werknemers weten hoe de prestaties gemeten zullen
worden. 

• Gebruik het GROW-coachingmodel om de werknemers te helpen achterhalen met welke gedragingen
en acties ze hun prestatiedoelen kunnen bereiken. Geef voortdurend feedback en coaching. Plan 
minstens elk kwartaal gesprekken met werknemers. 

• Volg de prestaties voortdurend op: creëer een dashboard voor uw teams om de vooruitgang in verband
met afdelingsdoelen op te volgen. 

• Vraag feedback over de prestaties van uw werknemers aan andere groepen waarmee uw
groep/team/afdeling regelmatig samenwerkt. Deel positieve feedback met individuen en het team. 
Bespreek manieren waarop werknemers de interne en externe verwachtingen van klanten beter zouden
kunnen inlossen.

• Wees rechtuit. Confronteer de persoon in kwestie onmiddellijk met zijn of haar prestatieproblemen. 
Beëindig het gesprek altijd met een overeengekomen oplossing en een termijn waarbinnen actie moet
worden ondernomen. Bewaar de documentatie in verband met prestatieproblemen en gesprekken
daaromtrent. 
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Waarom zijn gezag en empowerment belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Als werknemers voldoende autonomie en discretie krijgen, kunnen ze hun werkregelingen beter
structureren om hun eigen doeltreffendheid te bevorderen. Door hun manier van werken te beheren, 
vinden werknemers vaker mogelijkheden om hun vaardigheden en talenten ten volle in hun werk te
benutten. 

Hebt u het gevoel dat u de mogelijkheden hebt om onze manier van presteren als team te veranderen
of te versterken?

Hoe kunnen we binnen en buiten ons team beter om nieuwe ideeën vragen? 

Voelt u zich gemotiveerd om de nodige beslissingen te nemen om uw werk doeltreffend uit te voeren?

Werden uw verantwoordelijkheden op het vlak van besluitvorming duidelijk gecommuniceerd? Welke
beslissingsbevoegdheden zouden aan u toegewezen kunnen worden om u te helpen uw werk
doeltreffender te doen? 

Vindt u dat u uw gedachten en meningen openlijk met uw team kunt delen?

• Stel een agenda samen om op een proactieve manier naar de ideeën van teamleden te kunnen vragen. 
Houd tijdens vergaderingen tijd vrij om te brainstormen. Vraag om feedback en becommentarieer alle
ideeën - ook die van uzelf. Stel open vragen zodat u volledige antwoorden van uw team krijgt.

• Geef de werknemers meer autonomie door hun manier van werken te analyseren om kansen in kaart
te brengen om processen aan te passen, technologieën te veranderen, procedures te vereenvoudigen, 
herhaling te elimineren en gezagsstructuren te veranderen.

• Stel een formeel en/of informeel programma samen voor suggesties van werknemers. Erken creatieve
en innovatieve ideeën publiekelijk.

• Kom met de teamleden overeen welke soorten beslissingen ze zonder de goedkeuring van de 
teamverantwoordelijke/het management mogen nemen.

• Betrek werknemers bij de beslissingen en plannen die hen beïnvloeden. Stimuleer en houd rekening
met de ideeën en input van werknemers uit de groep en van andere groepen waarmee u nauw
samenwerkt.

• Creëer een omgeving waarin open wordt gecommuniceerd: moedig teamleden aan om open over 
werkproblemen te praten, aandachtig te luisteren, geen suggesties te bekritiseren en hun oprechte
waardering uit te drukken, en beantwoord vragen of bezorgdheden.

Mogelijke acties



Waarom zijn hulpmiddelen belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

De toegang tot de nodige informatie en hulpmiddelen (bijv. tools, materiaal, benodigdheden) beïnvloedt 
de kwaliteit en doeltreffendheid waarmee het werk wordt gedaan. Wat de productiviteit betreft, kunnen 
werknemers pas optimaal presteren als ze over de informatie en hulpmiddelen beschikken die ze nodig 
hebben om hun werk doeltreffend te kunnen doen. 

Hebt u toegang tot de informatie die u nodig hebt om uw werk te kunnen doen?

Krijgt u op tijd toegang tot de tools en hulpmiddelen (inclusief informatie)?

Welke informatie hebt u nodig om uw werk goed te kunnen doen?

Beschikt u over de nodige hulpmiddelen om aan uw functievereisten te kunnen voldoen? Welke extra 
materialen, tools, benodigdheden, uitrusting en informatie zou u nodig kunnen hebben? 

Maken we op de meest doeltreffende manier gebruik van de hulpmiddelen die we ter beschikking
hebben? Zo niet, wat stelt u voor om het gebruik van hulpmiddelen en tools te verbeteren?

Mogelijke acties
• Vraag de werknemers of ze de nodige hulpmiddelen en tools hebben om hun werk doeltreffend te 

kunnen uitvoeren.

• Stel een inventaris samen van de informatie, tools en hulpmiddelen die de personeelsleden nodig 
hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Bespreek deze lijst met de personeelsleden zodat u er zeker 
van bent dat die nauwkeurig en compleet is. Rangschik de hulpmiddelen in volgorde van belangrijkheid. 
Bekijk welke hulpmiddelen ongeschikt zijn. Bepaal of het haalbaar is om ongeschikte hulpmiddelen toe 
te voegen/te wijzigen/te vervangen.

• Bedenk creatieve manieren om werknemers toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben 
om hun werk beter te kunnen doen.

• Zit met andere leidinggevenden samen om hulpmiddelen voor werknemers en manieren om 
werknemers de nodige steun te geven, te delen en te bespreken.

• Organiseer regelmatig (bijv. maandelijks, eens per kwartaal) gezamenlijke vergaderingen met de 
werkgroepen/teams waarmee u het vaakst samenwerkt. Gebruik dit forum om informatie te 
verduidelijken of problemen of bezorgdheden in verband met de hulpmiddelen aan te pakken. 



Waarom is training belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Goedgetrainde werknemers zijn vaker enthousiast en positief over hun werk en tonen meer inzet voor de 
organisatie. Als u de behoeften op het vlak van training en ontwikkeling binnen uw afdeling beoordeelt, 
houd dan rekening met de vaardigheden die de werknemers nodig hebben om de organisatie te helpen
zijn doelen te bereiken. 

Hebt u het gevoel dat u de juiste training hebt gekregen om uw werk met succes te kunnen doen?

Welke training zou u kunnen helpen om uw huidige functie beter uit te voeren?

Weet u hoe u de nodige training kunt krijgen?

Denkt u dat u in uw huidige rol formele training nodig hebt of zou u de vaardigheden op het werk
kunnen leren door er met een collega of manager aan te werken?* 

Welke vaardigheden hebt u nodig om zich te ontwikkelen ter voorbereiding op uw volgende functie? 
Denkt u dat u formele training nodig hebt of zou u de vaardigheden op het werk kunnen leren door er
met een collega of manager aan te werken?*

*Als uw werknemers formele training nodig hebben, zoek dan uit of die al binnen Aramark bestaat of er
externe hulpmiddelen nodig zijn. Neem contact op met uw personeelsverantwoordelijke voor meer
informatie. 

Mogelijke acties
• Praat met uw werknemers om hun huidige prestatieniveau en hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen te 

verduidelijken. Bespreek hun huidige sterke en zwakke punten. Moedig ambitieuze maar realistische 
doelen aan, breng trainingsmogelijkheden in kaart. Denk eraan: iedereen is verantwoordelijk voor zijn 
eigen ontwikkeling!

• Help werknemers interne trainingshulpmiddelen in kaart te brengen ter ondersteuning van hun 
prestatie- en ontwikkelingsdoelen. Breng trainingsmogelijkheden binnen andere afdelingen of accounts 
die uw werknemers ten goede zouden kunnen komen in kaart.

• Zorg ervoor dat uw managers interne trainingshulpmiddelen gebruiken bij het integreren van nieuwe 
werknemers. 

• Geef waar mogelijk en gepast functieoverschrijdende training. Roteer werknemers waar mogelijk en 
gepast tussen verschillende rollen. Wees duidelijk over de leerdoelen zodat ze weten waarop ze zich bij 
de rotatie moeten focussen. 

• Houd in de werkagenda tijd vrij zodat de werknemers relevante trainingsmogelijkheden kunnen 
benutten.

• Zorg dat u beschikbaar bent voor formele en informele gesprekken over training en ontwikkeling.



Waarom is samenwerking belangrijk?
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Verduidelijkende vragen

Een goede samenwerking en teamwerk helpt organisaties om creatieve en betere manieren te
ontwikkelen om het werk te doen en sneller op veranderende behoeften van klanten en externe
concurrenten in te spelen. Kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor managers en teams. 

In de huidige bedrijfsomgeving vergroten de connecties met andere teamleden en projectteams de 
banden die binden en de banden die motiveren. Als de werknemer zich niet volledig kan inspannen, kan
dit bezorgdheid wekken over het teleurstellen van teamleden in een omgeving waar werknemers
persoonlijke en professionele verplichtingen tegenover elkaar voelen. 

Hoe delen we informatie en houden we onze en andere groepen op de hoogte? 

Hoe moedigen we een participatieve aanpak aan, zowel binnen onze groep als met andere groepen? 

Hoe hebben we binnen onze groep een samenwerking opgebouwd? Wat werkte goed? Wat kunnen we 
verbeteren? 

Zou een betere samenwerking en teamwerk tussen de afdelingen een positieve invloed op uw
productiviteit of kwaliteit hebben? Zo ja, wat kunnen we doen om te verbeteren?

Hoe kan ons team of onze afdeling op een doeltreffendere manier met andere teams en afdelingen
communiceren?

Mogelijke acties
• Erken werknemers tijdens personeelsvergaderingen en maak handgeschreven briefjes en oorkondes, 

nodig personeelsleden uit voor een lunch, enz. als er in uw team blijk van een uitstekende 
samenwerking is.

• Bespreek een aantal gedragingen als handleiding bij de omgang tussen teamleden, gezamenlijke 
besluitvorming en het gezamenlijk bereiken van doelen. Zorg ervoor dat alle teamleden goed begrijpen 
wat de gedragingen in hun dagelijkse functie betekenen. Bepaal specifieke richtlijnen voor het oplossen 
van conflicten.

• Zit samen met teamverantwoordelijken of werknemersvertegenwoordigers van andere groepen om de 
samenwerking tussen groepen te verbeteren, manieren te bepalen om doeltreffender te werken en 
interne best practices te delen.

• Leg steeds de nadruk op actief luisteren en schets altijd de belangen, bezorgdheden, behoeften en 
doelen van anderen, ook in taakgerelateerde gesprekken of vergaderingen.

• Achterhaal met welke groepen volgens de werknemers 'moeilijk te werken is', bepaal waarom dat zo is 
en welke stappen moeten worden ondernomen om de werkrelatie te verbeteren (indien gepast). 



Waarom zijn werk, structuur en proces belangrijk? 
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Verduidelijkende vragen

Als werknemers worden gevraagd om hard te werken, willen ze uiteraard ook het gevoel hebben dat ze 
slim werken. Te veel organisaties gebruiken een groot aantal mensen die op de richting van de organisatie 
afgestemd zijn en heel graag een verschil willen maken, maar afgeremd worden door rollen die niet bij ze 
passen of werkomgevingen die in hun weg staan.

Zijn er goed omschreven procedures om uw veiligheid op het werk te garanderen? Hoe werden die aan
u gecommuniceerd?

Wordt de huidige werklast op een doeltreffende manier beheerd?

Kan de werkstroom beter georganiseerd worden zodat u uw werk op een doeltreffendere manier kunt
doen?

Zijn er goed omschreven procedures voor het uitvoeren van uw werk?

Hebt u de mogelijkheid om suggesties ter verbetering van de manier van werken te geven? Hoe 
worden deze suggesties verzameld?

Mogelijke acties

• Maak van veiligheid een agendapunt tijdens de personeelsvergaderingen om het team te tonen hoeveel
belang u aan veiligheid hecht.

• Bespreek tijdens de personeelsvergaderingen met de werknemers de processen/procedures, hoe deze
hun werk beïnvloeden en leg de redenen achter beslissingen uit als er wijzigingen werden doorgevoerd. 
Moedig de werknemers aan om feedback te geven en ideeën voor te stellen. Erken goede ideeën
publiekelijk.

• Stel een werkgroep samen die manieren moet zoeken om het werk beter te organiseren en/of beheren. 
Vraag deze werkgroep om zijn aanbevelingen tijdens de personeelsvergaderingen voor te stellen. 

• Analyseer de manier van werken om mogelijkheden te vinden om de processen aan te passen, 
procedures te vereenvoudigen en herhaling te elimineren. Betrek de werknemers bij dit proces.

• Zit met andere leidinggevenden samen om werkstroomprocedures en manieren om werknemers de 
nodige steun te geven, te delen en te bespreken.


