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• Leniency-effect: meegaandheid

• Severity-effect: (onnodige) strengheid (vrouwen in uniform..)

• Recency-effect: laatste indruk telt onredelijk zwaar

•Central tendency-effect: graag gemiddelde scores geven

• Halo (of Horn)-effect: eenmalige (top of flop)prestatie 
‘kleeft’ teveel aan de beoordeelde

•Contrast-effect: de vergelijking met de voorganger bepaalt 
de beoordeling teveel. Gebeurt vooral als de voorganger 
heel slecht of juist heel goed was

• Similarity effect: onnodig hoge beoordelingen aan mensen 
die zijn zoals de beoordelaar is

• Spill-over effect: beoordeling uit eerdere afgesloten 
periodes telt onterecht toch nog mee
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Ondanks al deze ‘gevaren’ bij 
het beoordelen van mensen, 
moeten we toch beoordelen, omdat:

• beoordeling de ontwikkeling stimuleert

• terugkoppeling 
• promotie 
• training 
• diagnosticeren en ontwikkelen organisatie

•we goed functionerende medewerkers langer vast houden 
met objectieve beoordelingen
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We komen tot een objectieve en 
constructieve beoordeling door:

• kwaliteitsnormen te formuleren en deze te communiceren 
aan medewerkers

• prestatiedoelen te stellen. 
(vaak geldt; doelen stellen = doelen halen)

• SMART afspraken te maken:

• Specific

•Measurable

• Agreeable 

• Realistic 

• TIME-BOUND
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Veel gemaakte fouten 
bij beoordelingen:
• te weinig continu proces

• teveel gericht op het individu, te weinig gericht op doelen 
en resultaten

• te weinig aandacht voor relevante aspecten

• te weinig training in het geven van feedback

• te weinig aandacht voor tussentijdse evaluaties, waardoor 
medewerkers niet weten of ze nog op de goede weg zitten

• te weinig gebruik van 3 belangrijke woorden: 
dank je wel!
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