
Vele suggesties voor

gespreksonderwerpen

Tips van de provincies over het

goede gesprek

Filmpjes over het voeren van

een goed gesprek

Alle cao-regelingen in een

overzicht

Directe links naar het aanbod

‘leren &ontwikkelen’ van het

A&O-fonds Provincies

Informatie en tips:

Plan samen de afspraak 

Stel samen met je leidinggevende 

Maak gebruik van de

onderwerpsuggesties 

Voeg je eigen onderwerpen toe 

Voeg je eigen notities toe

Werk samen met je leidinggevende 

Accordeer samen je verslag 

Beoordeel zelf wat je van het 

Vraag feedback/feedforward bij

collega’s of anderen waar je mee

samenwerkt

Van A tot Z:
Gesprek voorbereiden: 

de agenda op

Gespreksverslagen vastleggen 

in het verslag 

Je gesprek evalueren 

gesprek vond 

Wat vinden anderen van jou?

Alles binnen handbereik 
voor jouw goede gesprek!
De tool Het Goede Gesprek heeft een volledige

update gehad! Vanaf nu kun je nog makkelijker

je goede gesprek voorbereiden en vastleggen,

voor jezelf of samen met je leidinggevende.

Wat kun je ermee?
De tool Het Goede Gesprek

Waarom deze tool?

V
er

n
ie

u
w

d
! 

Ga aan de slag! 

Het doel van de tool
De tool is er om jou te helpen nog beter het goede gesprek te

voeren. En niet te vergeten: tijd te besparen!

Samen of alleen
De tool is zo ingericht dat je heel gemakkelijk samen met je

leidinggevende aan jouw gesprek kunt werken. Dit bespaart je

tijd en heen- en-weer mailen. Maar je kunt hem ook alleen voor

jezelf gebruiken, ter voorbereiding of voor tips.

Smartphone of laptop
Je kunt zelf kiezen of je de app gebruikt of de webversie. Dus

smartphone/tablet of laptop. Of allebei tegelijk, je kunt ze één

op één naast elkaar gebruiken.

Gebruik de tool zoals jij wilt!
Je kunt met de tool je gesprek van A tot Z plannen, van

voorbereiding tot verslaglegging. Maar als je alleen

informatie en tips wilt, dan kan dat ook!

Download 
hier de tool!

Met wie?

Hoe te gebruiken?

www.aenoprovincies.nl

https://aenoprovincies.nl/download-pagina-hgg/

