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voor jouw goede gesprek!
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Hoe te gebruiken?

1. Ter informatie
▪ Gespreksonderwerpen inzien

▪ Cao provinciale sector 

▪ Tips van (andere) provincies

▪ Instrumenten A&O-fonds voor jouw ontwikkeling

2. Voor jezelf
▪ Voorbereiden en vastleggen van het gesprek

▪ Feedback vragen aan collega’s en/of derden

3. Samen met gesprekspartner NIEUW
▪ Datum en tijd gesprek vastleggen

▪ Samen agenda opstellen

▪ Samen gespreksverslag opstellen en accorderen



Samenwerken - start

▪ Samenwerken start met het uitnodigen van je 

gesprekspartner
▪ Uitnodigen via invoeren e-mailadres

▪ Gesprekspartner ontvangt e-mail:
▪ Uitnodiging om samen te werken aan het gesprek via de tool

▪ Pas na acceptatie kan je samenwerken in de tool



Samenwerken - agenda

▪ Samen agenda bepalen door allebei 

onderwerpen aan te dragen
▪ Toegevoegde onderwerpen worden 

automatisch aan gesprekspartner gestuurd

▪ Gesprekspartner moet de door jou 

aangedragen onderwerpen zelf toevoegen 

(groen plusje) 

▪ Opgenomen in 1 gezamenlijke agenda

▪ Herkenbaar wie welk onderwerp heeft 

aangedragen

▪ Beide partijen kunnen eigen notities 

toevoegen aan onderwerpen
▪ Deze worden niet gedeeld met de ander



Samenwerken - verslag

▪ Samen verslag opstellen door het werken in 1 document
▪ Initiatiefnemer stelt verslag op

▪ Ander kan zichtbare wijzigingen aanbrengen

▪ Onderwerp wordt vastgelegd als ander voorstel accepteert

▪ Beide akkoord met verslag? Verslag als pdf-bestand op te slaan/te 

mailen voor in het personeelsdossier



Tips - Algemeen

1. De tool is te gebruiken als app (via smartphone of tablet) of 

als webversie (vanachter je laptop)



Tips - Gesprek

2. Heb je meerdere gesprekken in de tool staan? Je kunt 

gesprekken rangschikken op:
▪ Titel

▪ Datum gesprek

▪ Laatst bewerkt

3. Gesprekken waarvan de voorgestelde datum is verlopen:
▪ Web: de datum van deze gesprekken is lichtgrijs

▪ App: gesprekken staan onder ‘Afgelopen gesprekken’ in het overzicht

App

Web



Tips - Gesprek (2)

Bij deze e-mail zit een bijlage met een vergaderverzoek. Hiermee 

kan je het gesprek in je agenda opnemen.

Er is geen koppeling tussen

de tool Het Goede Gesprek

en Outlook, dus wijzigingen

in datum/tijd apart 

doorvoeren in beide 

systemen.

4. Als je iemand uitnodigt voor een 

gesprek met een specifieke 

datum en/of tijd, dan krijgt de 

ander een e-mail.



Tips - Gesprek (3)

5. Aan de hand van het icoontje (‘poppetje’) kan je zien of je 
met iemand samenwerkt via de tool
▪ Bij de gesprekspartner (app) of bij het gesprek (webversie)

Je werkt voor jezelf in de tool

Jij en je gesprekspartner 

werken samen aan het 

gesprek

Je gesprekspartner is 

uitgenodigd, maar heeft het 

samenwerken nog niet 

geactiveerd 

App Web



Tips - Gesprek (4)

6. Je krijgt bericht als je gesprekspartner 

iets gewijzigd heeft
▪ Je krijgt bericht bij wijzigingen in:

▪ Datum en/of tijdstip van het gesprek

▪ Gespreksonderwerpen

▪ Verslag

▪ Via e-mail: 
▪ Door op de link in de mail te klikken, kan je de wijziging 

direct zien

▪ In de tool: 
▪ Roze bolletje naast het gesprek (web) of bij het 

onderdeel (app)

▪ Roze balk bij het openen van het gesprek (app)



Tips - Gesprek (5)

7. Je kunt eerder toegevoegde 

gespreksonderwerpen archiveren
▪ Door op de prullenbak      te klikken 

archiveer je het onderwerp

▪ Gemaakte notities blijven bewaard

▪ Gearchiveerde onderwerpen zijn ook weer te herstellen
▪ Door jezelf gearchiveerde onderwerpen zijn direct te herstellen

▪ Door gesprekspartner gearchiveerde onderwerpen moeten eerst door jou gearchiveerd 

worden, en kunnen daarna weer hersteld worden



Tips - Gesprek (6)

8. Je kunt de volgorde van de gespreksonderwerpen 

aanpassen (webversie)
• Door te klikken op de streepjes voor het onderwerp kan je het 

onderwerp verplaatsen



Tips - Feedback

9. Je kan een ander vragen om feedback
▪ Je kan een selectie maken van 13 standaardvragen

▪ En/of eigen vragen toevoegen

10.Je kunt op twee manieren je eigen vragen toevoegen
▪ Door een onderwerp toe te voegen en de tekst in te typen

▪ Web: Door een standaardvraag te kopiëren (3 puntjes achter de vraag) 
en deze aan te passen 

Dit geldt zowel voor de feedbackvragen als het toevoegen van 

gespreksonderwerpen



Tips – Feedback (2)

11.Feedbackgever hoeft geen 

account te hebben 

▪ De ander ontvangt mail met 

code en link naar beveiligde 

website

▪ Jij krijgt e-mail dat feedback is 

gegeven en kan het in de tool 

bekijken en vervolgens aan jezelf 

mailen



Tips - Regelingen

12.Door het toevoegen van bladwijzers kan je snel de voor jou 

interessante cao-artikelen vinden

13.Je kunt interessante artikelen ook buiten de tool bewaren, 

door:
▪ downloaden (web)

▪ of direct mailen (app) 



Meer tips?

▪ In de tool vind je meer tips

▪ Onder ‘?’ en bij ‘veelgestelde vragen’ in de tool vind je meer informatie 

hoe je de verschillende onderdelen kunt gebruiken

▪ Heb jij zelf leuke tips? Laat het ons weten!

▪ Over het gebruik van de tool

▪ Of een interessante link, filmpje of document over het voeren van het 

goede gesprek

Interessante tips zullen we opnemen in de tool, zodat 

iedereen er gebruik van kan maken.

Mail naar hetgoedegesprek@aenoprovincies.nl

mailto:hetgoedegesprek@aenoprovincies.nl


www.aenoprovincies.nl


