
360-graden functionering

beoordeling module

Een nieuwe iSpring Learn tool



Wat is een 360-graden 
feedbackbeoordeling?

360-graden feedbackbeoordeling is een 
methode om de prestaties van medewerkers 
te evalueren aan de hand van feedback van 
hun leidinggevenden, collega's en 
ondergeschikten, en een zelfevaluatie.

Met deze methode kunt u de sterke en zwakke 
punten en de competentiepercentages van 
medewerkers voor specifieke functies 
bepalen.

iSpring Learn verzamelt feedback via 
anonieme enquêtes.



Waarom u een 
360-graden 
feedbackbeoord
eling nodig hebt

Identificeer medewerkers 
met veel potentieel

Bepaalde medewerkers zijn 
misschien te verlegen om meer 
verantwoordelijkheid en uitdagende 
taken te vragen. iSpring helpt 
u om potentiële leidinggevenden 
te ontdekken die het vertrouwen 
van uw team hebben.

Verzamel feedback over 
een bepaalde medewerker

Krijg een objectiever beeld van 
de vaardigheden en competenties 
van een bepaalde medewerker. 
Alle antwoorden zijn anoniem. 
Een medewerker zal niet weten 
wie hen beoordeelt.

Bepalen wie beter 
geschikt is voor een 
bepaalde functie

iSpring zal de feedback analyseren 
van iedereen die met een bepaalde 
medewerker te maken heeft en zal 
een objectieve beoordeling geven 
of een persoon het meest geschikt 
is voor een bepaalde functie.

Ontwikkelingsplannen voor
medewerkers opstellen

iSpring geeft u duidelijke verslagen 
over de sterke en zwakke punten 
van uw medewerkers. Meet hun 
competenties in real time en wijs 
hen trainingsprogramma's toe 
indien nodig.

Teamconflicten
blootleggen

U leert wat medewerkers 
echt denken over hun collega, 
leidinggevende of ondergeschikte.



Belangrijkste kenmerken 

van de iSpring Learn 360-graden 

functionering beoordeling module



Competentie beoordeling

Stel het competentie model op 
dat u momenteel gebruikt om 
de medewerkers binnen uw bedrijf 
te evalueren.



Enquête instructive

Als u nog nooit een evaluatiemethode 
met 360-graden feedback hebt gebruikt, 
kunt u uitgebreide instructies toevoegen. 
De medewerkers zullen die vóór de 
enquête zien en dus weten hoe ze door 
moeten gaan.



Beoordeling automatisering

iSpring Learn automatiseert alle 
beoordeling beheer processen. 
Deze tool wijst de enquête toe aan 
medewerkers, herinnert hen aan de 
datum dat deze moet zijn ingevuld 
en genereert verslagen.



Gedetailleerde analyses van elke medewerker

Bekijk de competenties van al uw medewerkers. Gebruik deze analytische 
informatie om de beste kandidaten voor specifieke functies te identificeren.



Een competentie 
radar grafiek

Ontdek wat ondergeschikten, 
collega's, leidinggevenden, en 
klanten van een medewerker vinden 
en bekijk hun individuele reacties.



Competentieverslagen

Geef leidinggevenden toegang 
tot competentieverslagen. Zij zien 
dan de sterke en zwakke punten 
van hun team, en kunnen op tijd 
de nodige stappen ondernemen.



Een kant-en-klaar 
competentiemodel voor 
leidinggevenden

Bespaar tijd en geld door dit 
kant-en-klare competentiemodel 
van iSpring Learn te gebruiken. 
Test de tool nu en evalueer 
de mogelijkheden.
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