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\ Beoordelingsformulier Dienstgeheim

1 Algemeen

Diensteenheid Aanleiding
beoordeling aanstelling····invHste······..

QJ~n$t.pg:r.Jj1Jl:i, 1991Naam

Geboortedatum 01 maart 1951
Salarisschaal 6
Sinds 26 juni 1989 Dienstverband: 'Äl/TD/Äb

2

Beoordeling over het
tijdvak van 26-6- ~89

Opgemaakt op
tot 2}-6='91

De beoordeling is opgemaakt door/samen met Contact met betrokkene in
dienstverband

Betreffende personen Naam en functie Dagelijks (Vrij) Nu en dan
geregeld

Beoordelaar ...<i.:r...~ Th..~ y~:J,..13.:Ï,.f.l:k.., :Ï,.f.l:I;:l..c::.htJn&$.é:l:.I.:.1::.$ x
Beoordelaar x
Informant·

Informant

Adviseur

3 Uitgangspunt van de beoordeling

Functie verpleegkundige
......... . .

26J':1.~~.}9?? .Ingangsdatum

Nummer functie-
informatie formulier

Aantekeningen rn.b.t. de
feitelijk opgedragen
werkzaamheden

betrokkene vervult alle voorkomende werkzaamheden
genoemd in het functie informatie formulier.

De functie als geheel
wordt beoordeeld op liJ functiebestanddelen

o algemene gezichtspunten

Xl specifieke gezichtspunten

Funclioneringsgesprek(-ken) gehouden op:
7-5-1991

4 Opmerkingen vooraf

(O.a. werkomstandig-
heden die de functie-
vervuIling hebben
belnvloed)

............................ ~ .

(~1988 SOU uitgeverij "s-Gravenhage I Nadruk verboden 941572F FM 001916



5 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot functiebestanddelen

Bestanddelen van de functie Oordeel Waarderingscode'

S.l .Kennis ....en ....inzicht ..m.•.b.•.t ..

...u.heLmedisch ..handelen.

Mevrouwlq~~~g~~f.t.l:lJ~J~.<?y~t.Y.<::J~<:l.<?~~<:l~

kennis en inzicht te beschikken t.b.v •............. . .

e en.::l<:l~q.\l..::l..t~::l::lpp?:~.Jp.u.t?P uIT.l~t.l:l~.t::tt?kk.t.pg.

tot het medisch handelen. Mevrouw Klein................................................................................................................ - .

.... u..... ..h.c:;~f.t.u.c:;c:;~A::::y~TPt.c:;~g~1:l.~.<:i.~gc:;.<:iç:.h.tc:;Tgrg~.<:iL.

......lI:l??T....h~~f.t..g<::JgY9<::JT<:l~~.g~.g~t.~.D.~.~T<:l~.D.L..<:lJ.e..

. c:;c:;~p:ölyçhJ:ölçh~uu9.:çht~Tgtc:lt:lc:i.uh~l:l.l:lc:;~iu.~;ij.u.l:I.c:;et...
..uu... u.. u.. ..hJc:;T..g<::Jc:;<:l....9.P.~P ...t.c:;.:ölPc:;t.~P.c:;~:c;.9.Pc:l<:lJKdoor

.....u.uu..u uu..u t.c:; Y.E:)T\i.~J:c;.E:)p~u.... uu..uu...... . u u uu...
5~?Q~g9.:p':g metgc:;.gc:;.t.JP.:c:;c:;t<:l.c:;}1.u..pc:;..c:>.lI:lg9.:~g.n.1.c:;t..gc:;gc:;t.Jp.c:;c:;r.:<:lc:;pis correct en

.<::g~:öl~q1:l.~P.:t~Betrokkene weet u<:il:l~g~Uj1.<:

.... u.u.. ugt~t:l~~.D.u<:i?'l}.ut~g~Y.~P,.:Z;c:l.D.c:i~Thet sociale

......9.::öl.P~<::t.....t.~...y~TC?P.9.:çht.:z;.?rr.l~p·.

.. :z.;?~~:I,.:Z;<:i~~J~J~.9.:t.~..<::gJ)~g~9.:<:iLheeft be-

uuttc:l.\{.l<:.~.P.:~.. eeng<:l.E:)g~<?Il1:g?:t:lgmet de naaste

uÇ?g~g?.'uê ...E:)p':met de ...?.r.t:3.,P:3y<:;h~?:t.~T. en

tandarts.

c

c

c

6 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot specifieke gezichtspunten

Specifieke gezichtspunten Oordeel Waarderingscode'

a .Ops telling ..naar ...de.organi.",.u.

satie.toe.

Betrokkene .ub.~.~f.~..~.~~.....P?~~~~~y.E:)..~.r::::;.~~~~.~.r:.~..

.~9.:9.:r.::q~ ..?r.gé:l}!:~~?:t..~~u~<?~.~ u.....

p..~r:*t...P?!?.~.t.~~f. ..~T~.~~:3.<:;~..I!l.E:)~en zoekt naar

.<?Pt.2?:öl~t:J:g~t:l.Y2C?tP.r.<?1:J.~~Il1:.E:).t:l. .<:l~E:).buiten de

.lI:lE:)g~:3<::~~.<:i~~t:J:?~..Y?~.~.~.t:l.LI!l9.:?r.::.q~.~~.~~Lraken.

Qc:>l:<:l!1~t.g~?çtpt.tPE:):s.l:ll:lt.t.~~cl~.I!l~clt?<::b~

..<:iJ~p.::s..t..h~c:;n Qc:;.tTgkkene ..~~.l}.. g?~.cl~r:'~~.?~ie.

c
b

c

, Waarderingscode
A Slecht, voldeed niet aan de gestelde functie-eisen
B Onvoldoende, voldeed op één of méér aspecten
niet geheel aan de gestelde functie-eisen

C Voldoende, voldeed aan de gestelde eisen, functioneerde naar behoren
D Goed, ging boven de gestEllde functie-eisen uit
E Uitmuntend, ging in opvallende mate boven de gestelde eisen uit



7 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot algemene gezichtspunten

Waarderingscode
(zie blad 2 onderaan)

Algemene gezichts-
punten

a Kennis
Blijk geven van de
nodige kennis en
ervaring

b Zelfstandigheid
1. Situaties begrijpen/
doorzien, problemen
oplossen, ideeën
ontwikkelen

2. Beslissingen en
initiatieven nemen

3. Eigen werk organi-
seren

4. Werk van anderen
organiseren

c Uitdrukkingsvaardig-
heid
1. Zich mondeling
uitdrukken

2. Schriftelijk formu-
ler=n/rediqeren

d Contactuele vaardig-
heden
1. Omgaan en samen-
werken met collega's

2. Omgaan en samen-
werken met mede-
werkers

3. Optreden naar buiten

Oordeel

8 WaarderingscodeBeoordeling van de functievervulling in haar geheel

Mevr. Klein voldoet aan de haar telde eisen
c.en aan de eisen vermeld~ in het f.i.f.

9 Betreffende personen

Naam

Ondertekening Datum

;:;::-:_:_:_::-;-:--;:_:_::~=]H~V~~7<2$:-j;;-.J.",,::-:::~:'f...: ..U~.;~..r. .

J .?~..fL-:: ..q!
Adviseur

Beoordelings-
autoriteit

~,Çt,w.~~
L$",U""j~q ..I.....

Datum

Ondertekening

mm •• ~;a ....--.-----~~ .



10 ,Beoordelingsgesprek

f

~=---~------~---------------------------------------------------------------------------
Deze beoordeling werd op . 19 .. met betrokkene besproken

door ..

a De voornaamste punten die in het gesprek naar voren zijn gebracht met betrekking tot

1. Functie-inhoud

2. Functievervulling

3. Overige punten

b Door betrokkene in dit gesprek te kennen gegeven zienswijze

c Eventuele afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek, studie-adviezen, enz.

d Van de inhoud van deze lijst werd door mij kennisgenomen

Datum NB
Voor het geval er nog bezwaren mochten rijzen,
moet u deze binnen veertien dagen kenbaar maken
aan de beoordelingsautoriteit

Handtekening van de
betrokken ambtenaar

11 Vaststelling

Deze beoordeling is
door mij vastgesteld op
Eventuele aan-
tekeningen

De beoordelings-
autoriteit! het bevoegd
gezag

Functie

12 Geadviseerde beheersbeslissing

...,....


