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Evaluatieformulier 
 
Jullie zijn nu een tijdje aan het werk als Job Share duo en willen jullie samenwerking  
evalueren. In de evaluatie bespreek je hoe het gaat tot dusver en wat jullie naar de  
toekomst eventueel anders willen doen. Dit formulier helpt jullie daarbij.  
 
Wij raden aan deze vragen eerst individueel te beantwoorden en vervolgens een gesprek 
hierover te voeren. Geef aan op een schaal van 1-5 in hoeverre jij tevreden bent over de 
verschillende punten. Waarbij 1 ontevreden is en 5 enorm tevreden. 
 
Sta in het gesprek stil bij alle punten. Vier met elkaar waar je beiden tevreden bent. Bespreek de 
punten waar een van jullie of jullie beiden niet tevreden zijn en bepaal met elkaar wat je zou 
kunnen veranderen.  Neem in het gesprek ook onderbouwing/voorbeelden mee.  
Eventuele aanpassingen van de en/of andere afspraken kunnen jullie vast leggen in jullie 
overeenkomst. 
 
Wij raden aan regelmatig samen te komen (bijvoorbeeld iedere twee maanden of ieder 
kwartaal) om de onderwerpen op dit formulier te bespreken.  
 
 
 
 
1. De Functie 
In hoeverre zijn jullie tevreden over 
 
De dagen/momenten dat jullie afzonderlijk werken 1  2  3  4  5 
          

De momenten dat jullie samen op kantoor zijn 1  2  3  4  5 
          

Het gebruik van bureau, telefoon, e-mailadres 1  2  3  4  5 
          

Het behalen van jullie kwaliteitsdoelen 1  2  3  4  5 
          

Jullie afzonderlijke bijdrages 1  2  3  4  5 
 
 
2. Relaties 
In hoeverre zijn jullie tevreden over 
 
De relatie tussen jullie twee 1  2  3  4  5 
          

De relatie met jullie leidinggevende 1  2  3  4  5 
          

De relatie met collega’s 1  2  3  4  5 
          

De relatie met klanten/anderen 1  2  3  4  5 
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3. De Overeenkomst 
In hoeverre zijn jullie tevreden over 
 
De tijd die jullie afzonderlijk hebben geïnvesteerd 1  2  3  4  5 
          

De tijd die jullie als duo hebben geïnvesteerd 1  2  3  4  5 
          

Gaat alles nog zoals afgesproken? 1  2  3  4  5 
 

Wat zouden jullie anders willen doen of willen zien? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Individuele uitdagingen 
In hoeverre 
 
Haal ik mijn eigen doelen 1  2  3  4  5 
          

Wordt voldaan aan mijn ontwikkelbehoeften 1  2  3  4  5 
          

 
Waaraan beleven we het meeste plezier? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Opmerkingen/ Overige punten 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 


