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1. Wat meet de Reflector? 

De Reflector is een instrument dat feedback op competenties verzamelt. Een competentie is 

een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn om gewenste 

resultaten te kunnen behalen. Competenties zijn beschreven in waarneembaar gedrag. Het 

instrument meet dan ook of en in welke mate en wanneer iemand het gewenste gedrag laat 

zien dan wel tegengesteld gedrag laat zien. 

 

2. Hoe is de vragenli jst  opgebouwd?  

De vragenlijst bevat per ingevoerde competentie vijf gedragsgerichte vragen. De vragenlijst is 

bipolair opgebouwd, wat wil zeggen dat de vraag bestaat uit een positief en negatief 

gedragsvoorbeeld. Het is aan de respondenten te bepalen of het gewenste gedrag of juist het 

tegengestelde gedrag zichtbaar is. Tussen de twee uitersten wordt een vijfpuntsschaal 

weergegeven. Daarnaast worden er een negental open vragen gesteld die resulteren in 

rechtstreekse feedback aan de deelnemer. 

 

3. Welk type respondenten zi jn er? 

Er zijn vier respondentgroepen ‘Anderen”, standaard zijn dit Leidinggevende(n), collega’s, 

medewerkers,  klanten. Daarnaast vult de deelnemer zelf de vragenlijst in.  

Per respondentgroep kunnen twee respondenten de vragenlijst in vullen. Het is sterk af te 

raden om vrienden of familie uit te nodigen als respondent omdat het toch gaat om het 

functioneren binnen de werkcontext.   

 

4. Wat is het doel van het gesprek? 

Vraag de deelnemer altijd zelf wat hij/ zij wil bereiken met de Reflector en het gesprek. Het 

gesprek is er o.a voor om de verzamelde feedback te interpreteren en te achterhalen wanneer 

effectief gedrag wel of/en niet wordt ingezet. Vaak zal de Reflector dienen als startpunt voor 

dan wel hulpmiddel om een ontwikkelplan te maken. 

 

5. Wie zi jn bij  het gesprek aanwezig? 

Alleen de Reflector in te zetten zonder gesprek heeft weinig toegevoegde waarde. Voor de 

deelnemer zelf is het van belang de vraag te stellen waar de Reflector voor gebruikt wordt. Bij 

het formuleren van ontwikkelingsdoelstellingen voor bijvoorbeeld een POP is een gesprek met 

de direct leidinggevende en/of de P&O adviseur het meest logisch. Het is aan te bevelen aan 

de kandidaat met alle respondenten in gesprek te gaan, zeker wanneer feedback moeilijk te 

plaatsen is.  

 

6. Hoeveel  t i jd moet er zi tten tussen het bekend worden van de 
uitkomsten en het daaropvolgend gesprek? 

Het meest ideaal is één week. Zowel de kandidaat als de gesprekspartner hebben dan 

voldoende tijd om zich voor te bereiden op het gesprek. Als het gat tussen rapportage en 

gesprek groter wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de deelnemer te lang met onbeantwoorde 

vragen blijft zitten. 
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7. Hoe ga ik het gesprek aan met een medewerker die een Reflector 
heeft  ingezet? 

Het is belangrijk dat alle deelnemers in het gesprek zich voorbereiden. Het is weinig zinvol om 

alle vragen en competenties te bespreken dus beperk je tot de opvallendheden. Laat de 

keuze ook aan de deelnemer zelf. 

Vragen die van dienst kunnen zijn:  

• Wat is je opgevallen? 

• Waar wil je het met name over hebben?  

• Wat verbaast je?  

• Is dit herkenbaar voor je? 

 

Het instrument heeft ook als doel om met elkaar in gesprek te komen over effectief gedrag op 

het werk. Stimuleer de deelnemer dan ook om vooral met de respondenten in gesprek te 

gaan. 

 

8. Hoe interpreteer ik de vi j fpuntsschaal? 

5 De deelnemer laat het gewenste gedrag altijd zien 

4  De deelnemer laat het gewenste gedrag meestal zien 

3  De deelnemer laat het gewenste gedrag in de ene situatie wel zien maar in de andere 

situatie niet. 

2 De deelnemer laat het gedrag zelden zien. 

1 De deelnemer laat het gedrag nooit zien. 

 

1 tot 3.5: er is sprake van een ontwikkelbehoefte. Wel raden we aan na te gaan of het 

raadzaam is deze competenties te ontwikkelen in relatie tot de aanleg van de kandidaat om 

de competentie te ontwikkelen. 

3.5 tot en met 5: de competentie is voldoende ontwikkeld 

 

9. Uit welke onderdelen bestaat  de rapportage? 

De rapportage bestaat uit een: 

a. Algemeen overzicht: Hier wordt de afstand tussen respondenten en deelnemer 

zichtbaar. Een grote afstand wil zeggen zelfoverschatting. Een kleine afstand 

maximaal 0.5 punten wil zeggen dat de deelnemer een heel reëel beeld heeft 

over eigen functioneren. 

b. Gedetailleerd overzicht: De onderlinge afstanden tussen de respondentgroepen 

worden zichtbaar. Het geeft een indicatie in bij welke respondent het bijhorende 

gedrag 

c. Gedetailleerd overzicht per item: De scores per vraag en per respondentgroep 

staan hier vermeld. Hier wordt zichtbaar per respondent of je effectief gedrag dan 

wel ineffectief gedrag vertoont. 
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d. Sterkte en zwakte overzicht: Een overzicht met gedragsvoorbeelden met de 

hoogste scores en de laagste scores. Ook geeft het een beeld welke 

competenties hoog en laag scoren  

e. Antwoorden op open vragen: Hier staan de antwoorden op de open vragen van 

de respondenten op de vraag Wat de deelnemer moet blijven , Moet gaan doen 

en niet meer moet doen. 

f. POP format: Een format  om te helpen een ontwikkelplan te maken. Het is aan te 

bevelen concrete (SMART) ontwikkelafspraken te maken. 

 

10.  Voor wie is de rapportage bedoeld?  

De Reflector is een privacy gevoelig instrument. Het gaat primair over het vertoonde gedrag 

op de werkvloer. Wees daarom bewust van het feit dat de uitslag gevoelig kan liggen. Wees 

daarom zorgvuldig als het gaat om vragen als wie mogen de uitkomsten zien. In eerste 

instantie bepaalt altijd de medewerker aan wie hij/zij de uitkomsten laat zien.  

 


