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Exit gesprekken voeren 
 

Neemt u wel eens afscheid van een medewerker,... of een medewerker van u(w organisatie)? Bent u 
benieuwd hoe deze medewerker het werken binnen de organisatie, de afdeling, met zijn collega’s en 

met u ervaren heeft? Zou u willen leren van wat deze medewerker als feedback geeft? Vindt u het soms 

lastig om ‘de waarheid’ boven tafel te krijgen? Heeft u géén zin in ‘sociaal wenselijke antwoorden’ of 
‘natrappen”? Wilt u dat vertrekkende medewerkers (zo vaak mogelijk) ambassadeurs van de organisatie 

zijn en blijven?  
 

Dan is de training ‘Exit gesprekken voeren’ een interessante manier om u hierin verder te bekwamen ! 
Deze training geeft u handvatten om een constructief exit gesprek te voeren met vertrekkende 

medewerkers, in het belang van deze medewerkers én de organisatie. U leert feedback te vragen én te 

ontvangen op een constructieve manier. U oefent in het stellen van de juiste vragen en het vermijden 
van verdedigend gedrag. U krijgt meer inzicht in mogelijke verbeterpunten voor u, uw afdeling en de 

organisatie. U leert de periode van samenwerking zo goed mogelijk af te sluiten.  
 

Resultaat 

 U kent het belang van het constructief afronden van de werkrelatie; 
 U kunt een exit gesprek voorbereiden, voeren, afronden én omzetten in verbeterpunten voor de 

organisatie; 
 U weet welke vragen u in ieder geval moet stellen ... en welke niet; 

 U beheerst de benodigde gesprekstechnieken en zet deze assertief en respectvol in; 
 U leert feedback te ontvangen en het gesprek positief af te ronden. 

 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 feedback ontvangen 
 luisteren en vragen stellen  

 probleemanalyse 

 organisatiesensitiviteit 
 kwaliteitsgerichtheid 

 reflectief vermogen 

 
Doelgroep 

Mensen die verantwoordelijk zijn voor het voeren van exitgesprekken en oprecht willen leren van de 
feedback die vertrekkende medewerkers geven. 

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 
plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Hierbij informeert u de 

trainer over één of meerdere cases. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf 
toegezonden. Tijdens de training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met 

een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met te 

ondernemen activiteiten om exitgesprekken blijvend effectief te voeren. Gedurende 6 maanden na de 
training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 
Praktische informatie  

duur: 1 dag 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  495,- all in, exclusief BTW  
 


