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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

ZALTO
Met het ZALTO-gesprek heeft ZONL 
een uniek instrument in handen 
om functioneringsgesprekken ‘van 
twee kanten’ te voeren. Het gesprek 
werd in 2020 ingevoerd en is al niet 
meer weg te denken bij de mede-
werkers. Teammanager P&O Birgitte 
van den Berg: “We hadden al vele 
jaren een methodiek van functione-
ringsgesprekken. Deze waren altijd 
éénrichtingsverkeer. Met een klein 
team hebben we een geheel nieuwe 
methode van gesprekken ontwikkeld. 
Het moest in ieder geval een gelijk-
waardig, tweezijdig gesprek worden.” 
En zo ontstond het ZALTO gesprek, 
waarbij de letters staan voor Zorg-
groep, Aandacht voor Leren Talent 
en Ontwikkelen.  Alle facetten die 
te maken hebben met persoonlijk 
functioneren, leiderschap, vitaliteit, 
ontwikkeling, reflectie, eigen regie en 
werkplezier passeren in het gesprek 

de revue. 
Onderdeel van de ZALTO-procedure 
is ook de feedback die medewerkers 
bij twee collega’s moeten ophalen. 
“Zo worden zij ook aangemoedigd 
om over hun samenwerking met jou 
na te denken,” licht Birgitte toe. Het 
levert waardevolle informatie op 
over ieders rol binnen de organisatie. 
Verder wordt er stilgestaan bij de per-

soonlijke doelen van de werknemer 
maar ook bij de teamdoelen. Birgitte: 
“Inmiddels zijn er 300 gesprekken 
gevoerd. Naast individuele gesprek-
ken zijn ook teamgesprekken gevoerd. 
Hoewel de grote evaluatie in 2021 
nog komen moet, kan ik al wel zeggen 
dat iedereen het ZALTO-gesprek als 
fijn en plezierig ervaart. Een uur lang 
sta jij even helemaal centraal. Uit veel 
gesprekken komen bovendien ook 
nog scholingswensen voort. Dat vloeit 
voort uit de vraag: ‘Waar sta je nu en 
waar wil je naartoe?’ Zo helpen we 
zoveel mogelijk collega’s ook weer 
verder in hun ontwikkeling.” 

Opvallend is dat het unieke ZAL-
TO-model ook de belangstelling van 
collega-organisaties heeft gewekt. 
“Dat hebben we ons helemaal niet 
gerealiseerd,” reageert Birgitte. “Dat 
ons model navolging elders zou krij-
gen. Maar leuk is het wel!”


