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Je hebt het mooiste werk van de 
wereld. Om dat werk mooi te houden, 
is het belangrijk dat je je blijft ontwik-
kelen. Waar ligt je kracht? Wil je aan de 
slag met jouw kennis en vaardigheden? 
Denk jij na over je eigen ontwikkeling? 
En de veranderingen in je werk? Tijd om 
even stil te staan bij wat je hebt en wat je 
wilt. Bereid je voor op een goed gesprek 
met de vragen op de achterzijde.

Jullie hebben het mooiste werk van de  
wereld. Om dat werk mooi te houden, is 
het belangrijk dat jullie de tijd nemen om 
even stil te staan bij wat er is en waar jullie 
naartoe gaan. Blijft iedereen in de organi-
satie zich ontwikkelen? Hoe speelt jouw 
team in op veranderingen? Hoe stimule-
ren jullie elkaar om het beste uit jezelf te 
halen? Bereid je voor op een goed gesprek 
met de vragen op de achterzijde.



 
GOED GESPREKSVRAGEN

1. Wat zijn mijn sterke punten? Hoe gebruik ik  
die in mijn werk?

2. Welke kennis of vaardigheden wil ik (verder)  
ontwikkelen? Wat ga ik zelf doen? En wat kan  
mijn werkgever hierin betekenen?

                   3. Waar krijg ik energie van in mijn
                    werk? Wat vreet energie?

                       4. Wat verandert er in mijn werk, in 
                     de buitenwereld, in mijn vakgebied? 
             Zijn er veranderingen thuis? Hoe ga ik  
daarmee om?

5.  Wat zou ik aan mijn werk willen veranderen 
om er mijn ideale baan van te maken? En vind ik 
dat bij mijn werkgever?

GOED GESPREKSVRAGEN

1. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen binnen 
mijn organisatie of mijn vakgebied? Wat  
betekent dat voor het werk van mijn collega’s?

2.  Aan welke vaardigheden en kwaliteiten heeft
mijn team of de organisatie behoefte?

3. Welke kwaliteit of vaardigheid van mijn collega 
kan de organisatie beter benutten? Wat kan  
mijn collega daar zelf aan doen? Wat kan ik of de 
organisatie doen?

4. Wat geeft mijn collega het meeste plezier in 
zijn of haar werk? En wat het minste? Hoe was de 
balans de afgelopen maanden? Wat kan hij of zij 
zelf doen om de balans (nog) positiever te laten 
uitslaan? Wat kan ik of de organisatie daarin 
betekenen?

5. Doet mijn collega dit werk over 5 jaar nog?  
Hoe ziet zijn/haar werk en leven er dan uit?

Ontwikkelen doe je samen Ontwikkelen doe je samen


