
Gesprekskaart Mijn Kracht
Concrete vragen voor leidinggevenden in gesprek met medewerkers

Welke vragen 
kan ik als 

ledinggevende 
stellen aan 

medewerkers over 
hun duurzame 
inzetbaarheid

W
er

kp
le

zi
er

Fit &
 V

itaal
Inleiding

V
ak

m
an

sc
ha

p

Waar krijg je energie van en wat kost jou energie?

Hoe heb je je de laatste jaren op persoonlijk vlak  
ontwikkeld en hoe heb je dit ervaren?

Waarin zou je jezelf de komende tijd op  
persoonlijk vlak willen ontwikkelen?

In hoeverre sluiten je kennis en vaardigheden aan  
op je huidige functie en verantwoordelijkheden?

Welke kennis en vaardigheden mis je en zou je willen ontwikkelen?

In hoeverre heb je voor je werk in de toekomst -
ook buiten je huidige functie - andere kennis of vaardigheden nodig?

Hoe vitaal vind je jezelf en zou je hier iets aan willen aanpassen?

Wat doe je om gezond te blijven?

Waar loop je in je werk tegenaan als het gaat om je gezondheid?

In hoeverre kan je je huidige werk de  
komende jaren vitaal blijven doen?

Hoe krijgen we het voor elkaar dat je op een  
plezierige en gezonde wijze je pensioen bereikt?

Hoe is je energieniveau op en naast je werk?

Hoe ontspan je tijdens en buiten je werk?

Wat vind je leuk in je werk?

Wat kan jou helpen om je werkplezier nog verder te vergroten?

Hoe ziet voor jou de ideale dag op je werk eruit?

Welke werkzaamheden doe je het liefst?

Hoe is je werkplezier de afgelopen jaren ontwikkeld  
en hoe vind je dit?

Hoe ervaar je de samenwerking met jouw collega’s?

Hoe ervaar je (indien van toepassing) het contact met onze klanten?

Deze kaart bevat vragen van de gesprekskaart duurzame inzetbaarheid van de WENB-WWb.  

Er is een doorvertaling gemaakt specifiek voor Dunea. Zodat het volledig passend is voor het programma ‘Mijn Kracht’.

Hoe gaat het met je?

Wat vind jij ervan dat we over Mijn Kracht praten?

Wat betekent Mijn Kracht voor jou?

Hoe ziet jouw (gewenste) toekomst er over 5 jaar uit  
en wat heb je nodig om hier te komen?

Welke uitdagingen zie je voor onze organisatie  
en welke rol wil en kan jij hierin spelen?

Over deze kaart


