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Hoe zit ik in mijn vel? 

Klikt het met mijn leidinggevende?

Hoe sta ik in de organisatie?
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Hoe gaat het met je?

Volgens mij Volgens mijn leidinggevende

ik vraag me af of ...
ik loop vast op...
ik begrijp niet wat/waarom... 
ik ben principieel tegen...
ik heb een klacht over...
ik loop achter de feiten aan bij... 
ik ben teleurgesteld in...
ik ben bang dat...
ik kan niet opschieten met... 
ik haak af bij...
ik voel me gepasseerd door... 
ik twijfel over...
ik lig wakker van...
ik voel mijn energie dalen van... 
ik ben boos, verdrietig over...

Suggesties voor gespreksonderwerpen ter inspiratie
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ik ben blij dat...
ik hoop dat...
ik zet me graag in voor...
ik ben enthousiast over...
ik voel me geïnspireerd door... 
ik leer veel van...
ik word blij van...
ik zie een stijgende lijn bij... 
ik kan het goed vinden met... 
ik haak graag aan bij...
ik voel me betrokken bij...
ik voel me zeker over...
ik heb vertrouwen in...
ik krijg energie van...
ik ben trots op...



Wat wil ik ?
Suggesties voor gespreksonderwerpen ter inspiratie

Klantbenadering 
ik wil meer inzicht in... 
van mijn concurrentie wil ik...  
ik wil m’n netwerk uitbreiden met 
ik wil kennis maken met...  
ik vraag me af of...
ik zie een match met de expertise van...
ik wil meer van deze opdrachten
deze zaken leveren weinig op 

Digitalisering
ik wil deze technologie verkennen  
ik verzamel data over...
ik ben enthousiast over deze tooling  
ik snap niets van...  
ik wil mijn profilering versterken  
ik zet sociale media  professioneel in door...  
mijn dienstverlening wordt  bedreigd door...  
 ik wil mijn off-line diensten aanvullen met... 
ik ga deze app meer inzetten  

Vitaliteit
ik wil mijn talenten ontwikkelen
ik wil een opleiding doen
ik wil een workshop volgen
ik wil begeleiding
ik wil coaching
ik wil iets doen aan de tijdsdruk
ik wil beter samenwerken met...
ik wil plezier in het werk
ik wil meer balans in privé/werk
ik wil fysiek fitter worden

Ontwikkeling
ik overweeg een sabatical
ik wil mijn horizon verbreden
ik wil beter worden in...
ik wil mijn talenten ontwikkelen
ik wil coaching
ik ben waar ik moet zijn
ik ben enthousiast over deze  
ontwikkeling in mijn vakgebied... 
mijn usp tov vakgenoten is....
dit maakt mijn profiel aantrekkelijk
op dit gebied loop ik achter

Open gespreksonderwerp
...
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Specifiek
Wat ga je precies doen dit jaar?
Wat heeft dat precies opgeleverd?
Wie heeft daar wat van gemerkt?
Waarom was het belangrijk om te doen?

Meetbaar
Waaraan kun je zien dat het is gelukt?
Wat accepteren je als bewijsmateriaal?
Waaraan kun je merken of je het hebt gerealiseerd?
Hoe maak je het ‘tastbaar’ of ‘turfbaar’?

Acceptabel
Hou je je bezig met die dingen waar jij je gezien je capaciteiten/ 
talenten ook mee bezig wilt houden? En vindt jouw leidinggevende dat ook?
Heb je er zin in? Lijkt het je leuk om mee aan de slag te gaan?
Zijn jij en je leidinggevende het eens over deze afspraak?

Realistisch
Is het haalbaar gezien de omstandigheden?
 Wat heb je nodig aan ondersteuning?  
(Tijd, geld, menskracht, hulpmiddelen, begeleiding, etc.)

Tijdgebonden
Wanneer moet het klaar zijn? (deadline)
Hoe snel moet het afgehandeld worden? (doorlooptijd)
Wanneer koppel je tussentijds terug en met wie?

Resultaatdoelstellingen (doelen en resultaten) en ontwikkelingsdoelstellingen

Suggesties voor gespreksonderwerpen ter inspiratie
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Afspraken

VVoooorrttggaanngg BBeeoooorrddeelliinngg

AlgemeenAlgemeen

Afspraak 4
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