
Wat heb je nodig om je shift goed 

te beginnen?

Op welke manier vind jij rust na

een drukke dag? 

 

Op welke manier kan jij rust

vinden na een drukke dag? 

Welk eten is voor jou powerfood en

laadt weer helemaal je batterijen op?





Welk ochtendritueel is belangrijk

voor jou? 

Hoe breng jij het liefst je

middagpauze door?

Welke shift heeft jouw voorkeur

en waarom? (vroege/tussen/late) 

Ondervind je soms lichamelijke

ongemakken tijdens het werk?

 Welke zijn dit? 





Hoe goed kan jij met

veranderingen omgaan?

Wat helpt jou hierbij? 

 

 

 

 

Welke regel in de groep zou jij

graag eens willen veranderen?  

 

 

 

Hoe geef jij duidelijkheid en structuur 

aan anderen?  

 

Hoe ziet voor jou een propere

groep eruit?





Wat verwacht de leidinggevende

volgens jou van een

kinderbegeleider? 

Wat verwacht jij van je

collega’s? 

Wat verwacht jij van je

leidinggevende? 

Waarin zou je graag wat meer

duidelijkheid krijgen? 





Wat is belangrijk om iemand te

kunnen vertrouwen? 

Als je met goesting naar het

werk rijdt, waar heb je dan

precies zin in?

Wat draagt voor jou bij aan

een positieve groepssfeer? 

Van wie krijg jij het meeste steun op

het werk? 

Op welke manier doet deze persoon

dat? 

 





Wat heb jij nodig van een

ander om je bij die persoon op

je gemak te voelen? 

Hoe kan iemand het weer

goedmaken na een pittige

discussie?

Wat is voor jou belangrijk in

een goede samenwerking? 

Wat heb jij nodig om je ergens 

thuis te voelen? 





Welke gebeurtenis heeft jou

sterker gemaakt?

Hoe ziet een goede

communicatie er voor jou uit? 

Wat is het mooiste compliment

dat je ooit zou kunnen krijgen? 
Hoe toon jij jouw waardering aan 

een ander?





Wat waardeer jij aan je

teamleden?

Wanneer voel jij je

gewaardeerd door je

collega’s?

Wat waardeert je familie/je

partner/ beste vriend(in) /kind

aan jou het meest? 

Wat motiveert jou? 





Welke uitdaging zou je graag eens

willen aangaan?

Krijg je voldoende de kans

om zelf nieuwe ideeën aan te

brengen? 

Wie bewonder je en wat maakt

dat je deze persoon bewondert?

Wat is je grootste prestatie van je leven

tot nu toe (en waarom)?





Wat is het meest waardevolle dat

je al geleerd hebt? 

Van welke taken krijg je veel

energie? 

 

En welke taken stel je liever

uit? 

Op welke manier leer jij het

beste bij? 

Wat zou jij nog willen veranderen aan

het kinderdagverblijf? 




