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• Hoeveel plezier heb je in je werk? 
• Wat vind je leuk aan je werk? 
• Wat vind je van je arbeidsomstandigheden en wat 

kan beter? 
• In hoeverre voel je je veilig tijdens het werk en 

ervaar je weleens pest- of ander ongewenst gedrag? 
• Zijn er onderdelen die je heel zwaar vindt? En welke 

zijn dat?

• Heb je in je werk problemen als het gaat om 
je gezondheid? Zo ja welke dan?

• Hoe � t vind je jezelf en zou je hier iets aan 
willen veranderen? 

• Wat doe je om gezond te blijven? 
• Hoe ontspan je tijdens en buiten je werk?
• Welke onderdelen van je werk denk je dat je 

de komende jaren kunt blijven doen en welke 
worden moeilijk? 

• Hoe gaat het thuis?
• Hoe is thuis en werk te combineren? 
• Welke veranderingen in de thuis-

situatie zijn er, of komen er, en 
kunnen we daar in het werk rekening 
mee houden? 

• In hoeverre kan je je thuissituatie 
loslaten als je naar je werk gaat? 

• In hoeverre kan je je werk loslaten 
als je naar huis gaat?

• Wat kost je nu veel energie 
en zou je vanaf willen?

• Wat heb je nodig om je werk 
de komende jaren gezond te 
blijven doen?

• Wat zou je nog willen leren? 
• Wat kun je nog meer en wat 

zou je willen inzetten voor 
je werk?

• Hoe gaat het met je? 
• Waar krijg je energie van? 
• Wat had je vroeger willen worden of wat 

zijn je dromen?
• Welke dingen doe je naast je werk?

Gesprekskaart duurzame inzetbaarheid
Vragen voor leidinggevenden in gesprek met een medewerker 

“De� nitie duurzame inzetbaarheid
Een medewerker kan tot zijn pensioen gezond en 
prettig (blijven) werken. Werkgever en werknemer 
zijn samen verantwoordelijk voor gezondheid 
(vitaliteit), betrokkenheid en ontwikkeling. 

Dit gesprek gaat over prettig en gezond werken, 
wat wil ik en wat kan ik blijven doen. 

De insteek is positief en gaat over gewenste en 
mogelijke verbeteringen.
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