
Volg tijdens het gesprek de stappen op 
deze praatplaat. Zo weet je zeker dat 
alle belangrijke zaken aan bod komen. 
Een prettig gesprek gewenst!

• Wat ga je met elkaar 
 bespreken? 
• Wat wil je bereiken 
 met dit gesprek?

• Welke andere vragen heb je eventueel nog?
• Wat zou je verder nog willen bespreken?

Maak ook hierover goede afspraken.

1. Doel van
het gesprek

5. Overige vragen

Jullie gaan 
nu samen 

Aan de praat! 

De wereld staat niet stil. Om je vak 
goed uit te kunnen blijven oefenen, 
moet je mee in nieuwe ontwikkelingen. 
Bespreek hoe je zorgt dat je bij blijft. 

• Is je kennis nog op orde?
• Zijn je vaardigheden nog op orde?
• Wat zou je willen bijleren?
• Hoe leer je het liefst?
• Wat houd je eventueel tegen?

Maak afspraken over hoe je aan de slag 
gaat met je ontwikkeling.

4. Ontwikkeling

Als het goed is , heb je nu alles besproken 
dat belangrijk voor je is. 
Je kunt nu samen het gesprek afronden.

• Hoe heb je het gesprek ervaren?
• Zet alle afspraken nog eens op een rijtje
• Plan je meteen een vervolggesprek?

6. Gesprek afronden

Vakmanschap gaat over je kwaliteiten in 
je werk. De dingen waar je goed in bent en 
die je leuk vindt om te doen. Ga in gesprek 
over jouw vakmanschap.

• Wat zijn je sterke punten in de  
 uitvoering van je vak?
• Wat zijn je sterke punten in het 
 samenwerken met anderen?
• Hoe kijk je naar de toekomst?

Maak afspraken over hoe jij je kwaliteiten 
zo goed mogelijk kan inzetten in het werk.

3. Vakmanschap

Plezier in je werk is ontzettend belangrijk. 
Het zorgt ervoor dat je het werk goed vol 
kan houden en het helpt je gezond te blijven. 
Bespreek hoe je in je werk zit. 

• Hoe zit je in je vel?
• Wat vind je leuk en minder leuk aan je werk?
• Wat zou je helpen om je werkplezier te  
 vergroten?

Maak afspraken over hoe je je werkplezier 
kunt vasthouden of vergroten.

2. Werkplezier
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