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Om de vinger aan de pols te houden en medewerkers een stem te geven, 
is het belangrijk om actief te luisteren. De juiste vragen kunnen hierbij een 
handige tool zijn. Deze bijlage biedt je een vragenset die je kan helpen om 
zelf de drijfveren van engagement in kaart te brengen.

Deze set bevat een niet-exhaustieve lijst, zodat je als leider verhelderende 
vragen kan stellen. Je kan ze gebruiken als leidraad bij een “face to face”- 
interview – zowel informeel als in een functioneringsgesprek – of in een 
groepsinterview, in een “one to many”-bevraging of zelfs in een ruimere 
kwantitatieve bevraging, mits gebruik van de juiste puntenschaal en aan-
passing naar een meer gesloten vraagstelling.

In de realiteit gebruik je deze vragenlijst niet als checklist en kan je uit het ene 
antwoord vast een aantal andere antwoorden afleiden.

1. Purpose
• Waarom heb je gekozen voor onze organisatie?
• Geloof je (nog steeds) in de missie van het bedrijf?
• Is onze missie iets waar je elke dag voor uit je bed wil komen?
• Kan je zelf in één zin vertellen wat de purpose is van het bedrijf?
• Denk je dat je zelf ook je steentje kan bijdragen aan hetgeen we willen 

bereiken met dit bedrijf?
• Vind je de purpose duidelijk?
• Denk je dat onze purpose sterk geformuleerd is naar de buitenwereld?
• Ben je trots om te werken voor dit bedrijf?
• ...
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2. Bedrijfswaarden
• Ken je alle organisatiewaarden of principles?
• Vind je dat onze bedrijfswaarden onze cultuur reflecteren?
• Kan je je identificeren met de organisatiewaarden?
• Welke van de organisatiewaarden spreekt jou het meest aan?
• Heb je onlangs zelf iets gedaan dat deze waarden tot leven brengt?
• Heb je een voorbeeld van een collega die iets gedaan heeft dat de orga-

nisatiewaarden reflecteert?
• Vind je dat je actief bijdraagt tot onze cultuur?
• Welke drie karaktertrekken of eigenschappen zou een nieuwe collega 

 zeker moeten hebben om te passen in de cultuur van de organisatie?
• Vind je dat er een innovatiecultuur heerst in de organisatie?
• Indien niet, welke elementen zijn er noodzakelijk om innovatie te stimu-

leren?
• ...

3. Leiderschap
• Lukt het om je taak ook uit te voeren in onzekere en ambigue omstandig-

heden?
• Kan je jezelf ambitieuze doelstellingen geven en hier naartoe werken?
• Vind je het fijn om anderen te motiveren om een gemeenschappelijke 

taak af te werken en doelstellingen te bereiken?
• Ken je de bedrijfsdoelstellingen van dit jaar?
• Zijn je persoonlijke objectieven duidelijk voor het komende jaar?
• Zijn de teamdoelstellingen duidelijk voor het komende jaar?
• Welke zijn volgens jou de belangrijkste belemmeringen om je objectieven 

te behalen?
• Geloof je in open communicatie?
• Zo ja, ben je zelf ook een open communicator?
• Heb je een sterk vertrouwen in je directe leidinggevende?
• Ben je tevreden over je directe leidinggevende?
• Zijn er zaken die hij/zij beter kan doen?
• Heb je een sterk vertrouwen in je directe collega’s?
• Heb je een sterk vertrouwen in onze organisatie?
• Krijg je voldoende informatie om je werk goed uit te voeren?
• Communiceert de directie voldoende over de doelstellingen van het be-

drijf?
• ...
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4. Teamwerk
• Voel je je geapprecieerd door je directe collega’s?
• Krijgt je team voldoende appreciatie van de andere teams?
• Voel je je geapprecieerd door je leidinggevende?
• Voel je je deel van een straf team dat sterke prestaties neerzet?
• Vind je dat je zelf constructieve feedback aan je collega’s geeft?
• Heeft een collega onlangs iets gedaan dat jou blij verraste?
• Zo ja, wat was dat? Waarom was je hier zo blij mee?
• Geven jullie elkaar in het team de nodige schouderklopjes, ook (en vooral) 

als het minder goed gaat?
• Durf je je kwetsbaar op te stellen tegenover je teamgenoten?
• Voel je je veilig binnen je team?
• Wat heb je zelf gedaan om transparante communicatie aan te moedigen 

in het team?
• Welke initiatieven zou je kunnen nemen om transparante communicatie 

in de organisatie te bevorderen?
• Vind je dat je leidinggevende voldoende naar je luistert?
• Zijn er zaken die je leidinggevende kan doen om zijn/haar communicatie 

te verbeteren?
• Wat vind je van de sfeer tussen de teamleden?
• Hoe verloopt de communicatie tussen de teamleden?
• Heb je het gevoel dat je fouten mag maken in het team?
• Als er een fout wordt gemaakt in het team, hoe reageren teamleden daar 

dan op?
• Hebben jullie een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) afgesproken met je 

team?
• Zou je de teamsfeer omschrijven als beter of minder dan bij de andere 

teams?
• Zijn er andere teams binnen het bedrijf waar je je aan spiegelt?
• Zijn de teamobjectieven duidelijk?
• Hoe kunnen collega’s helpen om jouw objectieven te behalen?
• Wat vond je van de laatste teammeeting?
• Welke tips heb je om de teammeetings te verbeteren?
• Wat vond je van de laatste teambuildingactiviteit met het bedrijf?
• Vind je dat er voldoende mogelijkheden worden geboden om je collega’s 

beter te leren kennen?
• Wat vond je het sterkst aan de laatste teamactiviteit?
• Welk ander team zou je eens willen uitnodigen voor een brainstorm sessie?
• ...
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5. Learning & development
• Ben je je bewust van je eigen sterktes en zwaktes?
• Wat zijn je ambities op korte, middellange en lange termijn?
• Wat heb je de afgelopen maand geleerd qua nieuwe competentie, in-

zicht, innovatie?
• Ga je zelf op zoek naar feedback om te groeien?
• Heb je de laatste tijd risico’s genomen?
• Zo ja, wat heb je geleerd?
• Vind je dat je voldoende opportuniteiten krijgt om te groeien in je rol?
• Zo niet, wat mis je nog?
• Ben je tevreden over je eigen werkprestaties van de afgelopen week?
• Welke nieuwe skill wil je onder de knie hebben binnen een jaar?
• Vind je dat je al je talenten kan ontplooien op het werk?
• Zijn er bepaalde leervormen die nog ontbreken volgens jou?
• Op welk project zou je graag eens een hele week focussen, welk project 

krijgt uit tijdgebrek niet voldoende aandacht?
• Hou je ervan om via zelfstudie en eigen ervaring te leren?
• Word je er enthousiast van om collega’s te ontmoeten met een andere 

socioculturele achtergrond?
• Ga je zelf op zoek naar nieuwe, uitdagende werkopdrachten?
• Krijg je de nodige vrijheid om zelf te beslissen of heb je meer nood aan 

autonomie?
• Geef een voorbeeld van hoe jij iets hebt verbeterd op het werk.
• Welke is de grootste opportuniteit voor het bedrijf om te groeien?
• Wil je aan jobrotatie doen en ook kennismaken met de andere afdelingen 

binnen het bedrijf?
• Onderhoud je contacten met andere experten buiten de organisatie?
• Ben je zelf actief in werkgroepen over je vakdomein buiten het bedrijf?
• ...

6. Welzijn
• Ben je je bewust van het feit dat een gezonde levensstijl je gelukkiger en 

productiever maakt?
• Zo ja, breng je dat zelf in de praktijk?
• Hoe belangrijk is een goede nachtrust voor je?
• Hoe zit het met de werklast binnen je team?
• Op een schaal van 1 tot 10, waar zou je je huidige stressniveau zetten?
• Wat is je persoonlijke energieniveau van de afgelopen week, op een 

schaal van 1 tot 10?
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• Heb je de laatste tijd te kampen met een van de volgende zaken: slaap-
problemen – focus – mentale onrust – stress – gewichtstoename – ande-
re lichamelijke klachten?

• Heb je het gevoel dat je te weinig of te veel tijd hebt om je werk af te 
krijgen?

• Zijn er zaken waar je meer of minder energie van krijgt binnen je job?
• Zo ja, welke zijn deze?
• Zijn er teamleden die de taken waar je weinig energie van krijgt kunnen 

overnemen?
• Kan jij taken waar je energie van krijgt overnemen van je teamleden?
• Waar ben je dankbaar voor deze maand?
• Welke gevoelens heb je in de voorbije week in hoge mate ervaren: 

 zenuwachtigheid – frustratie – verdriet – moedeloosheid – wanhoop – 
geluk – ontroering – trots – solidariteit – blijdschap – inspiratie – enthou-
siasme – opgewektheid – zelfvertrouwen?

• Vind je dat het bedrijf extra initiatieven moet nemen om het welzijn van de 
medewerkers te bevorderen?

• Zo ja, welke moeten dit dan zijn? Initiatieven om het mentale, fysieke, so-
ciale of voedingswelzijn te bevorderen?

• Hoe productief voel je je op een schaal van 1 tot 10?
• Wat zou je anders moeten doen om het met 1 cijfer te doen stijgen?
• ...

7. Employee journey
• Hoe en waar ben je met ons bedrijf in contact gekomen?
• Wat gaf bij jou de doorslag in het proces om voor ons te kiezen?
• Kan je in volgorde van belangrijkheid de gesprekken weergeven die voor 

jou doorslaggevend waren in je keuze?
• Hoe ervaar je de manier waarop ons bedrijf zich als werkgever positio-

neert naar de buitenwereld?
• Kan je je vinden in de beschrijving van ons bedrijf als werkgever naar 

potentiële jobkandidaten?
• Heb je zelf ideeën hoe we nieuw talent zouden kunnen aantrekken?
• Wat vind je van de manier waarop het bedrijf nieuwe medewerkers ver-

welkomt?
• Heb je suggesties om de verwelkoming van nieuwe medewerkers te ver-

beteren?
• Wat vind je van de manier waarop de organisatie afscheid neemt van 

medewerkers?
• Zou je onze organisatie aanraden aan familie en vrienden?
• Hou je er nog van om hier te werken?
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• Is je beeld over de organisatie sterk veranderd ten opzichte van toen je 
aan boord kwam?

• Wat zijn de favoriete zaken in je job?
• Is er iets dat je wil dat je directie weet over je?
• Vind je dat er voldoende informele contacten zijn met de directie?
• Vind je dat er naar diverse opinies wordt geluisterd voordat er beslissin-

gen genomen worden?
• Heb je ideeën om meer informele momenten te organiseren tussen direc-

tie en medewerkers?
• Ben je bereid om op te treden als ambassadeur van de organisatie?
• Deel je gemakkelijk inhoud (blogartikels, persberichten enz.) van de orga-

nisatie op sociale media?
• Vind je dat er voldoende initiatieven zijn om medewerkers samen te bren-

gen?
• Heb je zin om je zelf achter het organisatieteam voor interne events te 

zetten?
• Zou je het fijn vinden om workshops, inspirerende sprekers over allerlei 

onderwerpen uit te nodigen naar het bedrijf?
• Wil je zelf sportieve of sociale activiteiten op touw zetten voor de colle-

ga’s, zoals wekelijkse jogging op de middag, fietsclub, klimmen, schaat-
sen enz.?

• Worden er voldoende activiteiten georganiseerd voor familieleden van 
de medewerkers?

• Wat vond je van de laatste familiedag die georganiseerd werd?
• Welke suggesties heb je voor toekomstige activiteiten voor families, voor 

het team?
• Zou je het fijn vinden om communicatie (bv. magazine, nieuwsbrieven …) 

van het bedrijf thuis te ontvangen?
• …

8. Compensation & benefits
• Hoe tevreden ben je over je verloningspakket?
• Vind je dat je verloning evenredig is met je ervaring, werklast, verant-

woordelijkheden, functie …?
• Heb je een zicht op de mogelijke evolutie van je verloning binnen ons 

bedrijf?
• Wat denk je zelf dat je meer of extra zou moeten doen om promotie te 

krijgen?
• Welke stappen zou je graag zelf nog zetten binnen je carrière?
• Wil je doorgroeien naar een andere job of wil je vooral blijven waar je 

bent?
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• Ben je tevreden over de extra voordelen in je loonpakket?
• Zijn er bepaalde zaken (voordelen, rewards …) die je anders zou willen: 

extra verlof in plaats van loon, vervoer …?
• Ben je tevreden over de mogelijkheden die we als bedrijf bieden om 

deeltijds te werken?
• ...

9. Werkomgeving
• Wat moet er volgens jou aanwezig zijn in je omgeving om goed te kunnen 

werken?
• Vind je dat de huidige werkomgeving een positieve of negatieve invloed 

heeft op je werkprestaties?
• Welke elementen in de werkomgeving zijn vatbaar voor verbetering?
• Als je vergelijkt met vorige werkomgevingen, wat is er dan beter of minder 

goed?
• Is er voldoende ruimte aanwezig om verschillende activiteiten te kunnen 

huisvesten, bv. ruimte om te brainstormen met collega’s, plaats om te 
 focussen, plaats om met klanten te bellen, een ruimte voor een privé-
gesprek met een teamlid enz.?

• Vind je dat er voldoende mogelijkheden zijn om even te ontspannen, 
stoom af te laten, een praatje te maken met je collega’s?

• Vind je dat de werkomgeving de collegialiteit en het teamwerk verbetert 
of afremt?

• Welke veranderingen in de werkomgeving zou je willen zien om de colle-
gialiteit en het teamwerk te versterken?

• Beschik je over de juiste tools om productief te kunnen werken en samen-
werken?

• Heb je nood aan meer uitleg om met bepaalde tools te kunnen werken?
• Zijn de bestaande systemen en processen aangepast aan de realiteit?
• …

10. Flexibel werk
• Krijg je voldoende vrijheid van de organisatie om zelf je werk te organi-

seren?
• Ben je tevreden over de verhouding werken vanop afstand en werken op 

kantoor?
• Is het duidelijk wat er van je verwacht wordt als je niet op kantoor bent?
• Krijg je voldoende snel feedback als je niet op kantoor werkt?
• Hoe verloopt de organisatie binnen het team bij remote werken?
• Beschik je over de juiste tools om vanop afstand te werken?
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• Zijn de afspraken over de verdeling privétijd en werktijd bij thuiswerken 
duidelijk? Bestaan er afspraken over boodschappen doen, even buiten 
gaan om een luchtje te scheppen enz.?

• ...

11. CSR
• Hoe belangrijk is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo of 

CSR) voor jou?
• Vind je dat de organisatie voldoende initiatieven neemt om mvo te pro-

moten?
• Is duurzaamheid ingebakken in de dagelijkse werking van het bedrijf?
• Geloof je in mvo als deel van de bedrijfsvoering, of zie je dit als een mar-

ketingpraatje?
• Zijn er bepaalde goede doelen die je vanuit je privéleven steunt?
• Zou je bereid zijn om zelf bepaalde goede doelen te promoten bij de 

collega’s?
• Welke initiatieven ontbreken volgens jou om meer duurzaamheid te ver-

krijgen in het bedrijf?
• Vind je dat het bedrijf voldoende communiceert over de mvo-initiatieven?
• Ben je vertrouwd met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de 

Verenigde Naties?
• ...

12. Diversiteit & inclusie
• Vind je dat je jezelf mag zijn in het bedrijf?
• Hoe belangrijk vind je diversiteit en inclusie op het werk?
• Ervaar je diversiteit en inclusie op het werk als iets positiefs?
• Vind je dat ons bedrijf voldoende divers en inclusief is?
• Wat vind je dat de organisatie kan doen om de diversiteit te verbeteren?
• Denk je dat meer diversiteit innovatie kan verhogen?
• Wat zijn volgens jou de voordelen van een meer diverse organisatie?
• Zie je ook nadelen?
• Vind je dat het bedrijf meer inspanningen moet doen om medewerkers 

aan te trekken die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt (55-plus-
sers, mensen met een beperking, mensen zonder diploma …)?

• Denk je dat klanten diversiteit op de werkvloer belangrijk vinden?
• Welke vormen van diversiteit vind jij belangrijk: leeftijd – geslacht – ori-

gine – seksuele voorkeur – fysieke beperking – gezinssituatie – uiterlijke 
kenmerken – gezondheidstoestand – financiële situatie?

• ...


