
 VOOR DE LEIDINGGEVENDE

Ik merk dat hij/zij energie krijgt van...

Ik merk dat zijn/haar energie daalt door...

We hebben volgende kansen gecreëerd om hem/haar meer te laten doen 
van wat hij/zij graag doet:

We hebben volgende kansen laten liggen om hem/haar meer te laten doen 
van wat hij/zij graag doet:

INVENTARIS
WEGWIJZER

           Als ik vandaag naar mijn medewerker kijk
WAT DOET MIJN MEDEWERKER DAN GRAAG (HART) ?
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Ik merk dat hij/zij deze sterktes het beste inzet wanneer...  

Ik merk dat hij/zij erg goed is in...

We hebben volgende kansen gecreeërd om hem/haar meer te laten doen 
van waar hij/zij erg goed in is:

We hebben volgende kansen laten liggen om hem/haar meer te laten doen 
van waar hij/zij erg goed in is:

 VOOR DE LEIDINGGEVENDE

INVENTARIS
WEGWIJZER

            Als ik vandaag naar mijn medewerker kijk
WAT KAN MIJN MEDEWERKER DAN GOED (VERSTAND) ?
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Ik merk dat hij/zij voldoende de batterijen kan opladen door...

We hebben volgende kansen gecreëerd om zijn/haar werkcondities ‘op 
maat’ te maken...

We hebben volgende kansen laten liggen om zijn/haar werkcondities ‘op 
maat’ te maken...

Ik vind dat zijn/haar volgende werkcondities geschikt zijn om 
een optimaal functioneren te ondersteunen (vink aan indien ok)

Loon Werkplek Locatie Werkuren ...

 VOOR DE LEIDINGGEVENDE

INVENTARIS
WEGWIJZER

                           Als ik vandaag naar mijn medewerker kijk
WAT HEEFT MIJN MEDEWERKER DAN MATERIEEL NODIG (LICHAAM) ?
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Zijn/haar job bestaat omdat...

Ik merk dat hij/zij écht het verschil maakt door...

We hebben volgende kansen laten liggen om zijn/haar werk zinvoller te 
maken...

We hebben volgende kansen gecreëerd om zijn/haar werk zinvoller te 
maken...

 VOOR DE LEIDINGGEVENDE

INVENTARIS
WEGWIJZER

      Als ik vandaag naar mijn medewerker kijk
WAT IS VOOR MIJN MEDEWERKER ZINVOL (ZIEL) ?
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