
Positief werkklimaat

Dialoogkaarten



Hoe open ben jij in het delen van wat je 
werkelijk bezighoudt?

Vraag



Bespreek jij jouw ambities op het gebied van 
leren en ontwikkelen open met je collega’s?

Vraag



Voel jij je werkelijk betrokken bij dit team?
Hoe laat je dat merken?

Vraag



Hoe ervaar jij de onderlinge steun en 
hulpvaardigheid binnen jullie team?

Vraag



In welke mate weet jij waar jouw collega’s 
binnen het team mee bezig zijn?

Vraag



In welke mate kun jij de kwaliteiten en 
vaardigheden benoemen van jouw collega’s?

Vraag



Ik irriteer me aan het gedrag van een collega 
binnen ons team.

Wat doe je?

Dilemma



Een collega stoort zich aan jouw gedrag en 
zegt dat tegen je.

Hoe reageer je (echt)?

Dilemma



Een collega komt een gemaakte afspraak 
niet na.

Wat doe je?

Dilemma



Ik heb het gevoel dat ik geen ruimte krijg om 
mijn mening te geven.

Wat doe je?

Dilemma



Ik hoor dat er over een collega wordt gepraat, 
terwijl die persoon er zelf niet bij is.

Wat doe je?

Dilemma



Ik zie dat een collega er een ongezonde leefstijl 
op na houdt of niet goed voor zichzelf zorgt.

Wat doe je?

Dilemma



Ik heb een fout gemaakt.

Wat doe je?

Dilemma



Ik zie dat een collega een fout heeft gemaakt.

Wat doe je?

Dilemma



Ik begrijp niet wat de bedoeling is of wat ik 
precies moet doen.

Wat doe je (echt)?

Dilemma



Ik vind dat we in ons team dingen beter kunnen 
doen of anders zouden moeten aanpakken.

Wat doe je?

Dilemma



In ons team mag je fouten maken. 
Daar leren we van.

STELLING



In ons team spelen dingen waar we het liever 
niet over hebben.

STELLING



Wij vieren onze successen.

STELLING



Ik voel me ook verantwoordelijk voor het werk 
van mijn collega’s.

STELLING



Wij weten hoe ons werk in de toekomst zal 
veranderen en bereiden ons daar bewust op 

voor.

STELLING



Wij praten meer met dan over elkaar.

STELLING



Ik zou het niet met mijn collega’s bespreken als 
ik mijn werk niet meer zo leuk zou vinden. 

STELLING



Wij gaan een gezonde discussie niet uit de weg.

STELLING



Wij vertrouwen en respecteren elkaar.

STELLING



Door de stijl van leidinggeven binnen mijn team 
voel ik mij ondersteund en gestimuleerd. 

STELLING



Wij waarderen elkaars verschillen 
en benutten die.

STELLING



Wat mij bezighoudt als ik nadenk over ons 
werkklimaat, is …

Gedachte



Wat ik in ons team graag anders zou zien, is …

Gedachte



Wat ik nodig heb van jullie, is …

Gedachte



Wat ik kan bijdragen aan ons team, is …

Gedachte



Waar ik heel blij mee ben in ons team, is …

GEVOEL



Waar ik niet blij mee ben in ons team, is …

GEVOEL



Binnen ons team voel ik mij…

GEVOEL



Als mijn collega’s mij werkelijk zouden kennen 
dan zouden ze weten …

GEVOEL


