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Wat geeft jou werkplezier?



Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen van 

de medewerker om werk te hebben en te 

houden. Kijk op Intro Landelijk onder 

Projecten: Duurzame Inzetbaarheid. 

GoodHabitz.com: online trainingen 

om je vaardigheden, werkplezier 

en efficiency te verhogen. Vraag 

een account aan: Good.Habitz.

ldcr@rechtspraak.nl

Mogelijke vragen over veerkracht 
(betrokkenheid en werkplezier)

Betrokkenheid en werkplezier zorgen voor werkgeluk 
en betere prestaties; betrokken medewerkers willen 
zich ontwikkelen met het oog op het organisatiebelang. 
Rechtspraakmedewerkers zijn zeer betrokken bij de 
inhoud van het werk, maar minder bij de organisatie 
zelf. Hier valt winst te behalen. Een organisatie die erin 
slaagt verbondenheid tot stand te brengen, schept een 
klimaat waarin medewerkers kunnen gedijen en zich 
ook voor langere tijd willen binden. 

• Wat geeft jou werkplezier? 
• Wat zijn energie-slurpers? Hoe kun je daar effectief 

mee om gaan?
• Heb je wel eens tegenslag of heftige emoties  

(kan ook privé)? Hoe uit zich dat bij jou? Hoe ga  
je daarmee om? 

• Wie of wat helpt jou dan? 
• Welke vaardigheid of talent wil je versterken?  

Waarmee zou je willen stoppen? Kan dat?
• In welke mate voel je je verbonden? 
• Wat zou je daarin willen veranderen? Hoe? 

Mogelijke vragen over vitaliteit
(gezondheid en vitaliteit)

Gezondheid en vitaliteit zijn steeds meer een 
gezamenlijk belang van medewerker en organisatie.  
Een organisatie die toekomst-vast wil zijn, faciliteert 
en stimuleert op dit gebied zijn medewerkers. 

• Hoe is je balans werk-privé? Wat gaat daarin heel 
goed en wat zit er scheef? Wat is daarin nodig? 

• Hoe scoor jij je vitaliteit op een schaal van 1 tot 10?
• En als je kijkt naar de BRAVOS-elementen:  

bewegen-roken-alcohol-voeding-ontspanning-slapen?  
Welke elementen wil je meer aandacht geven en hoe?

• Spelen draagt bij aan optimisme en positiviteit.  
Speel jij wel eens op het werk? 

• Lummelen of gewoon wat rondhangen is goed voor  
je brein. Dan ontstaan de creatieve ideeën. In welke 
mate lummel jij?  

Mogelijke vragen over wendbaarheid 
(leren en ontwikkelen)

Opleiden en ontwikkelen. Organisatie en medewerker 
hebben beiden baat bij wendbaarheid en moeten daar 
samen voor zorgen. Opleiden en ontwikkelen is maat-
werk: de weg is voor iedereen verschillend. 

• Waar zie jij jezelf staan over 2 jaar, en over 4? 
• Op welke manier leer je graag of ontwikkel je je 

graag? Hoeveel % van je tijd besteed je daaraan? 
• Hoe hebben digitalisering en robotisering effect  

op jouw werkzaamheden? Wat heb je te doen?
• Stel, jouw baan zou binnenkort ophouden te bestaan, 

hoe groot is de kans dat je binnen een half jaar weer 
een baan hebt die je plezier geeft? 

• Is je persoonlijke ontwikkeling het sluitstuk van je  
to-do-lijstje omdat je bijvoorbeeld prioriteit geeft  
aan alles wat moet?
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Volg ‘Nog meer 
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Good Habitz!
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Good Habitz! Volg ‘Leren  

leren’ van  
Good Habitz!

Hoe gebruik je deze placemat?
Deze placemat biedt aanknopingspunten voor het 
gesprek over Duurzame Inzetbaarheid, in tekst en 
beeld. Dit kan een gesprek zijn met de leidinggevende, 
of met een mede-teamlid. Leg hem tussen jullie in op 
tafel, en kijk er samen naar tijdens het gesprek.

Start van het gesprek 
• Stel samen vast wat het doel van het gesprek is.  

Bijv. de ander nog beter leren kennen, inzicht krijgen  
in wat hij/zij in zijn loopbaan en privéleven heeft 
gedaan/waar hij goed in is/wat hij graag wil/ etc.

• Kijk alvast welke vragen op deze zijde je zou  
willen bespreken. Je kunt natuurlijk ook zelf  
vragen bedenken.

Een paar suggesties
• Het hart van de placemat is het logo Duurzame 

Inzet baarheid. Hierin staan in de bollen de 3 pijlers 
van DI. De rechthoeken geven aan wat de toekomstige 
maatschappelijke ontwikkelingen van alle Rechtspraak- 
mede werkers vragen: dat ze bekwaam en wendbaar, 
veerkrachtig en vitaal zijn/worden. Elke kleur van het 
logo correspondeert met een hoek van de placemat. 

• Je hoeft niet met alle elementen van de placemat iets 
te doen. Mogelijk startpunt is één van de 3 centrale 
vragen in de rode/blauwe/groene balk. Van daaruit 
kun je doorvragen en door-associëren.

• Reflectie op het gesprek: Wat vinden jullie van  
dit gesprek? 
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