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Vragenlijst: 
Wat speelt er in jouw (werk)leven? 

 
Vink a.u.b. hieronder oprecht af welke zaken er in jouw (werk)leven spelen: 

☐ Je zoekt een boost in je persoonlijke en/of professionele leven; 

☐ Het loopt niet lekker in je managementteam; 

☐ Er zijn spanningen op de werkvloer; 

☐ Ik wil nog meer leren over Leiding geven en Leiderschap; 

☐ Ik wil mijn Persoonlijke vaardigheden uitbreiden; 

☐ Ik wil weer meer bevlogenheid, inspiratie en passie voor mezelf en in mijn 

bedrijf; 

☐ Ik wil Time- en Lifemanagement; 

☐ Ik wil nu eens echt dieper gaan netwerken; 

☐ Hoe implementeer ik motivatie/performance management?; 

☐ Ik wil meer leren over (persoonlijke) Communicatie en Conflicthantering; 

☐ Hoe houd ik mij meer effectief bezig met Missie, Visie en (Groei)Strategie; 

☐ Ik wil meer kennis over Personeel en Organisatie 

☐ Ik zoek gelijkgestemde sparringpartners, die geen concurrenten van mij zijn; 

☐ Is meer Samenwerking en allianties iets voor mijn bedrijf?; 

☐ Wat speelt er op HET moment eigenlijk feitelijk in mijn bedrijf?; 

☐ Ik wil nog meer leren Omdenken i.p.v. Vastdenken; 

☐ Het gaat niet meer optimaal tussen jou en je zakenpartner/2e man-vrouw; 

☐ Ik wil nog meer evenwicht in mijn FQ,IQ, EQ, SQ en AQ; 

☐ Is dit nu alles? Waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor?; 

☐ Ik wil meer EN denken i.p.v. OF denken; 



Copyrights	  HUMAN	  CAIR	  opleidingen•	  Boonberg	  2A	  •	  5507	  NR	  Veldhoven.	  •	  Telefoon:	  06-‐53312831	  •	  Fax:	  040-‐
2055029	  •E-‐mail:	  info@human-‐cair.nl	  •	  Website:	  www.human-‐cair.nl	  •	  Rabobank:	  15.76.23.645	  •	  KvK	  Eindhoven	  nr.:	  
50690248	  •	  BTW	  nr.:	  NL096430990B03	  •	  Alle	  leveringen	  conform	  onze	  leveringsvoorwaarden	   	   Pagina	  2	  

	  

 

☐ Ik wil, naast een To-Do lijst ook een To-Stop lijst maken; 

☐ Je wilt eens kijken naar mogelijke andere ‘verdien’ modellen; 

☐ De omzet/winst verloopt niet zoals jij het wenst; 

☐ Ik zoek een frisse ‘helicopterview’; 

☐ Ik wil kennis m.b.t. Financieel management/beleid; 

☐ Ik heb inmiddels veel/genoeg geld en nu?; 

☐ Er zijn teveel spanningen tussen jou en je levenspartner; 

☐ Het veranderen/cultuurshift in je bedrijf verloopt niet zoals gewenst; 

☐ Je zoekt een keer een verfrissende blik op de Sales en Marketing; 

☐ De communicatie, zowel van bottom-up als van top-down, verloopt niet 

optimaal; 

☐ De bedrijfsvoering verloopt niet zoals jij dat wenst; 

☐ Er wordt niet hard en/of slim genoeg gewerkt volgens jou; 

☐ Je hebt een talentvolle medewerker rondlopen, maar het komt er toch nog 

steeds niet echt uit; 

☐ Ik voel weerstanden in mijn bedrijf en bij mijn mensen; 

☐ Ik voel me eigenlijk ‘eenzaam’ aan de top en zoek een echte ervaren zelf 

succesvol ondernemer zijnde sparringpartner; 

☐ Ik streeft op (nog) meer vlakken naar operational excellence; 

☐ Er zijn spanningen voelbaar binnen het (familie)bedrijf; 

☐ De klanttevredenheid en klantentrouw nemen af; 

☐ Hoe innoveer ik nog meer?; 

☐ Je ervaart de laatste tijd te vaak teveel negatieve stress; 

☐ Het ziekteverzuim in mijn bedrijf ligt m.i. te hoog; 

☐ Ik wil ‘de zaag’ scherp blijven houden; 

☐ Ze luisteren niet (meer) goed naar me; 

☐ Wie ben ik eigenlijk?; 

☐ Waar ga ik naar toe?; 

☐ Waar doe ik het voor?; 
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☐ Waarom?; 

☐ Er is een te groot verschil tussen waar ik nu sta en waar ik wil zijn; 

☐ Ik heb eigenlijk geen echte problemen, maar ik wil een nog betere en 

completere ondernemer/partner/vader of moeder/mens worden; 

☐ ………………………………………………………………???? 

 

 

 
 
 
 


