
WIE 
GROET JIJ?

We groeten 
mensen die 

hun vrije tijd op 
dezelfde manier 

invullen.

#praatbijhetkoffieapparaat

Wat doe jij in je vrije tijd? Fietsen, hardlopen, motorrijden, bootje vragen, je hond uitlaten?
Groet je daar ook mensen bij die je niet kent?



WAT DOE JE 
HET LIEFST?

#praatbijhetkoffieapparaat

je verdiepen 
in de inhoud

samenwerken 
met collega’s

Vraag eens naar iemands voorkeuren op werkgebied. Wat doe jij het liefst? 
Lekker diep de inhoud induiken of ben je een echte teamplayer en werk je het liefst 

samen met collega’s. 



#praatbijhetkoffieapparaat

JE HEBT 
2 SOORTEN 
MENSEN!

Snoozen of juist niet? 
Hoeveel wektijden hebben jullie op je telefoon opgeslagen? 

Kunnen jullie ook een link ontdekken met de ochtend- of avondmensen?



Wat vind jij het 
belangrijkste 

voor een goede 
samenwerking?

SAMEN
WERKEN

#praatbijhetkoffieapparaat

heldere 
doelstelling teamspirit balans in het 

team

goede 
coaching

duidelijke 
taken & rollen

waardering & 
respect

Wat maakte de beste samenwerking waar je ooit deel van uitmaakte tot een succes? 
Wat je nodig hebt om goed samen te werken, hangt van de omgeving af waarin je werk en je 

persoonlijke ervaringen. Als je in de buitendienst zit, kijk je hier waarschijnlijk anders tegenaan dan 
wanneer je op kantoor werkt. De uitleg van het waarom is eigenlijk het meest interessante.



#praatbijhetkoffieapparaat

WAAR 
VOEL JIJ JE 

THUIS?

Ben je opgegroeid aan de kust of bij de bossen? Dan voelt het vaak als thuiskomen 
als je de zee ziet of tussen de bomen wandelt en de geur van het bos opsnuift. 

Of voel jij je helemaal thuis in het rumoer van de stad? 
Waar voel jij thuis? Waar is dat bij jouw collega’s?



Welke reis
heeft je leven
veranderd?

#praatbijhetkoffieapparaat

Een lange zomervakantie, een citytrip of een verre bestemming. 
Welke reis heeft je leven echt veranderd? Een luchtige vraag mét diepgang. 

Bijzonder om deze ervaringen te delen en wie weet krijg je tegelijkertijd de ultieme reistip. 



#praatbijhetkoffieapparaat

vandaag 
aanpakken

plannen maken 
voor morgen

WAT DOE JIJ 
HET LIEFST?

Wat doe jij eigenlijk het liefst? 
Plannen maken voor de toekomst of vandaag lekker aanpakken en afvinken? 

En hoe is dat bij jouw collega’s?



Waarover 
zouden jullie 
meer kunnen 

delen met 
elkaar?

#praatbijhetkoffieapparaat

voortgang kennis successen 
& resultaten

klant
inzichten

gevoelens 
& emoties

leer
momenten

Kennis delen en leren van elkaar is een hot item. Waarover zouden jullie meer kunnen delen? 
We stellen deze vraag vaker binnen organisaties en zien dat de gekozen onderwerpen verschillen 

per organisatie, team en persoon. Op welke gebied zou jij meer willen uitwisselen met elkaar? 
Hoe is dat binnen je team of afdeling? Wat zou jij kunnen doen om meer kennis te delen? 



Absurdisme, 
satire, zelfspot, ... 

Flauw of 
hilarisch?

KANTOOR
HUMOR

#praatbijhetkoffieapparaat

Debiteuren 
Crediteuren The Office

Silicon ValleyToren C

Goeiesmorgens! Kantoorhumor.... is het je levenselixer of kan het je gestolen worden? 
Vind je het flauw of hilarisch? Van welke kantoor comedy zie jij de humor wel in? 



Komt dat nu 
op een bepaalde 

manier nog terug in 
je werk of leven?

WAT WILDE 
JE ALS KIND 

WORDEN?

#praatbijhetkoffieapparaat

Wat we als kind wilden worden, komt later niet altijd uit. Maar vaak is het wel zo dat dit op de een of 
andere manier nog een rol speelt in je leven. Misschien ben je wel vliegtuigspotter, zing je in een 

jazzcombo of ben je vrijwilliger bij een dierenasiel.


