
       WAT IS HET FiT-GESPREK NIET
• Een formeel beoordelingsgesprek
• Een gesprek in het kader van een verbetertraject
• Een gesprek waarin je salaris of bonus wordt besproken
• Een eenzijdig gesprek waarin alleen de leidinggevende aan het woord is
• Een gesprek dat je strikt één keer per jaar op een vast moment voert

       WAT IS HET FiT-GESPREK WEL
• Een open gesprek vanuit wederzijds vertrouwen
• Een gesprek dat kan gaan over onderwerpen zoals: werkplezier, motivatie, ontwikkeling, 
 vitaliteit en balans
• Een gesprek dat als doel hee� de “fit” tussen medewerker en VWT optimaal te houden
• Een gelijkwaardig gesprek
• Gesprekken die het hele jaar door gevoerd kunnen worden (minimaal 1 per jaar)

CHECK HIER DE FiT ANIMATIE

GESPREKSKAART
OM KLAAR TE ZIJN VOOR DE TOEKOMST INVESTEREN WE IN FITTE MEDEWERKERS: BETROKKEN EN GEZONDE COLLEGA’S DIE EEN 
FIT HEBBEN MET DE ORGANISATIE EN HUN ROL, GOEDE PRESTATIES LEVEREN, NU EN IN DE TOEKOMST INZETBAAR ZIJN EN MET 
VEEL PLEZIER BIJ VWT WERKEN. 

OM FIT TE ZIJN ÉN TE BLIJVEN, IS HET BELANGRIJK OM REGELMATIG GOED CONTACT TE HEBBEN TIJDENS EEN FiT-GESPREK. EEN 
FiT-GESPREK MAG MEERDERE KEREN PER JAAR PLAATSVINDEN EN ZOWEL MEDEWERKERS ALS LEIDINGGEVENDEN KUNNEN 
HIERVOOR HET INITIATIEF NEMEN. DEZE GESPREKSKAART BIEDT HOUVAST EN INSPIRATIE VOOR FIT-GESPREKKEN.



1. VOORBEREIDING & START

Bepaal voor jezelf welke onderwerpen je wilt gaan 
bespreken. Denk na over vragen als: wat wil ik bereiken in 
dit gesprek? Welke concrete onderwerpen wil ik 
aankaarten? 

Bij de start van het gesprek zijn twee vragen van belang: 
• Wat zijn jullie verwachtingen van het gesprek?
• Welk onderwerp moet in ieder geval besproken worden?

!Belangrijk: Zorg dat er voldoende tijd is ingepland en er 
geen verstoringen zoals telefoontjes en collega’s met vragen 
zijn. Voer het FiT-gesprek op een plek die jullie prettig vinden. 
Dit hoe� niet op kantoor te zijn. Misschien wil je liever een 
wandeling maken, of een kop ko�ie drinken.

2. DE KERN: ONDERWERPEN DIE NU RELEVANT ZIJN

Kies uit de opties hieronder een aantal onderwerpen die nu 
van belang zijn. Niet alle onderwerpen hoeven aan bod te 
komen. Plan eventueel direct een vervolggesprek als er veel 
onderwerpen zijn om te bespreken.

Vitaliteit en balans
Hoe gaat het met jouw gezondheid? Wat doe je om vitaal te 
blijven? Denk hierbij aan je leefstijl, zoals: voldoende 
bewegen, gezonde voeding, het beperken van roken/alcohol 
en voldoende ontspanning. Kan jij je vak fysiek en mentaal 
blijven uitvoeren, nu en op de lange termijn? Hoe ervaar je 
de balans tussen werk en privé?

Werkplezier en motivatie
Wat vind je leuk aan het werk? Zijn er dingen die je lastig 
vindt? Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s en jouw 
leidinggevende? Met hoeveel plezier ga je naar je werk? Wat 
zijn jouw ambities voor de toekomst? Ben jij op dit moment 
de juiste persoon op de juist plek?

Ontwikkelingen en vakmanschap
Wat gaat er in het werk veranderen, bijvoorbeeld qua 
techniek of voor VWT als organisatie? Wat betekent dit voor 
jouw kennis en kunde?  Blijf je in staat om je vak goed uit te 
oefenen, ook op de langere termijn? Zijn de juiste 
mogelijkheden aanwezig voor het goed blijven functioneren, 
zoals opleidingen en ander voorzieningen? Zijn er 
ontwikkelwensen?

Houding en gedrag
Hoe zorg je ervoor dat je veilig werkt? Ervaar je voldoende 
ruimte en mogelijkheden voor eigen initiatief of 
verantwoordelijkheid? Hoe blijf je open staan voor het leren 
van nieuwe dingen en het ontwikkelen van jezelf? 
 

3. AFSLUITEN & AFSPRAKEN

Aan het einde van het FiT-gesprek is het belangrijk om 
samen kort terug te blikken. De volgende vragen kunnen 
hierbij helpen: Hoe verliep het gesprek? Welk gevoel houden 
we over aan het gesprek? Zijn er zaken waar we op terug 
willen komen? Zijn alle onderwerpen die we wilden 
bespreken voldoende aan bod gekomen?

Afspraken maken
Vat aan het einde van het gesprek de belangrijkste 
afspraken samen. Benoem allebei concreet welke acties er 
genomen gaan worden en door wie, zodat de wederzijdse 
verwachtingen helder zijn. Maak ook afspraken over hoe en 
wanneer jullie elkaar op de hoogte houden over de 
voortgang van de afgesproken acties.

DE VOLGENDE DRIE ONDERDELEN ZIJN CRUCIAAL VOOR EEN GOED FIT-GESPREK:


