
 

Evaluatielijst voor medewerkers  en vragenscript voor een testimonial 

 
Heb je een groot bedrijf dan kun je dit vertalen naar een vijfpuntschaal.  

Ook is het handig om te vragen om een toelichting per vragenblok.  

 

Vragenscript voor een goed testimonial: 

 

Welke twijfels had je voor je hier kwam werken? 

Hoe ervaar je het werken hier? 

Wat is de winst geweest dat je hier bent gaan werken? 

Aan wie zou je het werken voor dit bedrijf aanraden?

Heb je verder nog leuke verhalen voor toekomstige collega’s? 

Wat vind je van de vrijheid die je hebt in je werk? 

Hoe tevreden ben je over wat je leert op werk?  Sluit het aan op jouw niveau? 

Vind je dat je voldoende wordt uitgedaagd om jezelf maximaal te ontwikkelen? 

Hoe tevreden ben je over de vakbekwaamheid van jezelf en je collega’s? 

Hoe tevreden ben je over de informatie die je krijgt over wat er op het werk gebeurt? 

In hoeverre ga je met plezier naar je werk? 

Hoe veilig voel jij je op je werk?  

Wat vind je van het contact met de medewerkers op je werk? 

Hoe is het contact met je leidinggevenden?  Merk jij hun waardering voor jou en je werk? 

Wat is volgens jou het unieke van dit bedrijf?  Waarom doet jullie bestaan ertoe? 

Waarom zouden mensen hier moeten gaan werken?  

Is dit bedrijf zich ervan bewust wat haar uniek maakt?  

Wat zou het bedrijf kunnen doen om er nog meer in te groeien?  

Dragen de medewerkers het concept van het bedrijf goed uit?  

Past alles in het bedrijf naadloos in elkaar of wordt het ene beweerd en het andere gedaan? 

Sluit het concept van het bedrijf aan bij de manier waarop jij in het leven wilt staan?  

Welke waarden zijn in het bedrijf belangrijk en zie je dat terug? Zijn dat ook jouw waarden?  


