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Topteam vragen ZorgNetOost 
 

 

1. Stuur een foto van de binnenkant van jouw koelkast. 
2. Met wie zou je willen dineren en waarom? 
3. We hebben het uitzicht vanaf de thuiswerkplek met elkaar gedeeld.  
4. Welk boek is voor jou heel belangrijk (geweest)? 
5. Stuur een foto van jou kerstverlichting / kerstversiering.  
6. Wat zijn je goede voornemens? 
7. Vertel iets over jezelf adhv je sleutelbos(sen)? 
8. Wat moeten je collega’s doen om jou te irriteren en hoe reageer je in zo’n situatie? 
9. Stel je voor dat jij president van Amerika was geworden, op welke vraag zou jij dan antwoord 

willen hebben?  
10. Wat heb je altijd al willen leren?  
11. In welke film zou je wel willen spelen en welke rol zou je dan kiezen?  
12. Wat heb je vroeger altijd willen hebben maar kreeg je niet?  
13. Wat was jouw leukste feestje?  
14. Wat is je grootste (of grappigste) miskoop ooit? 
15. Wat heb je van je ouders overgenomen? 
16. Wat is je favoriete spel? 
17. Waar wil je heel graag een keer naar toe? 
18. Wat is de interessante plek die je ooit hebt bezocht? 
19. Zou je vrijwilligerswerk willen doen en wat dan? 
20. Heb je wel eens iets meegemaakt dat in het begin slecht leek, maar uiteindelijk juist goed 

bleek te zijn?  
21. Wat wilde je worden op de basisschool? 
22. Hoe ziet je ideale vrije dag eruit? 
23. Wat is je lievelingsgerecht en waarom vind je dat zo lekker? 
24. Wat zijn je vakantieplannen? 
25. Wat helpt je om je beter te voelen als je niet lekker in je vel zit? 
26. Welke BN’er heb je wel eens ontmoet ? 
27. Wat heb je altijd in huis (en kun je eigenlijk niet zonder)? 
28. Wat is (1 van) je meest dierbare foto’s ? 
29. Wat heeft je adem doen stokken? 
30. Aan welk sinterklaasfeest heb je een goede herinnering? 
31. Als je mee zou mogen doen aan de Olympische Spelen (zomer- of winter), in welke discipline 

zou dat dan zijn? 
32. Wat was je mooiste Kerst? 
33. Hoe was je oud en nieuw? 
34. Hoe/waarmee ontbijt je altijd? 
35. Laat me je schoenen zien!  


