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Het complimentenontbijt Duur: 45 min. 
Grootte: onbeperkt 
 

Doel 
Terug- en vooruitblikken en elkaar complimenten en tips geven. 
 
Bruikbaar bij 
In teams om elkaar beter te leren kennen. Doordat je elkaar een compliment 
geeft over wat de ander verteld heeft, werkt het stimulerend. 
Zoals hier beschreven werkt de werkvorm goed aan het einde van het jaar om 
terug te kijken op het afgelopen jaar. Op dezelfde manier is deze werkvorm 
bruikbaar in het begin van een evaluatiebijeenkomst van een project. 
 
Voorbereiding 
Maak op basis van het voorbeeld op de volgende pagina een boekje (Broadside 
Booklet Fold). Het principe is eenvoudig: een A4 wordt in 8 gelijke stukken 
verdeeld, gevouwen en deels ingeknipt. Door nu het A4 slim te vouwen 
ontstaat een klein boekje.  
Voor de vouw- en knipinstructie kun je terecht op youtube. 
 
Aanpak 
 Geef elke deelnemer een boekje. 
 Laat de deelnemers tweetallen vormen. 
 Laat ze gedurende 15 minuten elkaar vragen stellen uit de vragenlijst van 

pagina 2 en 3. 
 Aan het eind schrijven ze in elkaars boekje een compliment op pagina 4. 
 Vorm nieuwe tweetallen en herhaal de vorige twee stappen. Nu wordt het 

compliment op pagina 5 geschreven. 
 Vorm nieuwe tweetallen. Nu stellen ze elkaar de vragen van pagina 6. Aan 

het eind schrijven ze een tip op pagina 7 in het boekje. 
  
 
Nodig 
Boekje en pennen. 
 
Tips 
Pas de inhoud en de vragen aan de situatie aan. 
 
Variaties 
 Is het mogelijk om buiten te lopen, dan kunnen de tweetallen ook buiten 

gaan lopen. 
 Je kunt het laatste rondje ook door een complimentenrondje vervangen. 
 
Bron 
Jules Stoop voor de basis set van vragen. 
Erik op ten Berg voor het idee van het boekje. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cbnaFy9o1gs
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Vragen over 2019:

Wat heb je bereikt in je onderneming waar je trots op bent?
Wat heb je niet bereikt en hoe komt dat?
Hoe zou je zelf jouw 2019 omschrijven?
Welke gebeurtenissen zijn voor jou in 2019 bepalend geweest? 
Wanneer was je in 2019 op je best? 
Wat zijn je beste eigenschappen en hoe zijn die in 2019 tot 
uitdrukking gekomen?
Welke rituelen heb je je in 2019 aangeleerd?
Waarvan ben je in 2019 enthousiast geworden?
Wat of wie heeft jou in 2019 als ondernemer gesterkt?
Wanneer heb je in 2019 iets gedaan waarvoor je moed nodig had en 
wat was dat dan?
Wat was in 2019 je meest creatieve creatie?
Hoe ben je in 2019 ‘groots’ geweest? Waarom en op welke manier?
Wat is het ergste wat niet mocht, dat je in 2019 hebt gedaan?
Wat heeft jou in 2019 kracht gegeven? 
Waarover in 2019 ben je het meest tevreden?
Over welk besluit in 2019 ben je het meest tevreden?
Hoe vol was je ondernemersglas in 2019?
Wat of wie heeft jou, als ondernemer, in 2019 kracht gegeven?

Compliment van

……………………

Vragen over 2020

Wat wil je in 2020 anders 
doen?
Welke gave zou je afgelopen 
jaar gehad willen hebben?
Welk van de complimenten wil 
je in 2020 inzetten voor je 
onderneming?
Met wie zou jij in 2020 samen 
willen werken?
Welke klant, die lang niet 
gesproken, hebt, ga je in 
januari bellen?

Tip voor 2020 van: 

…………………

Compliment van

……………………

Dit boekje werd je 
aangeboden door:

Het Complimentenontbijt
16 december 2019

Dit boekje is van:

………………………………………………
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