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  Dilemmakaarten

 1. Je collega vult het 
schap met producten 

die over de datum zijn. 
Wat doe je? Licht je 

antwoord toe.

A) Je doet niks

B) Je gaat naar je baas 

C) Je gaat in gesprek  
 met je collega 

D) Je haalt de  
 producten die over  
 datum zijn er zelf uit

 2. Je werkt in een 
magazijn en ziet dat een 

collega een pakketje 
steelt, wat doe je? Licht 

je antwoord toe.

A) Je kan goed  
 opschieten met deze  
 collega dus je zegt  
 er tegen niemand  
 iets over

B)  Je gaat naar je baas  
 en vertelt dat hij  
 de bewakingscamera’s  
 moet bekijken  
 van dat tijdstip

C)  Je spreekt je collega  
 er op aan en wijst  
 hem erop dat het echt  
 niet kan wat hij doet,  
 daarna laat je  
 het voor wat het is

D) Je belt de politie, dit  
 is diefstal!

 3. Een klant komt binnen 
en stelt een hele simpele 

vraag, hoe reageer je? 
Licht je antwoord toe. 

A) Je loopt rustig  
 mee naar het product  
 en geeft antwoord  
 op zijn vraag 

B) Je negeert hem  
 en gaat verder waar  
 je mee bezig bent,  
 je bent namelijk druk 

C) Je zegt dat hij die  
 richting in moet  
 lopen, dan vindt  
 de klant het wel 

D) ‘Ben je dom ofzo,  
 zoek eerst zelf maar,  
 daarna mag je het  
 wel nog een keer  
 vragen.’

 4. Je werkt in een 
supermarkt en ziet dat 

een klant een potje jam 
laat vallen, deze gaat 

kapot, wat doe je? Licht 
je antwoord toe.  

A)  Je ruimt het gelijk op 

B)  Je laat het liggen,  
 een andere collega  
 ruimt het wel op 

C)  Je wordt boos op  
 de klant en geeft  
 diegene materiaal  
 om het op te ruimen 

D) Je werktijd zit er op  
 voor die dag, dus je  
 gaat snel naar huis
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 5. Je baas is 20 minuten 
te laat omdat hij in 

de file heeft gestaan, 
wat doe je? Licht je 

antwoord toe. 

A) Je komt de volgende  
 dag ook 20 minuten  
 te laat, als je baas  
 dat kan, kan jij  
 het ook toch? 

B) Je wenst hem  
 een goedemorgen  
 en gaat weer  
 verder aan het werk 

C) Je zegt helemaal niks,  
 want je bent chagrijnig  
 dat hij later is, maar  
 gaat wel verder  
 aan het werk 

D) Je neemt ontslag, dit  
 kan toch niet! 

 6. Je werkt in de keuken 
van een restaurant, je 

ziet een collega die een 
gerecht op eet, wat doe 
je? Licht je antwoord 

toe.

A) Je doet niks 

B) Je gaat naar je  
 baas en vertelt erover 

C) Je gaat in gesprek  
 met je collega en  
 geeft aan dat je  
 dit niet vindt kunnen 

D) Je eet met hem/haar  
 mee

 7. Je werkt aan een 
lesmethode en merkt dat 

je collega erg weinig 
doet, wat doe je? Licht je 

antwoord toe.  

A) Je spreekt je  
 collega erop aan 

B) Je maakt zijn werk  
 ook af, de deadline  
 komt namelijk in zicht 

C) Je vraagt aan je baas  
 of je met iemand  
 anders mag samenwerken 

D) Je gaat op hetzelfde  
 tempo werken als je  
 collega

 8. Je werkt in de 
bediening, er zijn te 

weinig mensen ingepland 
waardoor jij veel 

harder moet werken. 
Wat doe je? Licht je 

antwoord toe.

A) Je accepteert het en  
 gaat wat harder werken 

B) Je belt zelf naar  
 je collega’s of  
 ze even kunnen  
 helpen met bedienen 

C) Je stapt naar je  
 baas en vertelt dat het  
 veel te hard werken is 

D) Je weigert om harder  
 te werken, dan moet de  
 baas maar meer  
 mensen inplannen toch?
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9. Je ziet dat je loon niet 
is overgemaakt, wat doe 
je? Licht je antwoord 

toe.  

A)  Je doet niks 

B)  Je klaagt met je  
 collega’s hierover 

C)  Je stuurt direct een  
 boos mailtje naar je baas 

D) Je spreekt je baas er op  
 aan als je hem ziet

 10. Je werkt in een 
kledingwinkel, een klant 

vraagt om je mening 
over haar nieuwe outfit 

die ze aan heeft, hoe 
reageer je? Licht je 

antwoord toe. 

A)  Je geeft eerlijk je  
 mening, ook als je het  
 minder mooi vindt staan 

B)  Je houdt je mening  
 voor je en zegt dat  
 je het mooi vindt staan 

C)  Je reageert niet heel  
 duidelijk, maar biedt  
 gelijk een andere outfit  
 aan waarvan je denkt  
 dat die wel goed staat. 

D) Je doet alsof je de  
 vraag niet gehoord  
 hebt en gaat verder  
 waar je mee bezig was. 

 11. Je bent aan het 
oppassen en ziet dat je 
vrienden een plek nodig 

hebben om af te spreken, 
wat doe je?  

A) Je stuurt ze een  
 berichtje dat het  
 wel bij je oppasplek  
 kan, de ouders komen  
 toch pas laat thuis,  
 als ze daarvoor weg zijn  
 is er dus geen probleem 

B) Je stuurt een appje  
 naar de ouders en  
 vraagt of je wat  
 mensen uit mag nodigen 

C) Je doet helemaal niks,  
 je wilt niet dat de  
 kinderen wakker worden
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