
1. In deze toolbox doorloop je diverse opdrachten en besprekingen 
met het team. Bedenk van te voren of je alles aan bod wil laten 
komen of juist een aantal aspecten zodat je hier langer de tijd voor 
hebt. Handig om iemand uit het team aan te wijzen op tijd te 
bewaken (geef dus duidelijk van te voren aan hoelang je over een 
opdracht wilt gaan doen)

2. Slides 11 t/m 13 gaan over een opdracht om een video te maken om 
kennis te behouden. Leuk om dit met je team te bespreken en uit te 
proberen, maar je kan ook kiezen voor een andere actie. Dit kan je 
ook tijdens de toolbox bespreken. 



Deze toolbox is tot stand gekomen tijdens 
de TechCrossOver editie 11 in voorjaar ‘21. 
Hiervoor werden interviews gehouden door 
de deelnemers binnen hun eigen 
organisatie. Luister naar de interviews bij 
organisatie Enexis hoe belangrijk kennis 
overdragen is voor zowel de persoon die de 
kennis heeft als de ontvanger! 

>> Video In gesprek  met vertrekkende 
vakman

‘’Je werkt zelfstandig maar 

je  komt altijd dingen tegen 

waarover  je even wilt 

sparren en bespreken.’’

http://www.youtube.com/watch?v=e2V1M5rxh8g


Deze toolbox is tot stand gekomen tijdens 
de TechCrossOver editie 11 in voorjaar ‘21. 
Hiervoor werden interviews gehouden door 
de deelnemers binnen hun eigen 
organisatie. Luister naar de interviews bij 
organisatie Enexis hoe belangrijk kennis 
overdragen is voor zowel de persoon die de 
kennis heeft als de ontvanger! 

>> Video In gesprek met leerling monteur

‘’Ik zeg ook weleens hij is 

een lopende encyclopedie 

dus heel fijn dat hij zijn 

kennis deelt met ons’’

http://www.youtube.com/watch?v=tRNS55JgbCg


www.slimstehandentoolbox.nl

Kennis binnenhouden van 
vertrekkende vakmensen

Tijdens deze toolbox heb je aandacht voor het binnenhouden van kennis. 
Je bedenkt met je team een aantal acties om te zorgen dat kennis niet 

verdwijnt als een collega bijvoorbeeld met pensioen gaat. 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


30 min

-

-

1. Hoe zorg je voor meer waardering van kennis 
en ervaring van collega’s?

2. Op welke manier kun je kennis binnenhouden?

3. Hoe kun je makkelijk en snel een video maken 
met jouw kennis?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

WAARDERING
Hoeveel waardering tonen we voor de kennis van onze ervaren 
collega’s?
De ervaren medewerkers de kennis en kunde over te laten dragen 
aan de nieuwe medewerkers want kennis is macht en delen dat is 
pas echt de kracht! Het is makkelijk werken als al deze kennis 
vanzelfsprekend is maar kun je deze ook delen met je nieuwe 
collega’s?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Bespreek met elkaar de volgende drie vragen:
Schrijf je antwoorden op een post-it:

1. Op welke manier tonen we nu waardering voor de kennis van ervaren 
collega’s? (schrijf elke manier op een aparte post-it)

2. Vind je dat je voldoende waardering laat zien? Geef jezelf een cijfer 1 - 10 
(1 = nul waardering; 10 = super vaak waardering)

3. Hoe zouden we meer waardering tonen? 
(schrijf allemaal 1 a 2 ideeën op een aparte post-it)



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Wanneer voel jij je meer gewaardeerd? 

Bedankt worden tijdens een 
afscheidsborrel 

Gevraagd worden om jouw 
kennis over te dragen aan 
de jonge generatie



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Bedenk met elkaar 10 manieren waarop je 
kennis kunt delen
Neem allemaal even een minuut de tijd om manier te verzinnen, 
maak dan een rondje in de groep. Een persoon noteert de 
manieren.



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Voorbeeld: 10 manieren waarop je kennis 
kunt delen

1. Lesgeven voor de klas 
2. Een video maken van wat je weet 
3. Iemand tips geven terwijl hij een klus doet 
4. Een quiz 
5. Iemand interviewen 
6. Een leerling begeleiden 
7. Vraagbaak bij problemen 
8. Een workshop geven 
9. Via een kennisplatform of website van je bedrijf 
10. …
Welke van deze 10 hadden jullie ook? 
Welke hebben jullie erbij bedacht?



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

GEEF EEN KIJKJE IN JULLIE KEUKEN
Wil je collega’s van andere afdelingen op jouw afdeling laten meelopen?

Centraal ontvangst;
• Afhankelijk of iemand van dezelfde of externe locatie komt meelopen. Extern wil je een beeld van 
de locatie meegeven.

Zorg voor een vast programma, betrek meerdere afdelingen erbij;
• Zorg voor een activiteit die voor te bereiden is en waar je met meerdere mensen in contact komt.
• Vraag aan degene die op bezoek komt wat hij/zij eruit wil halen, wat de doelen zijn. Kijk of je het 
programma hierop kan aansluiten.

Maak een (halve)dag programma;
• Door een vast programma te lopen kun je de werkbelasting verdelen. Meerdere mensen een 
uurtje is minder belastend dan 1 persoon een (halve)dag iemand rondleiden.
• Makkelijker collega’s erbij betrekken omdat bekend is de tijd men beschikbaar moet zijn.

IN TWEETALLEN

Deel tips met elkaar om kennis goed over te dragen aan een ander. 

Doe je deze toolbox digitaal: Neem allemaal 2 minuten de tijd (geluid uit) 
en deel ná deze 2 minuten jouw tip in de chat. Lees elkaars tips door.

Laat nu per duo iemand aan het woord om een concrete tip te 
benoemen die ze hebben besproken.

 



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

Om kennis voor langere tijd vast te leggen 
is video een goede en gemakkelijke manier
Hoe maak je een goede video? 
● Vakmensen werken met praktijkopdrachten: zorg ervoor dat je concreet filmt waar je het 
over hebt (bijv. niet alleen praten over waterleidingen vervangen maar film ook dat jij of een 
collega dat doet).
● Maak de video zo kort mogelijk door alleen de meest belangrijke informatie te delen. Lengte 
tussen 1 en 4 minuten. Zo zorg je ervoor dat jouw collega’s of leerlingen de video ook echt 
afkijken. 
● Zorg dat je goed verstaanbaar bent. Dus film in een rustige ruimte of neem bijvoorbeeld 
jouw stem later op en plak deze over de beelden. 
● Een korte video kun je gemakkelijk filmen met je telefoon. Als je alleen op een klus bent kun je 
het doen zoals het voorbeeld hierna of anders kan je een collega vragen om jou te filmen. 
● → LET OP: check of de video nog goedgekeurd moet worden door een commissie of 
bepaalde autoriteit binnen jouw bedrijf 



“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

VOORBEELD VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=_-SVnzGbfhQ


“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik 
weinig nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een blessure en nu heb ik er 
blijvend last van.”

GEEF EEN KIJKJE IN JULLIE KEUKEN
Wil je collega’s van andere afdelingen op jouw afdeling laten meelopen?

Centraal ontvangst;
• Afhankelijk of iemand van dezelfde of externe locatie komt meelopen. Extern wil je een beeld van 
de locatie meegeven.

Zorg voor een vast programma, betrek meerdere afdelingen erbij;
• Zorg voor een activiteit die voor te bereiden is en waar je met meerdere mensen in contact komt.
• Vraag aan degene die op bezoek komt wat hij/zij eruit wil halen, wat de doelen zijn. Kijk of je het 
programma hierop kan aansluiten.

Maak een (halve)dag programma;
• Door een vast programma te lopen kun je de werkbelasting verdelen. Meerdere mensen een 
uurtje is minder belastend dan 1 persoon een (halve)dag iemand rondleiden.
• Makkelijker collega’s erbij betrekken omdat bekend is de tijd men beschikbaar moet zijn.

Waarover zou een waardevolle video van 
een ervaren collega gaan? 
(Welke klus? Welke specialistische kennis? Wie zou de video 
moeten maken?)

Ga met elkaar hierover in gesprek en kom tot een concreet idee en 
verdeel de taken om deze video te gaan maken! 

 



Hoe ga jij jouw werkdruk verlagen?

 

Deze interactieve toolbox is gemaakt tijdens de TechCrossOver in het 
voorjaar van ‘21. Hieraan werkte zeven ervaren technische 

vakmensen. De inhoud is gebaseerd op hun jarenlange ervaring in 
het vak en de interviews die ze met hun collega’s hebben gehouden.

Met dank aan:
Alwin Kuperus (Qirion)
Edwin Philips (Eneco)

Erik Kamphuis (Vitens)
Ferdy de Kruif (Eneco) 

Mark van der Els (Enexis)
Roy Huismans (Eneco)

Sander Oosterbaan (Feenstra) 


