
Doel: met technici in gesprek over dilemma’s waar zij in hun werk 
tegenaan lopen (denk aan: ontwikkeling, werkdruk, samenwerken, etc.)

1. Slides 5 - 22 vormen Het Technische Dilemma Spel. Neem deze van 
tevoren door en bepaal welke dilemma’s interessant zijn om dieper met 
het team op in te gaan. Je kunt alle dilemma’s met het team doorlopen, 
of een aantal.

2. Ga in het begin van het spel op enkele dilemma’s (3 tot 5) langer met 
elkaar in gesprek, wellicht heb je ook een aantal aanvullende vragen 
over het dilemma. Een aantal dilemma’s zal het team snel over eens zijn, 
maar bij meerdere zullen teamleden er anders over denken. Dit is niet 
erg maar juist goed voor het spel. 



www.slimstehandentoolbox.nl

HET TECHNISCHE DILEMMASPEL
Er zijn tal van redenen waarom iemand bij zijn of haar werk blijft, 

contact met collega’s vindt men belangrijker dan salaris (blijkt uit 
onderzoek van +90 technische vakmensen)! Dit dilemma spel is 
gemaakt voor en door technici om met elkaar en teamleider het 

gesprek aan te gaan.

http://www.slimstehandentoolbox.nl
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1. Het Technische Dilemma Spel

2. Een vervolgactie voor het team

3. Teamopdracht 

Het spel digitaal spelen? Klik hier. 

https://bit.ly/39PA3gg






































Bij welke twee dilemma’s zaten jullie het meest uiteen? Wat heeft 
dat voor invloed op het team?

Noteer 2 dilemma’s en denk hier individueel nog goed over na. Je 
hebt meningen gehoord van collega’s en wellicht zie jij de zaak 

straks ook wel in een ander daglicht. 

Wil je als team dichter bij elkaar komen als het gaat om deze 
dilemma’s? Brainstorm dan samen over welke actie je kunt 

ondernemen. Wie heeft er ideeën? 



Opdracht: Bedenk met het team een Dilemma!
1. Laat iedereen afzonderlijk iets opschrijven wat hij/zij 
belangrijk vindt in het werk  (bijv.: ‘’De regels strikt volgen’’)

2. Kies dan random twee personen uit het team (A en B) en 
laat hen hun regel voorlezen. 

3. Vervolgens is dit jullie eigen dilemma. Wie kiest voor A en wie 
voor B? En waarom? 

4. Afhankelijk van de tijd doe dit tot iedereen aan de beurt is 
geweest. 



De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen in de negende 
TechCrossOver door het team “Wanneer blijf je bij je baas?”
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