
Doel: erachter komen waar het team energie van krijgt en hier iedereen 
acties op laten ondernemen.

1. Bekijk welke situaties in slide 6 tot en met 9 relevant zijn voor de 
technici in jouw team. Je kunt slides ook verwijderen.

2. Bij slide 6 tot en met 9 is het de bedoeling dat technici zich 
verspreiden over de ruimte (actief!) Links of rechts in de ruimte 
gaan staan. Doe je deze toolbox online/digitaal? Laat ze dan een 
signaal afgeven vuist vs vijf vingers in de lucht. 

3. Bij slide 12 kun je er voor kiezen om met elkaar in gesprek te gaan 
over 1 van de vragen. Bijvoorbeeld: wat iets iets waar je energie van 
krijgt in je privéleven?



In de TechCrossOver werd er 
bedacht hoe de ideale 
teammeeting eruit ziet, zodat je 
als team extra energie ervaart!

De aanbevelingen die zij doen, 
kun je als team toepassen in 
jullie werkoverleggen.

http://www.youtube.com/watch?v=UqkS5_rRqbY


www.slimstehandentoolbox.nl

ENERGIEK WERKEN 
ALS TEAM

Hoe zorg je ervoor dat het hele team vol energie werkt en 
doet waar je werkplezier door ervaart?

http://www.slimstehandentoolbox.nl


15 min

Pen/
papier 1. Waar krijg jij energie van? 

2. Bevlogenheid in je werk

3. Vol energie werken als team



BEVLOGENHEID GEEFT ENERGIE
Tijdens de 
TechCrossOver 
ging een team aan 
de slag met 
bevlogenheid in het 
werk.

Hoe werken wij met 
plezier?

 



Waar krijg jij energie van in je werk?

Samenwerken Zelfstandig op pad



 

Waar krijg jij energie van in je werk?

Toolbox geven  Technisch bezig zijn



 

Waar krijg jij energie van in je werk?

Binnen werken Buiten werken



Waar krijg jij energie van in je werk?

Nieuwe collega’s opleiden Pilot met nieuwe technieken 

 



BEVLOGEN IN JE WERK



BEVLOGENHEID



TIPS VOOR BEVLOGENHEID
Het team “Bevlogenheid” in de TechCrossOver gaf tips om met 
meer bevlogenheid te werken als team.

Vraag elkaar als team tijdens de koffiepauze eens:
● Wat drijft je in je werk?
● Waarom werk je specifiek bij deze werkgever?
● Wat doe je in je privé leven?
● Waar krijg jij energie van in het werk?



Schrijf voor jezelf op:

● 2 acties die je de komende week kunt ondernemen om met 
meer energie je werk te doen?

● 2 acties die je de komende week kunt ondernemen om jouw 
collega’s meer energie in het werk te geven?

Teamleider: Doen jullie de toolbox online/digitaal? Maak dan van 
te voren een https://ideaboardz.com/ aan. Hier kan het team 
dan makkelijk de actie opschrijven per post-it. 

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven
 

https://ideaboardz.com/


De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen in de 
TechCrossOver door het team “Bevlogenheid”


