
Doel: Na deze toolbox heeft het team energie om met extra aandacht de 
taken in hun werk uit te voeren die ze leuk vinden. Ze weten ook beter van 
elkaar wie wat nou echt leuk vindt in het werk. 

1. Bij deze toolbox is het belangrijk dat het team echt met elkaar in gesprek 
gaat. Het eerste onderdeel is even inkomen, gevolgd door een 
inspirerende video en dan korte uitleg over ‘’the sweet spot’’, daarna is 
het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. 

2. Laat bij dia 13 teamleden op elkaar reageren en ga bij dia 14 echt het 
gesprek aan, geef teamleden het woord om hierover te vertellen. Ze 
horen hier van elkaar wat iemand echt leuk vind, het kan goed dat dit 
iets is wat iemand anders uit het team juist vreselijk vindt.

3. Noteer bij de laatste dia wat er wordt gezegd, hier kan je dan over een 
paar weken ook op terugkomen! 



Doen wat bij je past!
Wil jij beter worden in je werk? Dan moet je vooral doen wat bij je 
past! Je hebt een leuke baan, maar in elk werk blijven taken die 

je goed kan en minder goed kan, veel heeft te maken met wat je 
ook leuk vindt om te doen! 

www.slimstehandentoolbox.nl



20 min

-

-

1. Waarom werk jij in de techniek?

2. ‘’The sweet spot’’

3. Actie: Waar ben jij goed in? 



Stelling: 

Ik vind werken in de techniek leuk 

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Stelling: 

Ik vind mijn werk uitdagend

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Stelling: 

Ik vind alles (elke taak) leuk van mijn werk

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Stelling: 

Ik vind dat mijn werk bij mij past

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Tijdens het leiderschapstraject voor technische vakmensen, de 
TechCrossOver, gingen monteurs van diverse bedrijven nadenken 

waarom zij werken in de techniek. Hier maakte ze een toffe video van om 
de techniek interessant te maken voor jongeren. Ze dachten voor het 

maken van deze video goed na: Waarom werken in de techniek? 

Bekijk de video even met z’n allen. 



http://www.youtube.com/watch?v=2mfrD7khHjE


In de video worden meerdere aspecten aangehaald. Bekijk met 
elkaar de volgende afbeelding, wij noemen die de sweet spot.

THE SWEET SPOT
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Nu gaan we verder in op de 
cirkel ‘’What You’re Good At’’. 

THE SWEET SPOT



Neem allemaal de tijd om 2 minuten na te denken: 
In welk onderdeel van je werk, in welke taak, ben jij echt goed? 

Waar moeten jouw collega’s jou voor bellen? 
Benoem er min. 2 - max. 4

Doen jullie deze toolbox digitaal/online? Laat iedereen dan zijn/haar antwoord 
typen in de chat. 
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Kijk allemaal goed welke taken collega’s 

hebben benoemd. Weet jij het nog aan te 

vullen waarin jij vindt dat iemand ook echt 

goed is? 

Het blijkt soms zelfs makkelijker om over 

iemand anders te zeggen waar hij/zij goed in 

is, dan over jezelf! 



Kijk naar je eigen antwoord op de vorige vraag. Incl. eventuele 
aanvullingen van je collega’s  

1. Vind je dat je deze taak vaak genoeg doet? 
2. Kan je dit vaker doen? Of kan je misschien collega’s hierbij 

helpen die minder goed zijn in deze taak? 

 



Dit is de laatste dia:

 Wat ga jij deze week doen om te zorgen dat je vaker kan 
doen/wordt ingezet op waar jij goed in bent? 

Benoem dit naar elkaar! 

 


