
1. Op een aantal dia’s staan vragen (dia 5, 8, 11). Bekijk deze vragen 
van te voren en denk na over een mogelijke vervolgvraag die je aan 
het team kan stellen. Voorbeeld: vraag bij Dia 8 na het uitvoeren van 
de opdracht aan enkele teamleden om hun compliment te delen.

2. De laatste twee dia’s (13 & 14) zijn twee kleine actie-opdrachten. 
Vooral de laatste actie is interessant om met het team te bespreken 
en te leren van elkaars ideeën. Zie de dia’s voor de uitvoering fysiek 
en online/digitaal. 

3. Extra: Maak gebruik van dit moment en deze toolbox: uit je eigen 
waardering aan je team!



De Slimste Handen Verkiezing is de 
verkiezing om technici te 
waarderen, als collega, als 
teamleider of als samenleving. 
Meerdere organisaties zorgen dat 
ook na de Slimste Handen 
verkiezing de waardering hoog 
blijft.

“We mogen trots 

zijn op onze 

slimme handen!!”

Bekijk hier de website van de Slimste Handen van Nederland. Deze 
verkiezing is jaarlijks, dus nomineer volgend je collega(‘s)!

https://www.deslimstehanden.nl/


www.slimstehandentoolbox.nl

MEER WAARDERING VOOR 
TECHNICI!

Hoe zorg je ervoor dat je elkaar in het team waardeert, zodat je 
met (nog) meer plezier werkt en fijner samenwerkt?

http://www.slimstehandentoolbox.nl


15 min

Pen/
papier 1. Waardering = een spier

2. Voorbeelden van waardering

3. Tips om elkaar te waarderen

4. Actie!



Hoeveel waardering geef jij zelf aan jouw collega’s?

Ik geef genoeg waardering aan collega’s = hand omhoog
Ik kan wel meer waardering geven = niets doen 



We willen vaak waardering van anderen krijgen. Maar geven wij 
zelf wel waardering aan anderen? Weet je hoe het werkt met 
waardering? 

Uit onderzoek (CrossOver, 2020) van +80 technische vakmensen 
blijkt: 50% geeft aan wel méér waardering te kunnen geven. 

MEER WAARDERING



Een compliment geven, anderen bedanken voor hun inzet of hen 
vragen om mee te denken met vragen die je hebt kan een 
beetje ongemakkelijk en onnatuurlijk voelen. Maar dat went!

Waardering geven is een spier. Die moet je regelmatig trainen 
en dan gaat het steeds makkelijker!

WAARDERING = SPIER



Laten we deze spier is trainen. Een compliment geven aan een 
ander is niet altijd even makkelijk. Maar: Geef jij jezelf wel eens 

een compliment?  

Neem een paar minuten de tijd en denk terug aan de afgelopen 
paar dagen. Geef jezelf een compliment (schrijf deze op).

OPDRACHT(JE)



Waarom is het waarderen 
van technici zo belangrijk en 
hoe waardeer je technici op 
de juiste manier? Hier ging 
een team tijdens de 
TechCrossOver mee aan de 
slag. Zij gaven tips voor 
meer waardering op de 
werkvloer en in de 
samenleving.

Bekijk de video hiernaast 
met hun bevindingen.

http://www.youtube.com/watch?v=rqQYSftjPGY
https://www.projectcrossover.nl/blog/hoe-uit-je-je-waardering-aan-monteurs


Niet alleen het waarom maar ook de manier waarop is belangrijk bij het geven van een 
compliment. Technische vakmensen van verschillende organisatie ontwikkelden een 
ansichtkaart om op te sturen naar hun collega’s, met wel een hele leuke boodschap op 
de voorkant. 

Bekijk de video hiernaast met hun bevindingen.



1. Waarom vind jij waardering belangrijk & 
2. Op welke manier ontvang jij dit het liefst?

Bespreek dit in duo’s (bijv. met je buurman/vrouw)

Online/digitaal: 
Geef 2 a 3 personen het woord voor vraag 1 en laat 

iedereen in de chat antwoord geven op vraag 2



‘’Tijdens een webinar over 

waardering (mei, 2020)gaven 

technische vakmensen elkaar 

tips over waardering (juist in 

tijden van corona extra 

belangrijk)’’ TIPS VAN TECHNICI
> Vraag regelmatig aan collega’s hoe het met ze gaat. Door ze te bellen 

bijvoorbeeld, of door een appje te sturen.  

> Denk gezamenlijk na over oplossingen om in deze tijd zo goed 

mogelijk thuis te kunnen werken.

> Begin zelf met waardering geven in plaats van wachten tot een ander 

waardering laat zien. Je zal zien dat het zo voor anderen ook 

makkelijker wordt om een complimentje te geven of iemand te 

bedanken voor zijn inzet. 

> Vraag jouw technische vakmensen om mee te denken met 

vraagstukken waar je als bedrijf mee zit. Je laat daarmee zien dat je 

hun mening waardeert en expertise van waarde is. 

Benieuwd naar de 
webinar over waardering 
die we vanuit CrossOver 
organiseerde? Klik hier 



Schrijf voor je buurman/vrouw een compliment op.
Schrijf op een post-it/papier een compliment op voor de 

persoon die rechts van jouw zit. 

Digitaal: 
Maak duo’s die elkaar een compliment kunnen geven. Laat ze deze 

compliment via sms/whatsapp naar elkaar sturen. 

 



Schrijf voor je buurman/vrouw een compliment op.
Schrijf op een post-it welke actie jij zelf kan ondernemen om je 

collega’s meer te waarderen? Bespreek de post-its.

Digitaal: 
Geef iedereen 2 minuten de tijd om na te denken over deze vraag en laat 

ze ná deze 2 minuten hun antwoord delen in de chat. 

Bespreek de antwoorden.

 



Bedankt voor jullie inzet deze toolbox.
Een applaus voor jezelf en jouw collega’s! 


