
1. LET OP: Om deze toolbox te kunnen doen moet jouw team de 
Talentenscan hebben ingevuld. Dit kun je met jouw team doen door 
de toolbox “Talenten inzetten in het werk” te doen. Of door naar 
www.talentenscan.eu te gaan. 

2. Vraag van tevoren bij rachelle@projectcrossover.nl het 
team-overzicht van jouw team op. Dit heb je nodig bij slide 10. Deel 
hier je scherm met het team.

3. Bij eerste slides met stellingen kun je verschillende werkvormen 
inzetten. Je kunt jouw team een A of een B laten intypen in de chat 
of een poll maken (bij online) of laten opstaan, heen en weer laten 
lopen of een hand laten opsteken (bij offline). Doe wat bij jouw team 
past.

http://www.talentenscan.eu
mailto:rachelle@projectcrossover.nl


De Talentenscan is de scan voor technici van de 
toekomst. In deze scan, die bedacht is door technici 
tijdens de TechCrossOver*, worden belangrijke soft 
skills gemeten.

Klik hier voor de website.

Bekijk hier de video van de Talentenscan.

*TechCrossOver is een leiderschapstraject voor monteurs, operateurs en teamleiders

Door in gesprek te gaan 

over mijn talenten heb ik nu 

veel meer plezier in mijn 

werk! - monteur Vitens

https://www.projectcrossover.nl/talentenscan
http://www.age-simulation-suit.com/ouderdomssimulatie.html?gclid=EAIaIQobChMI9JTu-tOk6gIVyhsYCh0xlAiWEAAYASAAEgIDuvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=8yPqHr4CNac


ELKAAR AANVULLEN IN 
HET TEAM

Hoe zorg je voor dat je jouw talent en de talenten van jouw 
collega’s inzet in het werk om zo prettiger samen te werken?

www.slimstehandentoolbox.nl



1. Gebruik maken van jouw collega’s talent!

2. Beter samenwerken door inzetten van talent

3. Actie: elkaar als team aanvullen

20 min

-

-



Welke collega heb jij vorige week geholpen?
Welk talent heb jij hiervoor ingezet?

Schrijf het op een papiertje.
Digitaal? > Typ het in de chat.

COLLEGA’S & TALENT



Stelling:

Er zijn een aantal collega’s waarbij onze talenten elkaar 
goed aanvullen.

Ga staan: Waar
Blijf zitten: Niet waar

Digitaal: 
Duim omhoog: Waar

Hand voor je mond: Niet waar



Stelling:

Er zijn een aantal collega’s waarbij onze talenten elkaar 
goed aanvullen.

Ga staan: Waar
Blijf zitten: Niet waar

Digitaal: 
Duim omhoog: Waar

Hand voor je mond: Niet waar

DELEN! Welke collega’s en talenten zijn dat?



Stelling:

Wanneer een collega zijn talent inzet om mij te helpen, zorgt 
dat vaak voor efficiëntie en betere samenwerking.

Ga staan: Waar
Blijf zitten: Niet waar

Digitaal: 
Duim omhoog: Waar

Hand voor je mond: Niet waar



Stelling:

Wanneer ik mijn talent inzet om een collega te helpen geeft dat 
een goed gevoel.

Ga staan: Waar
Blijf zitten: Niet waar

Digitaal: 
Duim omhoog: Waar

Hand voor je mond: Niet waar



● Bekijk het teamoverzicht van ons team. 

● Welke drie collega’s hebben talenten die jou aanvullen?

● Wanneer zou jij deze talenten kunnen gebruiken in je werk?

TEAMOVERZICHT



Beschrijf een situatie komende maand waarin je
het talent van een collega goed kan gebruiken.

Vraag deze collega meteen of hij/zij jou dan 
kan ondersteunen.

Schrijf het op een papiertje.
Digitaal? > Typ het in de privé chat naar hem/haar

 



De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen door pilots 
met de Talentenscan (2020) bij de organisaties: 

Enexis, VodafoneZiggo en Vitens


