
 

 
Teamcraften 

 
 

Een team bestaat uit individuen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van eigen en gezamenlijke taken. In de 
praktijk is het soms lastig om een goed 
overzicht te hebben over ieders taken, 
sterkten en wensen. Nog moeilijker is het 
om deze mee te nemen in besluiten en in 
de uitvoering van het werk. Met 
teamcraften realiseer je een optimale 
match tussen taak en mens, waardoor je 
als team slim en sterk leert opereren. 
 
Wat is het?    
Teamcraften is het, door een team 
medewerkers zelf, aanbrengen van 
veranderingen in de werksituatie en het 
leren profiteren van elkaars sterktes. 
Hierin wordt ook de sociale component 
van werken met anderen meegenomen. 
Teamcraften sluit goed aan bij de 
ontwikkeling dat van teams steeds meer 
zelfsturend of zelforganiserend vermogen 
wordt gevraagd. Dit impliceert ook dat 
teams meer zeggenschap krijgen over hun 
takenpakket en taakverdeling.   
 
Resultaat 
Door collectief teamtaken en sterkten in 
kaart te brengen en er op een creatieve 
manier naar te kijken ontstaat 
bewustwording en een beter gebruik en 
afstemming van taken en sterkten en 
wensen. De onderlinge cohesie en de 
efficiëntie van het team worden vergroot. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor welk team? 
Teamcraften is geschikt voor teams van 6 
tot 12 personen die in dezelfde soort 
functie werken,  
samenwerken belangrijk vinden en een 
stap willen zetten in de teamontwikkeling. 
 

Praktisch 

De tijdsinvestering bedraagt 2 keer een 
dagdeel in een tijdsbestek van 2 à 3 
weken. In het eerste deel gaan teamleden 
aan de slag met hun rollen en taken. In het 
tweede deel vindt afstemming plaats met 
de sterkten en wensen en vindt 
uitwisseling en finetuning plaats. De mate 
van aanwezigheid van de leidinggevende 
wordt in overleg bepaald. 
 
Ervaringen  
In 2020 wordt de training Teamcraften in 
de vorm van een pilot aangeboden.   
 
Nieuwsgierig?  
Voor inhoudelijke vragen of meer 

informatie kun je contact opnemen met 

de Jobcraft Company. 

www.jobcraftcompany.nl 

contact@jobcraftcompany.nl 

 
Lidia van Engeland 06-22212042 
Gonja Hikspoors 06-15286384 
Raymond Kuster 06-45272915 
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