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TALENT
ONTWIKKELING 
VOOR TEAMS



Kennismaking
Smit Supply Chain Advies helpt organisaties om hun toekomstvisie te
realiseren en de klantwaarde te maximaliseren. Dit doen wij door het
inrichten en optimaliseren van strategie, bedrijfsprocessen, leiderschap
en IT.

Onze dienstverlening is gericht op lange-termijn relaties met kleine en
middelgrote organisaties (in handel, productie en/of dienstverlening), op
het gebied van bedrijfsstrategie, supply chain management en
bedrijfsopvolging. Dit realiseren wij door uit te blinken in kennis, expertise
en innovatie wat wij omzetten in praktische en duurzame oplossingen.
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De sfeer in een team te verbeteren        
Ondersteuning te bieden bij het werken in een team of in een project
De taken en rollen binnen een team beter te kunnen verdelen        
De medewerkers te leren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen in ieders
ontwikkeling 
De samenwerking te versterken of
De samenwerking weer vlot te trekken

Inhoud
Modules:                                    2 
Tijdsduur per module:           Dagdeel
Inhoud programma:               Test, individuele opdrachten, groepsopdrachten
Investering:                               € 1750,- (in-company 2-8 deelnemers)

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers de
Talentwijzertest in. Vervolgens wisselen individuele- en groepsoefeningen
elkaar af en zorgen ze voor een leerzame en dynamische training. De oefeningen
hebben als doel om:
 

 
Aan het eind van het programma beschikt iedere medewerker
over een Persoonlijk Excellentie Plan, die zij kunnen gebruiken als basis voor
de keuzes die ze moeten maken op zowel de werkvloer als privé.



Kijken we naar situaties waarin eenieder op zijn/haar best is        
Vertalen we de uitkomsten van de test in eigen woorden  
Kijken we hoe ieders talenten samenhangen met zijn/haar grootste succes   
Leer je d.m.v. opdrachten je eigen talenten herkennen en kan je ze benoemen
Gaan we monitoren hoe ieder zijn/haar talenten gebruikt in de praktijk 
Leren we d.m.v. interactieve groepsoefeningen elkaars talenten beter kennen 

Module 1 
Na een voorstelrondje starten we de dag met het beantwoorden van de vragen:
waar ben jij van nature goed in? Wat gaat jou goed af? Wat vind jij zo leuk en
belangrijk om te doen dat het je energie gééft, in plaats van kost?
Antwoord krijgen op deze vragen is belangrijk omdat doen waar je goed in bent
de sleutel is tot meer werkplezier en betere prestaties. 
Vervolgens gaan we de eigen én elkaars talenten nader onderzoeken en beter
leren kennen. Wat houdt een talent bij jezelf of je collega precies in? Wat
betekent dit talent? Waaraan herken je het? Hoe komt het bij jullie tot
uitdrukking?
 
Tijdens dit dagdeel:

 
Het doel van dit dagdeel is een eerste beeld vormen van ieders talenten, deze voor jezelf
leren benoemen en inzicht krijgen in de relatie tussen ieders talenten en zijn/haar
prestaties. Daarnaast het bewust worden van de manier waarop de talenten worden
gebruikt en inzicht krijgen in de situaties waarin de aanwezige talenten het best tot hun
recht komen. Tenslotte inzicht verkrijgen in de talenten die binnen je team aanwezig zijn.

Wat levert het op
Hoe zou het zijn als je de talenten binnen je team volledig kunt ontwikkelen? Als je
medewerkers werk doen wat volledig aansluit bij hun kwaliteiten? Als ze hun energie
kunnen steken in dat wat ze het liefste doet? Kortom; als ze het werk zouden kunnen
doen wat ze leuk vinden én waar ze goed in zijn?
 
De Training Talentontwikkeling voor Teams is gebaseerd op de sterke-kanten-
benadering. Dat houdt in dat er niet alleen gewerkt moet werken aan het
verminderen van tekortkomingen, maar vooral ook aandacht besteed moet worden
aan het ontwikkelen van de talenten, kwaliteiten en sterke kanten. 
 
De training is gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en heeft
een bewezen positief effect op motivatie, inzet, prestaties en (werk)geluk.
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Gaan we nadenken over hoe ieder zijn/haar talenten zou kunnen gebruiken
Leer je hoe de talenten van je collega’s tot uitdrukking komen in zijn/haar
functie en werkzaamheden
Kijken we hoe de aanwezige talenten kunnen worden ingezet bij het oplossen
van problemen
Onderzoeken we hoe ieder zijn/haar eigen talenten én die van collega’s kan
gebruiken bij taken en werkzaamheden waar ze minder goed in zijn of waar ze
minder energie van krijgen (jobcrafting)
Leer je hoe je als team de opgedane kennis over elkaars talenten kunt inzetten
om een taakverdeling voor mogelijke projecten te realiseren
Onderzoeken we welke talenten je nog verder zou willen ontwikkelen en wat je
hiervoor nodig hebt 
Formuleren we je talenten en doelen in een Persoonlijk Excellentie Plan zodat je
ook na de training kunt blijven toewerken naar je doelen

Module 2
In het eerste deel heeft iedereen zijn/haar eigen talenten beter leren kennen, én die
van de rest van het team. Dit is vaak al heel interessant en verhelderend. Maar het
wordt natuurlijk pas écht interessant als je ook daadwerkelijk iets met je talenten
kunt gaan doen. Bijvoorbeeld door ze in te zetten als hulpmiddel om dingen voor
elkaar te krijgen. Welke taken en werkzaamheden staan er op de agenda en hoe
kun je je talenten hierbij inzetten? Welke problemen zou je aan willen pakken en
hoe kunnen je talenten je hierbij helpen? 

 
Tijdens dit dagdeel:
 

 
Het doel van dit dagdeel is je eigen talenten leren gebruiken in je dagelijkse taken en
werkzaamheden en je eigen talenten én die van je collega’s leren inzetten bij het
oplossen van problemen en bij taken die je energie kosten. Daarnaast onderzoeken
welke kwaliteiten je verder zou willen ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt.
Tenslotte gaat iedereen met een Persoonlijk Excellentie Plan naar huis om ook na de
training doelgericht te kunnen werken aan het ontwikkelen van de talenten en het
bereiken van de persoonlijke en gezamenlijke doelen.
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