
 
 
Training job craften 
 
Een leuke baan zonder weg te gaan! Dat is 
het doel van job craften. In deze training ga 
je 
concreet en actief onderzoeken hoe je kunt 
job craften, zodat je meer uit je baan én uit 
jezelf haalt. Met (kleine) veranderingen 
vergroot je je werkplezier en vind je 
mogelijkheden om je werk interessant en 
uitdagend te houden.  
 
Waarom? 
In onze huidige, complexe en dynamische 
maatschappij is het van belang dat 
organisaties blijven meebewegen. Dit stelt 
grote eisen aan het aanpassingsvermogen 
van de organisatie. Feitelijk dus aan het 
verandervermogen van iedere  individuele 
medewerker. Je ontkomt er niet aan om je 
te blijven ontwikkelen en duurzaam 
inzetbaar te blijven. Onderzoek laat zien 
dat ‘zelfsturing en uitdaging’  cruciale 
elementen zijn voor duurzame 
inzetbaarheid.  
Job craften sluit hier perfect op aan! 
 
Voor wie? 
Job craften is geschikt voor medewerkers 
die al een tijdje in dezelfde functie werken 
en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. 
Door te craften ontstaat er  weer passie en 
bevlogenheid in werk, zonder direct van 
baan te hoeven veranderen.  
 
Hoe? 
De training job craften start met een 
online opdracht en een startmeting, die je 
thuis uitvoert. Daarna volgen twee 
groepsbijeenkomsten. Vervolgens 
experimenteer je ongeveer 5 weken met 
de acties van je eigen craftingsplan. In die 
periode heb je een individueel 
coachgesprek. In het derde (en laatste) 
dagdeel evalueer je de resultaten met de 
andere deelnemers, maak je een  
 

 
 
 
 
verdiepingsslag op een maatwerk thema 
en vul je de eindmeting in. 
 

 
 

De kracht van de methodiek is het visueel 
maken van het takenpakket in relatie tot 
kwaliteiten, behoeften, interesses en werk-
risico’s. Hiermee wordt expliciet gemaakt 
wat vaak impliciet al speelt. Het ‘dwingt’ je 
om eerlijk te zijn en in actie te komen. Dat 
is soms confronterend en veel vaker een 
opluchting. De aanpak is gestructureerde 
en tegelijkertijd intuïtief en associatief.  
 
Ervaringen 
Deze training hebben we inmiddels 
succesvol uitgevoerd binnen de 
gezondheidszorg, Rijksoverheid en 
reclassering. Medewerkers van Friesland 
Campina, RIVM, Hogeschool Arnhem 
Nijmegen en Wageningen UR hebben in 
een individueel traject gecraft. 
 
Nieuwsgierig?  
Voor inhoudelijke vragen of meer 
informatie kun je contact opnemen met de 
Jobcraft Company. 
 
www.jobcraftcompany.nl 
contact@jobcraftcompany.nl  

1. Jij en je werk in 
beeld

2. Matchen en 
waarderen

3. Craft-experiment
kiezen

4. Leren craften
(plan maken)

5. Experimenteren

6. Evalueren en 
verdiepen 


