
 
 

Training job craften 
 
Wat?  
Ben jij benieuwd hoe je je werk leuker kunt 
maken? Zou je bepaalde talenten beter willen 
benutten, minder stress of druk willen ervaren 
of nieuwe ervaringen willen opdoen, zónder 
dat je van baan verandert? Dan is de training 
job craften iets voor jou! Je maakt kennis met 
de techniek van het job craften (vrij vertaald: 
het sleutelen, boetseren of smeden van je 
baan). Door met andere ogen naar je werk te 
kijken, ontdek je hoe je bepaalde onderdelen 
kunt aanpassen, zodat ze beter aansluiten bij 
je competenties en behoeften.  
Kun je vervelende taken anders organiseren, 
of er anders over gaan denken, zodat je er 
minder last van hebt? Kun je je werk 
aangenamer maken, door je omgeving aan te 
passen of een nieuwe samenwerking aan te 
gaan? Ontdek hoe kleine veranderingen een 
groot effect kunnen hebben op meer plezier 
en zelfsturing in je werk. 
 
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? 
Jobcraften 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 die je thuis uitvoert. Daarna volgen 
twee groepsbijeenkomsten van een dagdeel 
onder leiding van een loopbaancoach/trainer 
van de Jobcraft Company. Dan ga je vijf à zes 
weken aan de slag met de acties uit je eigen 
craftingsexperiment. In die periode heb je 
een individueel coachgesprek. In de derde (en 
laatste) trainingsochtend deel je vervolgens 
de resultaten met de andere deelnemers, 
maak je een verdiepingsslag op een maatwerk 
thema en bekijk je wat er verder nodig is. 
 
Ervaringen 
Deze training hebben we inmiddels succesvol 
uitgevoerd binnen de gezondheidszorg, 
Rijksoverheid en reclassering. Medewerkers 
van Friesland Campina, 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  
 
 

 
 
 
Lidia van Engeland 06 22 21 20 42 
Gonja Hikspoors 06 15 28 63 84 
Yvette Kokee  06 22 12 45 41 
Raymond Kuster 06 45 27 29 15 
 

De Jobcraft Company is een 
samenwerkingsverband van 
vier enthousiaste en zelfstandig 
loopbaanprofessionals. 
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