
Job Crafting



Hoeveel werkplezier ervaar jij? 

Welk rapportcijfer geef je 
je eigen werkplezier?

Zet je cijfer in de chat 



Waarom Job Crafting?

• “In het A+O fonds Rijk werken werkgever en werknemers 
(vakbonden) samen. We werken samen aan een Rijksoverheid 
die ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijft.” 

• “Een van de thema’s is duurzame inzetbaarheid. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat medewerkers ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen in hun werk. Daar gaat ‘job crafting’ over”
M. Mook, projectleider ‘Sleutel aan je Werk’





Opbouw ‘Sleutel aan je Werk’ 
Traject

Week 1 Week 2 Week 3 t/m 6 Week 7 
Voorwerk

Opdrachten
Job Crafting 
Live sessie 1 

(op locatie)

Persoonlijk
Crafting Plan

4 weken craften!

Reflectie 
live sessie 
2 (op locatie of 

online)

Reminders

Reflectie
voorwerk

Leren & doelen
stellen

Zelf doen Bestendigen



Na de training heb je…..

1) ..meer inzicht en bewustzijn over je werk en je werkomgeving; 
2) ..kennis over aan welke knoppen je kan draaien om je werkplezier 
te verhogen, 
3) ..geoefend met het aanpassen van je werk(omgeving), 
4) ..gereflecteerd op wat voor jou het beste werkt qua job crafting; 
5) ..ervaringen uitgewisseld en geleerd van en met diverse collega’s

Leerdoelen Sleutel aan je werk 





Hoe vond je het? Wat heb je geleerd? 
Reacties van deelnemers: 

“Ik heb heel veel geleerd, het 
heeft mij geholpen mijn 
doelen te beseffen en helder 
te maken” 

Bewustzijn van mijn eigen mogelijkheden en 
handvatten om meer mogelijkheden te 
ontdekken, waar mee ik meer plezier kan 
hebben in mijn werk en met collega’s

Bewust van mezelf 
geworden, dat ik mijn 
grenzen moet bewaken.

Een training waarbij je je 
bewust wordt van waar je 
aan kan werken om je werk 
leuker te maken; voor mij: 
durf te vragen om positieve 
feedback!

Zaken positief bekijken. 
Zelf oplossingen 
bedenken, geen 
afwachtende rol meer 
aannemen  

Leerzaam om van anderen
te horen wat hun ervaringen
zijn; ik heb geleerd zelf de 
regie te nemen en hoe dat te
faciliteren. 

Dank voor de inspiratie. Ik 
weet wat ik wil gaan craften! 



Hoe werkt 
werkplezier?

Oefening in deel-sessies



Waar komt werkplezier
vandaan? 

In deel-sessies: 
• Wissel uit met elkaar over de oorzaak van werkplezier. Deel in 

je groepje waar werkplezier vandaan komt voor jou. 

Bij terugkomst in de grote groep:
• Schrijf in ieder geval 1 oorzaak van werkplezier in de chat 
• Herken je wat de anderen zeggen? 



Job Crafting is?



Voorbeelden





Oefening: Let’s Craft!

• Denk aan de oorzaken van werkplezier die je in je groepje besproken hebt en kijk 
naar de chat. 

• Zijn er oorzaken waar je mee aan de slag zou willen? (bijv. steun, waardering of 
talenten inzetten etc.) 

• Zijn er werk-activiteiten die je meer / minder / anders wil doen..?  Wie kan je 
helpen? Wat kan je zelf doen? 

• Schrijf voor jezelf 1 kleine actie op die je vandaag of morgen kan doen. Iets wat 
bijdraagt aan jouw werkplezier. Hou het klein!  

• Als je klaar bent, schrijf je doel in de chat of maak een tekening van je doel en hou 
die voor de camera J



Praktische informatie 
Job Crafting

Aanmelden kan via de website: 
www.werkenaanjouwtoekomst.nl

De eerst volgende trainingen zijn gepland op:
• 14 september (Eindhoven) & 12 oktober (Online) - Hybride

• 3 oktober & 31 oktober (Utrecht)
• 9 november & 7 December (Utrecht) 

Graag tot ziens bij een Job Crafting-training!



Dank voor de aandacht!

Graag tot ziens!
Maggie (Machteld) van den Heuvel


