
 

 

Training ‘Mooi werk met Jobcrafting’  
Jobcraften wordt ook wel genoemd; baan boetseren, taak knutselen, kneden van werk etc. Bij SAMEN 
noemen we het sleutelen aan je baan waarbij we jobcrafting zien als een continu proces. Elke 
werknemer kan sleutelen aan zijn werk om goed te blijven functioneren.  
 
Jobcraften is: 

1. Het jezelf of gezamenlijk met collega’s mooier maken van je werk door concrete 
aanpassingen in taken, relaties, cognities of context aan te brengen 

2. Gericht op het creëren van Mooi Werk middels het versterken van de aansluiting van het werk 
op je persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en fysieke/cognitieve aspecten 

3. Vanuit je eigen motivatie en inzichten in de ruimte die het werk biedt voor aanpassingen 
4. Ter bevordering of behoud van uitdagend, betekenisvol en gezond werk 
5. Met oog voor organisatiedoelstellingen en zonder collega’s of klanten te benadelen 

Doel  
Mooi Werk is een doel om werk een gezondere plaats in te laten nemen in het leven. Jobcraften is het 
middel om je werk mooier te maken. Jobcraften bevat technieken en inzichten die je kunt inzetten om 
aan je baan te sleutelen met als doel Mooi Werk. De werknemer is actief in het ontwerpen of 
aanpassen van zijn of haar baan en neemt dus zelf de leiding in het vormgeven van zijn of haar baan 
Door te jobcraften herstelt of versterkt de werknemer de aansluiting van het werk op zijn of haar 
persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesse en capaciteiten. Als de werknemer weet waar hij of zij 
moet zoeken, ontdekken ze vrijheidsgraden in het werk; waar je kunt beïnvloeden, wie je bij je werk 
betrekt (of niet) en welke taken je oppakt of afstoot. 

Wat levert jobcraften zoal op: 
• Controle over eigen handelen 
• Positief zelfbeeld 
• Menselijk contact 
• Betekenisvolle bijdrage aan anderen of de maatschappij 
• Het kwijt kunnen van persoonlijke sterke kanten en passies in het huidige werk 
• Het voorkomen van of kunnen omgaan met negatieve aspecten van het werk 
• Realiseren van persoonlijke doelen in het werk (vergeet niet de doelen van de organisatie) 

 
Inhoud & Resultaat 
Jobcraften doe je niet thuis op de bank en Mooi Werk krijg je nooit alleen. Er zijn andere mensen 
nodig. Door samen te doen creëer je een goede aanleiding voor gesprekken over hoe je aanpassingen 
in je werk kunt oppakken. Je kunt elkaar op ideeën brengen en steunen bij het gebruikmaken van je 
invloed om het verschil te maken dat jou goed zou doen. Tijdens de training maakt elke werknemer 
gebruik van zijn eigen Mooi Werk tool. De trainer zorgt voor Ipads met de app MooiWerk tool. Middels 
een persoonlijke logincode gaan we met elkaar aan de slag ons werk en onszelf in kaart te brengen. 
De logincode en daarmee de MooiWerktool blijft ook na de training beschikbaar voor de werknemer. 
 



 

 

Opzet van de training 
 
Deel 1: reflecteer je op de bestaande situatie. Er worden vragen gesteld die helpen om expliciet te 
maken hoe men over werk denkt. We kijken naar het NU (heden) en verleden. We gaan formuleren wat 
medewerkers nu echt willen, terwijl we rekening houden met de randvoorwaarden van de situatie. 
 
We maken de balans op. Wat zijn we wijzer geworden? Waar staan we, als individu? je nu? Zien we het 
zitten om binnen je huidige werk met een aantal grotere of kleinere aanpassingen je werk te craften?  

Deel 2: jobcrafting. We gaan aan de slag. Breng het takenpakket in kaart (best lastig, routines, wat doe 
ik eigenlijk zoal?). Beoordeel het takenpakket en ga na in hoeverre de beschrijving bevalt. Een 
beschrijving zorgt al voor veel inzicht en overzicht. Vervolgens gaan we dit concreet vertalen. Je hebt 
een overwogen keuze gemaakt en daarmee sleutelopties gecreëerd. Wat wordt de eerste concrete 
sleutelactie? Dit wordt met elkaar gedeeld.  
 
Optioneel vervolgtraining Mooi Werk 
Na 6 – 8 weken vindt optioneel een tweede training plaats van 1 dagdeel (4 uur) 
Dit dagdeel kijken we samen terug op de concrete sleutelacties en evalueren deze. De werknemers 
zijn immers zelf aan de slag gegaan met kleine werk experimenten. De trainer neemt de werknemers 
mee in het teambeeld dat is ontstaan. Waar zitten collectieve (mis)fits? Wat behoeft aandacht van 
leidinggevenden? Wat werkt wel/niet? Waar blijkt geen ruimte voor? Wat heeft een grote kans van 
slagen? 
 
De trainer kan een verdere borging van de jobcrafting begeleiden en monitoren om tot heldere en 
concrete baanveranderingen te komen. Ook kunnen we met elkaar een marktplaats organiseren 
(enkel bestemd voor teams). Wat valt er te ruilen? 
 
Tijdsinvestering 

o Een dagdeel per training  
o Gedurende een periode ‘on the job’ opdrachten 
o  

Meer informatie 
Bel of mail met info@samen, nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer. 

Trainers van SAMEN 
De trainers van SAMEN zijn opgeleid door Dr. Luc Dorenbosch, grondlegger van het principe jobcraften 
in Nederland en auteur van de boeken Mooi werk en Mooier werk. Luc Dorenbosch heeft tevens samen 
met TNO, de digitale tool Mooi Werk ontwikkeld welke tijdens de training wordt ingezet. SAMEN is 
voor alle onderdelen, zowel op individu als op teamniveau volledig gelicenseerd. 


