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Scherp in werk
De Nederlandse Stichting voor Psy-
chotechniek (NSvP) organiseerde op 
3 april het Job Crafting seminar 
‘Scherp in werk’ in Driebergen. Job 
craften, ook wel baanboetseren ge-
noemd, is een term die steeds vaker 
opduikt en die zeker ook binnen HRD 
onder de aandacht komt.

In veel organisaties stelt men zich de 
vraag hoe individuele medewerkers meer 
ondersteund kunnen worden in het ne-
men van initiatief en verantwoordelijk-
heid in hun werk. En hoe ze hun talenten 
en kwaliteiten beter kunnen laten aan-
sluiten op hun functie en werkzaamhe-
den. Om ‘scherp’ te zijn en te blijven in je 
werk, is het niet altijd noodzakelijk een 
andere baan of functie te zoeken. Job craf-
ten kan voor medewerkers een manier 
zijn om zich binnen hun baan te blijven 
ontwikkelen. En voor organisaties is het 
een benadering om arbeidsmotivatie en 
inzetbaarheid van medewerkers te vergro-
ten. Tijdens het seminar ‘Scherp in werk’ 
werd gekeken naar de mogelijkheden.

Optimale inzetbaarheid en 
arbeidsmotivatie
Het seminar werd georganiseerd naar 
aanleiding van een researchproject van 
de NSvP over arbeidsmotivatie en inzet-
baarheid; een project waarin vijf onder-
zoeksteams en adviesbureaus verschil-
lende methodieken voor arbeidsmotivatie 
en inzetbaarheid hebben getest in de 
praktijk van organisaties. Dit alles ge-
beurde vanuit het perspectief van job 
craften. Leidend tijdens het seminar was 
dan ook de vraag wat organisaties kun-
nen opsteken van de bevindingen en er-
varingen vanuit deze vijf - wetenschap-
pelijk onderzochte - benaderingen. 

De medewerker voorop
In de opening vertelt Sonia Sollema (di-
recteur van NSvP) dat het bij job craften 

de medewerker is die in de ‘lead’ is. Deze 
is immers het beste in staat om aan te 
geven wat nodig is om binnen de organi-
satie ‘duurzaam inzetbaar’ te zijn. Daar-
bij benadrukt Sollema het belang van 
afstemming met leidinggevenden en 
managers: ‘Er is dan vaak veel meer mo-
gelijk dan we denken.’ 
Prof. dr. Jan de Jonge (hoogleraar Ar-
beids- & Organisatiepsychologie, ver-
bonden aan de TU Eindhoven) pleit voor 
een andere manier van kijken als het 
gaat om duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Namelijk naar mogelijk-
heden en kansen, om op die manier werk 
en persoon beter op elkaar te kunnen 
laten aansluiten. De Jonge vat de essen-
tie van job craften samen als ‘het aanpas-
sen van je werk aan eigen competenties 
en behoeften’, waarbij zelfsturing en 
‘bottom up’ sleutelbegrippen zijn. 

Job craften: een gedeelde 
verantwoordelijkheid
Hoewel de eigen verantwoordelijkheid 
van medewerkers wordt benadrukt, is er 
tijdens de lezingen en workshops veel 
aandacht voor de rol van de organisatie: 
leidinggevenden, management en HR. 
Uit de experimenten in het onderzoeks-
project blijkt dat, als je job craften bij 
medewerkers wilt stimuleren, een goede 
voorbereiding en communicatie essen-
tieel zijn. Een van de verrassende uit-
komsten van de verschillende onderzoe-
ken is dat de relatie met leidinggevenden 
op korte termijn vaak signifi cant verbe-
terde na het inzetten van job craften in 
de organisatie. Zo ontstonden er meer 
gesprekken van betekenis en ook meer 
openheid tussen medewerker en leiding-
gevende. 

‘Er is vaak meer mogelijk dan je 
denkt!’
In de verschillende workshops waar we-
tenschappelijke inzichten en hun prak-

tische toepassingen werden toegelicht, 
kon worden kennisgemaakt met tools en 
instrumenten om als organisatie met job 
craften aan de slag te gaan. Bovendien 
waren er volop verhalen uit de praktijk. 
Een van de onderzoeken naar een ‘job 
craft training’ bij het Politiekorps Bra-
bant Noord liet bijvoorbeeld heel krach-
tig zien dat ook in organisaties waar 
ogenschijnlijk weinig eigen regelruimte 
is, er vaak meer mogelijk is dan je 
denkt. 

Een fenomeen in de 
kinderschoenen
Job craften is een mooie manier om pro-
activiteit en ondernemerschap van me-
dewerkers te stimuleren. Hoe je dat pre-
cies kunt doen, is een spannende vraag. 
Hoewel je als organisatie weliswaar de 
mogelijkheden kunt creëren, blijft het 
aan medewerkers zelf om de handschoen 
op te pakken. Dat job craften en organi-
satieontwikkeling hand in hand kunnen 
gaan, hebben de verschillende onder-
zoeksprojecten in ieder geval laten zien. 
En hoewel het fenomeen nog in de kin-
derschoenen staat en vooral lange ter-
mijn e! ecten de moeite waard zijn om 
te onderzoeken, zijn deze eerste resulta-
ten in elk geval al inspirerend. •
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