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Job Crafting:

Zelf sleutelen aan je motivatie 

Van theorie via onderzoek naar praktijk



 Conclusies
 Reacties, vragen

Opbouw

Theorie

OnderzoekPraktijk



 Associaties job craften? 

Doet u er al iets mee?

Job craften: nieuw?



Wat is Job Crafting? 
(Wrzesniewski & Dutton, 2001)

De aanpassingen die werknemers zelf 
maken aan hun werk met als doel hun 
werkbeleving positief te beïnvloeden.

 Taak crafting (type of aantal taken) 
 Relationele crafting (type of aantal sociale

interacties) 
 Cognitieve crafting (manier van kijken/ 

denken over je werk)

Theorie



Theoretische ‘roots’

 ‘Job (re) design’ traditie

Ontwikkeling richting meer actieve
betrokkenheid van het individu in job 
(re)design  Individueel job redesign



 Ieder mens in iedere baan heeft 
vrijheidsgraden om werk aan te passen 
Het is de kunst om ze te vinden

 Job crafting is bottom-up

Niet om toestemming vragen, werknemer 
neemt zelf initiatief

Uitgangspunten job craften



Job Crafting: Spelregels

• Zorg dat er geen negatief effect is op 
anderen of op productiviteit

• Taakinhoud veranderen?  Overleg met  
leidinggevende

• Geen taken zomaar afstoten

• De ‘puzzel’ wordt niet groter of kleiner,  
maar beter passend



Voordelen job crafting

 Positief: gericht op wat werknemer kan 
en wil

 Maatwerk: erkent individuele verschillen

 Realistisch: houdt rekening met context



Job Crafting en het JD-R 
Job Demands-Resources model (Demerouti et al., 2001)



Uitgangspunten JD-R model 

Demerouti & Bakker (2011) 

• Werkkenmerken zijn onder te brengen in twee brede 
categorieën, namelijk taakeisen en werkhulpbronnen

• Ieder beroep kent eigen specifieke taakeisen en 
hulpbronnen

Twee parallelle processen:
• Hoge taakeisen leiden tot aantasting van 

energiereserves, hetgeen op den duur leidt tot 
chronische vermoeidheid of uitputting

• Hulpbronnen dragen bij aan het behalen van 
doelen, hetgeen op den duur leidt tot meer 
motivatie
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Job Crafting en het JD-R 
Job Demands-Resources model (Demerouti et al., 2001)

 Job Crafting conceptualisatie volgens het 
JD-R model (Petrou, Demerouti, Peeters, & Hetland, 2012)

 Taakeisen verhogen (uitdagingen 
zoeken) 

 Taakeisen verlagen 
 Werkhulpbronnen verhogen



Conclusies

 Job crafting heeft wortels in ‘job (re)design’ 
traditie. 

 Job crafting is in te passen in JD-R model.
 Job crafting lijkt een tool om duurzame

inzetbaarheid te bevorderen.

… is dat zo?    

Theorie



Voorspellers Job Crafting

Persoonlijke kenmerken

- Proactieve 
persoonlijkheid

- Eigen effectiviteit

Omgevings kenmerken
- Complexiteit 
- Uitdagendheid
- Autonomie
- ‘Active jobs’ (werkdruk x 

autonomie)

Job craften

Bronnen: Bakker, Tims, & Derks, 
2012;  Tims, Bakker, & Derks, in 
druk; Berg et al., 2010; Lyons, 2008; 
Leana et al., 2009; Petrou et al., 
2012)



Uitkomsten Job Crafting

Werkgerelateerd
welbevinden

- Bevlogenheid
- Tevredenheid
- Werkplezier
- Burnout (-)
- Betrokkenheid

Arbeidsprestatie

- Extra-rol 
prestatie

- Inrol prestatie

Bronnen: Tims, Bakker, & Derks, 2012, 2013, Wreznievski & Dutton, 2001, Giulesku, 2007, 
Petrou et.al., 2012) 



Studie: ‘Daily crafting’
(Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli & Hetland, 2012)

 Doel: oorzaken en gevolgen van JC op dag niveau
 Dagboek studie
 N = 95; 5 dagen 
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Studie: job crafting longitudinaal
(Tims , Bakker, & Derks, submitted)

Hulpbronnen zoeken

Taakeisen 
verminderen

Uitdagingen zoeken

Inrol prestatie

Bevlogenheid

Extrarol 
prestatie

Intentie

T1 T2 T3

+

+



Conclusies

 JC kan valide en betrouwbaar gemeten worden 
(Tims et al., 2012; Petrou et al., 2012, Nielsen et al., 2013) 

 JC vindt óók op dagelijks niveau plaats
 Bepaalde persoons- en omgevingskenmerken 

zetten aan tot JC ( onderzoek)

 JC lijkt aanstekelijk ( onderzoek)
 (‘expansive’) JC stimuleert bevlogenheid en 

prestatie ( onderzoek)

 Verminderen van  hinderende  taakeisen  hangt niet 
samen met bevlogenheid en prestatie. Wellicht helpt  
het burnoutklachten te voorkomen ( onderzoek)



De praktijk van Interventies Praktijk



NSvP Job Crafting Interventie

Het ontwikkelen, implementeren en 
evalueren van een kortdurende interventie 
gericht op het stimuleren van Job Crafting
bij de politie (Brabant-Noord).



Opbouw Interventie

Week 1-2 Week 3 Week 

4 t/m 7

Week 8 Week 9

Vragenlijst Job 
Crafting 
training

1 dag

Persoonlijk Crafting 
Plan

4 weken craften +  
wekelijkse vragenlijst

Reflectie-
bijeenkomst 

halve dag

Vragenlijst

persoonlijk 
rapport

persoonlijk 
rapport



Wie deden er mee? 

1. Groep bestaande uit 2 halve teams 
(N=21)

2. Heterogene groep bestaande uit mensen 
uit de hele organisatie (N=17)

3. Leidinggevenden-groep bestaande uit 
alleen teamleiders (N=19)

Controlegroep bestaande uit collega’s van 
de deelnemers (N=47)



Inhoud Job Crafting Training
• Achtergrond en Doel

• De Werkomgeving (JD-R model)
• Oefening: activiteiten, taakeisen, hulpbronnen 

inzichtelijk maken

• Wat is Job Crafting?
• Oefening: Spelregels, Casus

• Persoonlijk Crafting Plan
• Oefening: SMART doelen stellen, 
• 2 JDR acties per week, 1 PR actie per week



Vb oefening Werk-Activiteiten
• Waar bestaat je werk uit? 

• Schrijf de activiteiten en taken op de gele
post-its (bijv. administratie, overleg, etc.) (1 
taak per post-it)

• Maak onderscheid tussen ‘hoofdtaken’ en  
‘bijtaken’

• Plak de post-its op je poster



Oefening Taakeisen

• Kijk naar de lijst van activiteiten/taken

• Welke activiteiten kosten veel energie?

• Wat zijn de stressoren in je 
werkomgeving? 

• Schrijf deze stressoren op de roze post-its. 

• Plak deze bij de activiteit waar je ze vooral
ervaart.
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Persoonlijk Crafting Plan
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Hulpbronnen 
verhogen

Taakeisen
verlagen 

Taakeisen 
verhogen

Hulpbronnen 
verhogen

•Feedback 
zoeken
•Steun 
zoeken

•Taken 
versimpelen, 
verlichten 
•Efficiënter 
werken

•Uitdagingen 
zoeken
•Verantwoordelijk
-heden zoeken

Autonomie &
Participatie 
verhogen
Leermogelijk-
heden zoeken

Persoonlijke hulpbronnen verhogen:

•Persoonlijke effectiviteit
•Zingeving



Crafting thema 1: Hulpbronnen verhogen

Week 1: Steun zoeken

• Identificeer een taak of aspect van je werk 
waar je hulp bij zou kunnen gebruiken 
(denk aan je casus). 

• Welke vormen van steun heb je nodig? 
Van wie?

• Maak het specifiek (wat, hoe, wanneer, 
hoe lang) en denk na waar de steun het 
beste vandaan kan komen.



Persoonlijke hulpbronnen

Neem aan einde iedere week tijd na te denken 
over:
 Persoonlijke effectiviteit

• Wat ging er deze week goed mbt functioneren op het werk
• Waar ben ik tevreden over?
• Welke sterke kanten/talenten heb ik ingezet?
• Wat motiveerde mij deze week op het werk?

 Zingeving
• Wat heb ik geleerd van mijn gedrag/ervaringen op het werk?
• Wat vond ik waardevol aan mijn werk deze week?
• Wat wil ik bereiken met mijn werk?



Logboek

Doelen stellen voor
iedere week 

Vragenlijstjes en 
reflectievragen



Voorbeelden Crafting
Hulpbronnen 

verhogen
Taakeisen 
Verlagen 

Uitdagingen 
zoeken

•Feedback zoeken
•Steun zoeken; ‘het 
gesprek aangaan’
• Autonomie 
gebruiken
• Participatie: OR, 
BOG etc.
• Leermogelijkheden 
zoeken / Zelfstudie
• Aankleding werkplek
• ‘Complimenten-
mapje’ outlook
• Investeren in relaties

• Taken versimpelen, 
verlichten 
• Efficiënter werken / 
plannen / time mgt.
• Delegeren 
• Perfectionisme en 
Idealisme loslaten
• Heldere afspraken 
maken
•Rustige ruimte 
zoeken
• Gebruik maken van 
relaties

•Talenten / 
interesses 
inzetten
• sport, 
talenkennis, 
coaching / 
mentoring, 
• strategisch 
denken, 
• landelijke 
projecten etc.



Reflectiebijeenkomst

• Inventariseren ervaringen
• Presenteren van obstakels, voorbeelden 

en tips
• Van elkaar leren
• Consolidatie leerervaringen

• Ansichtkaarten met tips 



Resultaten: 
wat we niet vonden:

• Geen effect op bevlogenheid

• Geen effect op steun van collega’s, 
autonomie en taakeisen



Resultaten: 
wat we wel vonden:

• Toename positieve emoties
• Afname negatieve emoties
• Toename persoonlijke effectiviteit
• Toename ontwikkelingsmogelijkheden
• Toename contact/coaching van 

leidinggevende

• NB: Bij controlegroep bleef dit gelijk



Alles bij elkaar genomen, in hoeverre heeft 

de Job Crafting Training een positief effect 

gehad op….

Weinig tot niet enigszins Redelijk tot 

sterke mate

..de mate waarin u uw eigen werk zelf, actief 

vormgeeft?

12,9% (5) 33,4% (13) 53,9% (21)

…de manier waarop u naar uw werkt kijkt en 

erover nadenkt?

7,7% (3) 25,7% (10) 66,6% (26)

…de mate waarin u op het werk het gesprek met 

collega’s en leidinggevenden aangaat over 

zaken die voor u belangrijk zijn

10,3% (4) 23,0% (9) 66,7% (26)

…de mate waarin u op uzelf en uw werk 

reflecteert?

18,0% (7) 20,5% (8) 61,6% (24)

Proces Evaluatie N=39



Conclusies

 De Job Crafting interventie heeft ‘beweging’/ 
bewustwording op gang gebracht 

 Via job crafting kunnen werknemers zelf zorgen 
voor meer coaching door hun leidinggevende

 Via job crafting vergroten werknemers zelf hun 
ontwikkelingsmogelijkheden

 Job crafting draagt bij aan zelfvertrouwen en aan 
het welzijn op het werk.





Eindconclusies

 Theoretisch verankerd begrip
Meetbaar: algemeen en dagelijks gedrag
 Enig inzicht in voorspellers
 Enig inzicht in gevolgen
Op theorie gebaseerde interventie 

beschikbaar
Nog heel veel uitdagingen ……….

 (bv onderkant arbeidsmarkt, laag opgeleiden, werkzoekenden, 
ouderen)



Onderzoek in uitvoering

 Nieuwe interventie via A&O fonds Rijksoverheid
 rijksambtenaren  lange termijn effect

 Mogelijkheden van job crafting voor vrouwen die 
terugkeren naar werk na geboorte 1e kind

 Werk-privé balans craften

 Cross-over van job crafting naar collega’s/partner



Info: m.peeters@uu.nl

Investeren in job craften… 
is investeren in leren sleutelen

is investeren in motivatie 

En ze werkten
nog lang

en gelukkig


