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Theoretische achtergrond (1)

• Job crafting 1.0:
Fysieke en cognitieve veranderingen 
in taken en/of relaties op het werk 
(Wrzesniewski & Dutton, 2001)

• Job crafting 2.0:

Specifieke taakeisen en hulpbronnen die werknemers zelf kunnen 
veranderen (Tims & Bakker, 2010)



Theoretische achtergrond (2)
Job crafting dimensies

Wat zijn uw werkhulpbronnen en taakeisen?



Aanpak

• 1 Feedback fase

• 2 Crafting fase
• 3 Follow-up fase



1 Feedback fase

• Persoonlijke feedback

• Crafting suggesties
• Crafting intenties

Werkdruk

Score onder het gemiddelde

Werk kan stressvol zijn als u continu het gevoel heeft dat u teveel te doen 

heeft. Anderzijds bestaat de kans op verveling wanneer u te weinig te doen 

heeft en er geen uitdagingen zijn. U ervaart een lagere werkdruk dan een 

vergelijkingsgroep van Nederlandse werknemers. Het is mogelijk dat u dit als 

stressvol ervaart, omdat een gebrek aan uitdaging kan resulteren in verveling. 

Is dat het geval, dan kunt u proberen nieuwe taken op u te nemen of de 

situatie met uw leidinggevende of collega’s te bespreken en te zoeken naar 

oplossingen.

Score rond het gemiddelde

Werk kan stressvol zijn als u continu het gevoel heeft dat u teveel te doen te 

heeft. Anderzijds bestaat de kans op verveling wanneer we te weinig te doen 

hebben en er geen uitdagingen zijn. U ervaart niet meer of minder werkdruk 

dan een vergelijkingsgroep van Nederlandse werknemers. Als u behoefte hebt 

aan meer uitdaging, kunt u proberen nieuwe taken op u te nemen of de situatie 

met uw leidinggevende of collega’s te bespreken en te zoeken naar 

oplossingen.

Score boven het gemiddelde

Werk kan stressvol zijn als u continu het gevoel heeft dat u teveel te doen te 

heeft. Anderzijds bestaat de kans op verveling wanneer u te weinig te doen 

hebt en er geen uitdagingen zijn. U ervaart een hogere werkdruk dan een 

vergelijkingsgroep van Nederlandse werknemers. Het is aan te raden om na te 

gaan wat deze hoge werkdruk veroorzaakt en te bepalen of u bepaalde taken 

over kunt dragen of nieuwe vaardigheden kunt leren om beter met de 

werkdruk om te kunnen gaan. Ook kunt u uw situatie eens bespreken met uw 

leidinggevende.



2 Crafting fase

• Job crafting gemeten
• “Afgelopen maand heb ik geprobeerd 

nieuwe dingen te leren op het werk”

• “Afgelopen maand heb ik collega’s om 
advies gevraagd”

• “Afgelopen maand, heb ik als het rustig was

op het werk, dat als een kans gezien om 
nieuwe projecten op te starten”

• “Afgelopen maand, heb ik ervoor gezorgd dat ik minder moeilijke 
beslissingen in mijn werk hoefde te nemen”



3 Follow-up fase

• Herhaling van online vragen-

lijst
• Eventueel nieuwe feedback



Toepasbaarheid

• Ruimte voor aanpassingen
– Bottom-up job redesign

• Relatief goedkoop 

• Herhaling mogelijk



Toepassing

• Grote int. organisatie

• 288 werknemers
• Onderzoeksvragen:
1. Crafting intenties � crafting
2. Crafting � veranderingen in 

taakeisen en hulpbronnen
3. Crafting � werkmotivatie



Resultaten

• Hoe hoger de intentie, hoe 
hoger de crafting score

• Crafting leidde tot een ver-
andering in corresponderende
taakeisen en hulpbronnen

• Craftende werknemers zijn meer 
bevlogen



Conclusie

• Ideaal vertrekpunt voor
organisaties die werknemers
meer ruimte willen geven om
hun werkmotivatie te 
optimaliseren, want crafters
verbeteren hun werkkenmerken en daarmee ook 
hun werkmotivatie



Aan het werk!

• Uw werk kenmerken: 
Welke zijn dat en waar zou u 

meer of minder van kunnen 
gebruiken?

Hoe kunt u deze craften?

De werk kenmerken op een rijtje:

autonomie, afwisseling, groeimogelijkheden, 
feedback, sociale steun, coaching, 
uitdagingen, belemmerende taakeisen 
(fysieke, emotionele, mentale taakeisen)

• De werk kenmerken 
van uw medewerkers:

Welke zijn dat en waar zouden ze 
meer of minder van kunnen 
gebruiken? 

Hoe zou u hen daarmee kunnen 
helpen: oftewel hoe stimuleert 
u job crafting bij uw 
medewerkers?



Einde

Let’s start crafting!

tims@fsw.eur.nl


