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JOB CRAFTING
de workshop met echt invloed op werkbeleving

job crafting in uw
organisatie

werk en werker beter passend
Dat een goede werkbeleving van medewerkers ook belangrijk
is vanuit bedrijfskundig oogpunt is voor veel organisaties wel
duidelijk. Gelukkiger medewerkers presteren immers beter,
hebben een lager ziekteverzuim en hebben minder last van
stress. Maar het komen tot een echt goede werkbeleving blijkt
in de dagelijkse praktijk vaak nog een uitdaging. Niet zelden
wordt daarbij de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de
werkgever gelegd, maar ook medewerkers zelf kunnen vaak
juist veel ondernemen om te komen tot een betere
werkbeleving. Job crafting betekent zelf aanpassingen
doen op zo’n manier dat werk en werker beter bij
elkaar passen. Door job crafting te faciliteren kunnen
medewerkers zichzelf ontwikkelen tot hun beste versie binnen
de organisatie en wordt duurzame inzetbaarheid en een
gezonde mobiliteit gestimuleerd.

Job crafting gebeurt vanuit
de medewerker zelf, maar
ook de organisatie kan hierbij
betrokken worden. Waar
contact met leidinggevenden
de impact van job crafting
kan vergroten wordt dit
gestimuleerd. Dit geldt ook
voor waar aanpassingen een
beweging kunnen geven
buiten de huidige kaders van
de functie. Zo blijven teamen organisatiedoelen in zicht
en kunnen kansen voor de
organisatie het beste worden
benut!
De workshop wordt
aangeboden als een op
zichzelf staand programma en
kan gekoppeld worden aan
eventueel bestaande
faciliteiten binnen de
organisatie (HRfunctionarissen, coaching,
mobiliteitsprogramma’s).
Eventuele verdere
begeleiding vanuit Deur 2 is
mogelijk, maar wordt niet
actief onder deelnemers
gepromoot tenzij verzocht
door de opdrachtgever.
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Trainer
Ron de Jong is senior coach en
specialist op het gebied van
werkbeleving. Hij begeleidt
professionals en organisaties om
(nog) gelukkiger te werken.

Praktische informatie
Tijdsduur: één dagdeel*
Aantal deelnemers: max 12*
Kosten trainer: € 850,00 ex
BTW*
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Aan de slag met de eigen werksituatie
In de workshop ‘Job Crafting’ leren werknemers de
basis van het succesvol job craften. Zo leren ze wat de
eﬀecten zijn van een goede werkbeleving en in hoeverre
ze daar zelf invloed op hebben. We combineren
daarvoor wetenschappelijke inzichten rondom gelukkig
werken met praktijkgerichte onderdelen gericht op de
eigen (persoonlijke) ontwikkeling binnen het werk.
Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen
werksituatie en formuleren daarbij hun volgende
stappen als job crafter, die ook direct na de workshop
kunnen worden toegepast.

*Neem contact op voor het
bespreken van mogelijkheden
voor grotere aantallen
deelnemers of een andere
tijdsduur van de workshop/
trainingsprogramma. Voor
weekenddagen en avonden
geldt een toeslag.

Meer informatie?
Mail of bel naar:
Ron de Jong, erkend coach &
specialist werkbeleving
DEUR 2 professional coaching
ron@deur2.nl
+31 6 46171902
www.deur2.nl

Ervaringen:
“Bizar hoeveel we bereikt hebben in
zo’n korte tijd.”
“Echte eyeopener”
“Bijzonder goed praktisch toepasbaar.”
“Geen moment een dip in de
aandacht!”
“Verbazingwekkend goede uitkomsten.”
“Super! Dit zou iedereen in de
organisatie moeten volgen!”

Doelstellingen workshop:
Deelnemers kennen de principes van jobcraftng.
Deelnemers weten welke belangrijke eﬀecten een
goede werkbeleving heeft op zowel persoonlijk als
zakelijk vlak.
Deelnemers hebben meer inzicht in de invloed die
ze zelf hebben op hun werkbeleving.
Deelnemers hebben hun eigen werksituatie
geanalyseerd en daarbij één of meerdere
aandachtsgebieden gedefinieerd.
Deelnemers hebben één of meerdere stappen voor
jobcrafting geformuleerd om na de workshop te
kunnen toepassen op de eigen werksituatie.
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