
“Ruimte voor talent door 
jobcrafting“ 



Uitdaging voor bedrijven: hoe kunnen we talenten aan 
boord hijsen én houden, langer dan vandaag het geval is en 
gemotiveerd(er) op de koop toe ? 

Uitgangspunten 

Uitdaging voor medewerkers/zelfstandigen: bij wie kunnen we 
onze talenten en competenties optimaal inzetten en 
werkvreugde ervaren ? 



Paradigmashift: nood aan anders organiseren 

Organisatie Individu  



Paradigmashift: nood aan anders organiseren 

Instroom van talent 

organisatie individu 



Paradigmashift: nood aan anders organiseren 

Ontwikkeling & doorstroom van talent 



Wat is Jobcrafting 

Vanuit gezond verstand 

Vanuit de wetenschap 

Vanuit Dynamo 



DISC model (Demand-Induces- Strain Compensation) De 
Jonge & Dormann 

Hoofd Hand Hart -model  



Definitie jobcrafting 

• Concreet….werkbeleving positief beïnvloeden 
– Sleutelen aan de energiebalans van mijn functie 

– …door taken en relaties beter af te stemmen op waar ik energie van 
krijg en rekening houdend met wat energie opslorpt 

 

 



Waarom zou jobcrafting broodnodig  
kunnen zijn? 
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Denkt u in staat te zijn uw huidige job voort te zetten 
tot uw pensioen?  

nee

ja



Karasek - Langer en gezonder werken 

 



 
Job crafting werkt sterk 

engagementsverhogend en heeft 
retentiekracht  

 
Loopbaansurvey (n=782) okt 2013 

Antwerp Management School 



Evolutie of revolutie? 



Waarvoor is Jobcrafting nuttig? 

1. Bij ad-hoc vragen van een medewerker die 
ontevreden is in de huidige job maar wil blijven 
~interne mobiliteit ~ talentpool 

2. Wet psycho-sociale risico’s: langer aan het werk, 
werkdruk, burn-& bore-out … 

3. Het team beter afstemmen op het werk  = VUCA-
wereld: jobcrafting én teamcrafting 

4. Bij grote veranderingen zoals een fusie ~hertekenen 
rollen en functies 



Voor wie? 

Zowel voor kort- als hoger geschoolde werknemers! 
Zowel voor arbeiders als bedienden! 



Willen en kunnen… 

engel 

hoek 

STER 
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Back to basics 



De individuele taakdiagnose 



 

• Grote Taken 

 

• Middelgrote Taken 

 

• Kleine Taken 

Mijn 10 taken 



• Sterke Kanten: Wat kan ik goed? 

 

• Behoeftes: Wat geeft voldoening in mijn werk? 

 

• Interesses: Wat vind ik boeiend? 

 

Wensen 



• Emotionele risico’s : Wat raakt mij? 

 

• Fysieke risico’s: Wat is fysiek zwaar? 

 

• Cognitieve risico’s: Wat vind ik ingewikkeld? 

 

Risico’s 



Taaktypering 



Taken + Wensen + Risico’s = Taaktypering  



Taken + Wensen + Risico’s = Taaktypering  

Mooie taak Lelijke taak 

2 Gezicht taak 

Lege taak 

Onvervulde  
wens 



1. Wat je van taken doet    Taakcraften 

2. Met wie je het werk doet  Relationeel craften 

3. Waarom je dit werk doet  Cognitief craften 

4. Waar en wanneer je werkt  Contextueel 

craften 

4 Craftingstechnieken 



AFSTOTEN OPLOSSEN 

AANPASSEN AANVULLEN 

TAAK 

We krijgen het voor ‘de bakker’ met jobcrafting! 

Preventie 

Promotie 



… Craftingsrichting + Craftingstype 

Craftingsrichting 

Aanvullen (promotie) 

Aanpassen (promotie) 

Afstoten (preventie) 

Oplossen (preventie) 

Craftingstype 

Taken  

(Wat?) 

Relationeel 

 (Met wie en voor wie?) 

Cognitief  

(Waarom?) 

Contextueel  

(Waar, waarmee, wanneer?) 





Teampuzzel 



Teampuzzel 



Het eindresultaat,  
iets om van te genieten… 



Integreren in de bestaande systemen 



Zoek ons ook op:  
www.dynamo.be 

ingrid@dynamo.be , Samenwerkingsexpert & 
Organisatiedesign coach 

(http://www.linkedin.com/in/Ingridlarik) 

Verdere info over jobcrafting krist@dynamo.be 

Tel: +32 16 850 137 

 

Volgende open training Jobcrafting & 
Teamcrafting gaat door in Leuven – op vrijdag 

13 november (9u30 - 17u30) - Boardhouse 
Heverlee www.dynamo.be/inschrijvingen 

http://www.dynamo.be
mailto:ingrid@dynamo.be
mailto:wim@dynamo.be

