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Jøziøtze reg€lmatig op tv voorbijkomen.

Mensen die het helemaal anders gaan

doen. Naar Frankrilk vertr€kken om een

wi.¡nboerderij op te zetten. Of in Thailand

een guesthouse beginnen. Vaak blilkt de

droom mooier dan de werkeliikheid en is

het vooral afzien. Je kunt veranderen wat
je wilt, maar kennelijk is dat niet de oplos-

sing voor sleur, verveling of 'gewoon' op.le

werk uitgekeken zijn.

Gelukkig hoef je niet van baan te verande-

ren om iets te veranderen. Metlbb crafting,

oftewel 'sleutelen aan le werk', kun je le werk

mooier maken zonder dat je weg hoeft te
gaan. Job crafting is bedacht door de

Amerikaanse professoren Amy Wzesniewski

en Jane Dutton en bestaat uit technieken

en inzichten die je kunt inzetten om werk

van je werk te maken.

FRISSE DOOßSIABT
D€ kunst \ran ¡ob craften is vooral een midden-

weg vinden tussen te weinig en te veel ver-

wachten van je werk. Te weinig verwachten

hoeft niet. De hoeveelheid tild die ie op je

werk doorbrengt, is zo groot dat het meer

mag z¡¡n dan een plek om geld te verdienen.

Maar te véél verwachten is ook niet handig.

Het gevaar daarvan is dat je ¡e werk gaat

beschouwen als de enige bezigheid die je

leven zin en verdieping geeft. Wanneer ¡e
op zoek bent naar een belekenisvol leven

is het natuurlijk wel logisch dat je dat eerst
zo€kt op de plaats waar je zo veel tijd

doorbrengt. Maar als je je daarvoor alleen

op je werk richt, wie ben je dan nog als je

met pensioen gaat? Daarover kun le beter
nu al nadenken.

Het is dus belangrijk om een balans te vinden.

Door te gaan job craften kom je erachter
waar j€ kracht l¡gt en wat jouw unieke bij-
drage kan ziln. Het gaat erom niet alles te
willen, maar een paar dingen te vinden

waar je echt goed in bent.

Er ziin verschillende manieren van job craften.

ln hun boek Mooi werk onderscheiden Mark

van Vuuren en Luc Dorenbosch vier job-

craftings-typen. Je kunt je werk leuker maken

door ie taken aan tB passen (taak craften)'

door ie relaties met anderen op ie werk aan

te pass€n (relationeel cralten), door ¡e kiik

op de betekenis van ie eigen taken te ver-

anderen (cognitief craften) of door actief

met ie werkplek, werkomgeving en werktiid

aan de slag te gaan (contextueel craften).

"Cognitief craften is het makkelijkst toe te

passen," zegt Luc Dorenbosch. "Daarbij

toets le iezelf aan een ander, een klant

bijvoorbeeld, of een collega. Vraag hen

wat zij eigenliik van iou verwachten. Veel

mensen denken dat ze biJ anderen een

bepaald niveau moeten halen om het goed

t€ doen. Maar als ie het checkt, bliikt

misschien wel dat je je druk maakt om

helemaal niets. Dat is heel snel gedaan.

Relationeel craften is wat lastige¡ omdat

.je dan vaak met andere mensen een doel

moet bereiken. Hulp vragen is sowieso

¡e kunt, zodat le weer fris kunt doorgaan.

¡(IX J¡ZTLF
Ar¡anne Schalk (32) is logopediste en werkt

bi¡ het Auris Taalple¡n, dat onderwijs biedt

aan kinderen met ernstigs spraak- of taal-

stoornissen. Zil bracht iob craften in de

praktiik, nadat ze met haar collega's een

aantal workshops had gedaan waarin de

methode werd uitgelegd. Arianne is vooral

enthousiast over job craften omdat het zo

concreet is. Bij de workshops leerde ze al

haar taken te benoemen en vervolgens aan

te g€ven welke taken ze leuk vindt, waar ze

enthousiast van wordt en wat haar'risico-
taken' zijn, dus de taken waar zø gestrest

van raakt of die ze moeililk vindt. Arianne:

"lk moest nadenken over waar ik voor aan-
genomen was, maar ook over wat êr verder

nog allemaal bij mijn baan komt kijken. Het

is de bedoeling dat le ¡nz¡cht krijgt in wat iou
energie geeft en waar je gestrest van raakt.

Daarna bedenk je hoe ie een risicotaak kunt

omzetten naar een m¡nder stressvolle taak.

.lt' ltunt. ócht writ vrlroll(tt'l'e¡l (l(ltì.ie llcttrn-

ilt,I tlortl \'c,(tli ont ltt()ine sttr¡l je$' lìl{t{tl' zt'

[t,v'ert,lt .ie ueeL o1l

Voor veel mêns€n lastig. Maar het is goed Biivoorbeeld doorte overleggen, naar iemand

om toch te doen. Het is bilvoorbeeld niet to€ te gaan, een takenlijst te maken of ie

moeilijk om samên met eên collega naar werk anders in le del€n." Het kriigen van

een taak te kijken, en het levert je vaak inzicht is de eerste belangriike stap van lob

veel op." craften' zegt Luc Oorênbosch van het boek

Door op een van deze manieren aan je baan Mooi wer4. Hij werkt bii TNO en geeft work-

te slêutelen, herstel of vorsterk ¡e de aan- ' shops iob craften bij bijvoorbeeld zorginstel-

sluiting van je werk op ie persoonlijke lingen en gemeenten. Luc: "lnzicht kriig ie
behoeften, ie sterke kanten, intêresses en door de dingen visueel te maken. Bijvoorbeeld

capaciteiten. Uiteindelijk gaat het er alle- door al le taken op gele Post-¡ts te schrii-

maal om wat je nu kunt doen om je baan ven en er dan een briefie in een andere kleur

meer te laten passen bii wie ie bent en wat bii te plakken waarop staat of de taak je



VTEN ¡IÀI{IEREN OII A.AN JE TERK TE SIEI'IELEII

lAlK CRAPTEII ls alc B6est coocrelo vora ran Job crafÈlog.
HlorblJ 8a J6 actlof aa¡¡ ale slag ¡et ilc lnhoud rao Jo
rcrk. zoals hct aaotal. hct typc, de groottc co dc aard
vaa Jô takcÁ. BlJvoorbaêld o¡ jê otrrêrtu¡,dc 1r¡tcreasrs
ôû brhoaftca Gn Jê strrkr kantcn beter tot hun recht te
laten ko!èa.
Bij REIATIOI{EEL CR^PTEÌ| richt Jc je op Je relatiee oet
aÂd6r6D, blJroorbeeld door Ecer rgrkrolatlos Baa t€ gaBn,

oicuto cont¡cten tc 1c6gcn, dc i¡tensltclt, vaa o6n
rel,atie te vcra¡dsrca of nr8atlåra rclatles Êf te brôkoo,
Als la C(X¡N¡ÎIEF CRAPI, veraadert er fettellJk olet8 Bao

Je takea of rrrkrôlatios. llaar co¡lr¡ltIef craftcr¡
yoraûdert rol hot bcold dat Je hebt raa Je t€rk, rBar-
door allt rcrk lsor bstekoo¡s toor JG krljßt e¡ jâ takca
of ûe8atlotc aagectcn andcrs lotcrprGtccrt. Eôn oanlcr
vaa co8¡lticf craftcn ls dc posltlcvc ka¡tGtr van
rcrvslcnilc takat rat EGcr tâ bè¡aalrukkco.
CONTEXTUEEL CRAPTEII bctckcnt alat Jâ nlèt lets ôan jê
tGrk zê¡,f ycraodart, oaar reI aan dc oB8cting raårin
Jc rcrkt, rla hulpotddclen dic Jc èrroor gebrulkt of het
tiJalltip raarop Jo Jc rerk doct, Hicrdoor kun Je oeer
roldoening of plezier ult Jc rerk halen of belastenda
kantcn var¡ J6 ferk rctoeqetr.
l!¿r l.zro? 'llool r€rk, [åar a€B batcrc baaB zo¡dcr rcg tc
gåðn', lark rao Vuur€n :n Luc Dor¿oboÉch, ultgavcrlJ Boo¡,

rrr. ¡ ool rcrk bock. ¡ 1.
d

¡''l
.!::

mii vâ.lk w€l stress op, waardoor het makên n¡et. Op di6 mani€r d€elde ze dus ook
van verslagen blijft ligqen en de stress haar werk enders in.
nog groter wordt." De oplossing vond ze
in h€t inschakel€n van €en slagleire. Dle .rf XUÍt lCH" l¡tt Yli¡lXD¡ilX
laat zo nu - m€t €en goede voor- en Wat levert dlt alþs ¡g op? ln olk geval een
nabesprêking - a€n middag ¡n de week betere baan. En, zegt Luc Dorenbosch, het
kinderen behandelen, terwijl Arianne zelf is ook goed om le €rvar€n dat je echt
in die tild haar verslagen maakt, Dat werkt ¡nvlo€d kunt u¡toelen€n op ie w€rk.
zowel voor d€ stagia¡re, als voor haarzell Soms kan hel gevool iâ bekru¡pen dat þ
mot¡verênd. weinig kunt veranderen, maar dat ¡s niet
Arianne maakte g€bruik van r€latlon€el zo. H6t gaat vaak om klein€ stapþs, maar
craften, waarbii je de hulp van ander€n ze lev€ren j6 ve€l op. "lk ben er heel
inschakelt. Een collega van Arianne zochl enthousiast ov€1" zegt Arianne Schalk. "J€
de op,ossing juist ¡n taak craft€n. Zli zêtte b€nt h€€l goricht bezþ en ziet voor het eersl
alt¡jd te veel op haar to-do-l¡ist¡e, waordooÍ echt wat þ lastig vindt en waar je energi€
ze âan het einde van de dag vaak gede- van kriigt. Het verzinnen van oplossingen
motiveerd was omdat ze weer een aantal doe je ook zelf, soms met wat hulp. En

dlngon nlel had gedaan. Zs leerdo om omdat wat ik had bedecht lukte, is hot ook
haar liist¡e anders in te d€len, door te kijken erg mot:iverend. Echt een man¡€r om ¡e
welke taken âchl moeten en welke taken werk leukor te maken." a

energ¡e g€eft of juisl niet. Zo leg ¡e ¡e €¡gen

werkpuzzel. J€ vraagt ie st€€ds af ofje taken
nog aansluiten bij je behoelten, je kracht
en intêrêss€s. H€t kan ook €norm help€n
om mel collega's de dingen dþiul[e moeten
doon en de manieren waarop ¡ullb het doen,
met elkaar te v€rS€lilken.'

a^x D¡ ttto
Als ie oenmaal inzlcht hebt, kun je vervol-
gons kilken waarm€e ie aan de slag gaat:
met je risico's ol juist mel de dingen die ie
energie g€ven. 'Sommlge mensen willen
heel graag aan de slag m6t de d¡ngen die
spanning opleveren of die energie vreten,"
zsgt Luc Dor€nbosch. 'Dan moet€n z€
'repafaties' aanbrengen om het we6r te
laten lopen. Anderen zegg€n: die risico's
calcule€r ik in, ze zijn €r en ze zijn niel
bedreigend, maar ik mis in m¡jn werk ¡u¡st
iets wat ik erg leuk vind. Als je bijvoorbeeld
iets heel goed kunt, en jo do€t h€t maår
heel weinig, kun je kilken ol is daar iets in
kunt veranderen zodat le talentsn meer
tot hun rechl komen."
Voor Arianne zat het 'risico' vooral in all€
verslagen d¡e ze moet maken. "We moelen
veel kinderen behandelen en dat is ook
wat ik erg leuk vind. Maar daamaast
moeten €r ook behandelingsplannen
gemaakt worden, moeten we protocollen
invullen en rapport€n schriiv€n. Dat lev€rt
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