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Inhoud presentatie: 

 

 Even voorstellen 

 Wat is duurzame inzetbaarheid? 

 Filmpje You Tube: ‘ je huis wordt te klein’  

 Wat is Jobcraften? 

 Waarom? 

 Voor wie? 

 Hoe? 

 In gesprek! 

 Afsluiting 
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Even voorstellen: 
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https://link.rivm.nl/profiles/html/profileView.do?userid=C9F13608-6034-4E1A-95A3-91A7EC0E1D83
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_bfIrPzRAhXGyRoKHRB4B8EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mamaplaats.nl%2Fblog%2Fhelaas-geen-oma&psig=AFQjCNFEPdpHra555bgvEgdIgaHN-BSpzw&ust=1486500629423749
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP2J7yrPzRAhXNSxoKHfpyCbQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftez2imprez.nl%2Fwandel-jezelf-gezond%2F&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNEDWFWvqwLy_uviP-ITtrlDX6PEQg&ust=1486500714255637
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvj-zlrfzRAhVH2BoKHWWyCcAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwijzer.go-diksmuide.be%2Flist-lezen-is-tof&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNFT4o5sw38xap-cuQVyDU8wPu0Kjg&ust=1486500789738162
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipuO-Rr_zRAhXFHxoKHTZqDrkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblog.ev.nl%2Fit%2Fcollaboration%2Flevenslang-leren-met-mijn-digitale-ik&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNEPgt412vcBCdSZUIIaj84b3Ko9-A&ust=1486501250321285
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-aGWsfzRAhWFWRoKHXu3DsYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwicopy.org%2Famstelvndialoog%2F&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNE2dWT7i_aaKd26xgyrlaw_mWsM3Q&ust=1486501793047351
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2vaStfzRAhVHXBQKHamdCPcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdenkkijkkiesanders.nl%2Fje-eigen-personal-coach%2F&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNEbsxahMrHydvv1w9iVkiCxMao_bg&ust=1486502877759506
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi496HotfzRAhXHthQKHQtcA_IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hostessservice.nl%2Fbeurs%2Fdelamar-theater&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNFa-2GZ-FXPQshjMLvBK5wv9q24QQ&ust=1486503075697138
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij3tKtiInYAhWSqKQKHUfYBDwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F405605510159789909%2F&psig=AOvVaw2XPsne8bClI_QiC_lRV5ky&ust=1513325860544872


Filmpje 

● ‘Je huis wordt te klein’  

 

● You tube 
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Duurzame inzetbaarheid? 

● Duurzame inzetbaarheid: het vermogen van de medewerker om nu 
en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een 
(arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.  

 

● In feite gaat het erom dat je je voldoende blijft ontwikkelen  om 
een leven lang  inzetbaar te blijven. 
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Jobcraften? 

● Jobcraften is een hulpmiddel om duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen. Met jobcraften brengen medewerkers zelf (kleine)  
veranderingen aan in de werksituatie, rekening houdend met de 
ontwikkelingen van een organisatie.  
 

● Het biedt kansen voor meer plezier, zelfsturing en uitdaging in het 
werk, zonder van baan te veranderen. 
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Voor wie? 

● Jobcraften is geschikt voor medewerkers die al een tijdje in 
dezelfde functie werken en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, 
zonder van baan te veranderen. Je doet dit door het ‘ boetseren’  (‘ 
craften’) van je huidige baan. 
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Hoe? 
 In de training brengen medewerkers de match tussen hun persoonlijke situatie en hun 

werk in kaart en gaan ze op basis van de methodiek Job Craften actief op zoek naar 
manieren om de match tussen de persoon die ze zijn en hun werk te verbeteren, 
binnen de randvoorwaarden van de organisatie. (Er is van alles mogelijk maar niet alles 
is mogelijk). 

 

 Je leert met andere ogen naar je eigen werk te kijken en ontdekt hoe je bepaalde 
onderdelen kunt aanpassen, zodat ze beter aansluiten bij je behoeften en 
competenties. Je ontdekt hoe kleine veranderingen een groot effect kunnen hebben op 
meer plezier en zelfsturing in je werk. 

 
 Aan welke knoppen kun je draaien? 

 Relatie 

 Taak 

 Context 

 Cognitie 
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In gesprek 
 

 In duo’s: 

 

 Is er iets wat je altijd nog graag zou willen doen in je huidige werk, waar je 
nu niet aan toekomt? 

 

 Actiepunt: Is er iemand met wie je daarover het gesprek zou willen 
aangaan? 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRjr_QirjQAhWG4CYKHbidAV0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spiesenspreken.nl%2F2015%2F10%2Fde-gouden-tip-voor-het-presenteren-met-powerpoint%2F&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNFxaICARHfDcu3tebswUUU5GtZjBg&ust=1479756940077723

