
 
 

 
 
 
 
Het zijn rare tijden. We werken bijna allemaal vanuit huis en dit brengt 
veel uitdagingen en aanpassingen met zich mee. Hopelijk lukt het je in 
deze tijd ook om te reflecteren op jouw functie. Ben je nog gelukkig met 
wat je doet? Komen al je persoonlijke kwaliteiten tot zijn recht in je 
huidige functie? Of ben je benieuwd waar je allemaal aan kan denken om 
je functie nog passender te maken? De reflectie hoef je niet alleen te 
doen, deelname aan de webinar Job Crafting kan je hierbij helpen. 
 

Benut jouw sterke punten en talenten 

Job crafting biedt jou handvatten om je eigen functie nog beter aan te laten sluiten op 
jouw sterke punten en talenten. Ook geeft het je aanknopingspunten om met je 
leidinggevende in gesprek te gaan over je functie en de inzet van jouw sterke punten. 
Op die manier hoef je niet van functie te wisselen om jezelf te blijven ontwikkelen en 
nog passender werk te vinden. 

In het webinar vertelt Prof. Dr. Dorien Kooij ons meer over job crafting en op welke 
manier het een positieve bijdrage kan hebben in je eigen werk. Ze legt onder andere 
uit welke manieren van job craften er zijn en zal enkele voorbeelden met ons delen. 
Twee medewerkers van de Erasmus Universiteit delen hun persoonlijke ervaringen 
met het job craften en wat het ze daadwerkelijk gebracht heeft in hun huidige functie. 

Welke handvatten zijn er voor jou 

Omdat we je graag geïnspireerd terug laten gaan naar je dagelijks werk sluiten we de 
bijeenkomst af met Sanne Netten. Zij is trainer/coach en heeft ervaring met het 
begeleiden van job crafting trainingen. Zij gaat met ons aan de slag om in een korte 
tijd inzicht te krijgen in waar voor jou de handvatten zitten om nog beter tot je recht te 
komen in je eigen functie. 

Datum en aanmelden 

Het webinar vindt plaats op dinsdag 1 december van 15.00 tot 16.30 uur en is 
bedoeld voor alle medewerkers zowel OBP als WP van Tilburg University. Meld je 
aan via het aanmeldformulier. Wanneer wij je aanmelding hebben ontvangen krijg je 
van ons de link toegezonden. 

Aanmelden 

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door SoFoKles en het Europees Sociaal 
Fonds van de Europese Unie. 

Webinar Job Crafting; maak je 
eigen functie! 


