
Invloed nemen op je werk… 
een verhaal van medisch 
specialisten 

Veel medisch specialisten ervaren veel bevlogenheid in hun werk. Als 
specialist ben je nooit uitgeleerd. Het kan interessant zijn om steeds te 
kijken hoe je je werk op zo’n manier kunt doen dat je met voldoening kunt 
blijven werken. Hoe zorg je er als medisch specialist voor dat je met energie 
en plezier blijft werken? Deze vraag stond centraal in een pilot ‘job craften’ 
in het Radboudumc in Nijmegen. 
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Wat is job craften?
Job craften is het op eigen initiatief aanpassingen doen in je 

werk, zodat er een betere match ontstaat tussen drijfveren, 

motivatie en talenten enerzijds, en je werk anderzijds. 

Vlamingen noemen het ook wel ‘baanboetseren’.  Vertrekpunt 

zijn je persoonlijke drijfveren en talenten. Het idee is dat 

door actief invloed uit te oefenen op je baan, je werkplezier, 

bevlogenheid en productiviteit kunnen toenemen. 

Job craften gaat in essentie over het ‘mooier’ maken van 

het werk (Dorenbosch en Van Vuren, 2011) door concrete 

aanpassingen aan te brengen in taken, relaties, betekenis of 

context. 

We doen het vaak al…
Job craften is eigenlijk niets nieuws. Vaak doen we het al, 

alleen onbewust. Impliciet job craften heeft echter snel zijn 

beperkingen. Juist het actief en bewust doen van aanpassingen 

in het werk maakt het effectief. Het gaat om bewust stilstaan 

bij de vraag: ‘Waar loop ik nu echt warm voor en hoe maak ik 

daar meer ruimte voor in mijn werk?’ 

Dr. Michiel Schokking is kindercardioloog en was deelnemer 

aan de pilot. Hij is de afgelopen jaren al veel in beweging 

geweest, doordat de afdeling én de inhoud van het werk bij 

Kindergeneeskunde veranderden. Hij is altijd graag afgestapt 

op nieuwe vragen en uitdagingen die op zijn pad kwamen. 

Eigenlijk is hij iemand die onbewust al aan het ‘craften’ was. 
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De specialisten die job craften in hun praktijk zijn 
gaan toepassen, gaven na een half jaar aan meer 
plezier en energie te ervaren
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Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om bewust stil te 

staan bij talenten, drijfveren en ambities, en hoe deze aan het 

werk  te verbinden zijn. Functioneringsgesprekken kunnen 

hiervoor ruimte bieden, hoewel menig functioneringsgesprek 

nog vooral gericht is op ontwikkelpunten; waar moet je in 

verbeteren. Het perspectief van job craften gaat uit van kleine 

veranderingen in je werk die je zelf als arts kunt doen, zonder 

hiervoor te wachten op een functioneringsgesprek met je 

leidinggevenden. Het is een manier van kijken naar je werk, 

als onderzoekslaboratorium waarin je vanuit nieuwsgierigheid 

steeds kijkt naar waar kansen liggen om meer plezier en 

energie te creëren. 

A significant impact on healthcare 
To have a significant impact on healthcare is de ambitie van 

Radboudumc. De zorg is sterk aan het veranderen en daarmee 

ook het werk van de medisch professional. Het werk wordt 

steeds meer digitaal, er zijn meer administratieve taken 

en de patiënt wordt gezien als partner. De veranderende 

werkomgeving vraagt van specialisten en Artsen In Opleiding 

tot Specialist (AIOS) zich te blijven ontwikkelen. Zij spelen 

immers een cruciale rol in het waarmaken van de ambitie van 

het ziekenhuis. Binnen het Radboudumc wordt dan ook bewust 

ruimte gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling. Centraal 

staan vragen als: hoe kun jij als specialist met energie een 

betekenisvolle bijdrage blijven leveren aan de organisatie en je 

tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen? Eén van de initiatieven 

die in dit kader zijn ontplooid is een pilot workshop over job 

craften. 

Dr. Jaco Pasman is neuroloog en klinisch neurofysioloog. Hij 

nam deel aan de pilot over job craften. Hij begon ooit als 

AIOS in het Radboudumc; zijn werkzaamheden zijn sindsdien 

flink veranderd. Dr. Pasman vind het belangrijk om regelmatig 

stil te staan bij wat hij doet en of hij dat nog wel met plezier 

doet. Zeker nu hij langzaam zijn pensioen nadert, want ook die 

laatste jaren hier in het ziekenhuis wil hij met energie blijven 

werken. Daarbij streeft hij naar een betere balans tussen werk 

en privé.  

Workshops: werkzaamheden in beeld
In twee workshops kregen medisch specialisten een ‘bril’ 

aangereikt om naar hun eigen werk te kijken en aanpassingen 

te doen. Eén van de opdrachten was het in kaart brengen van de 

verschillende taken als specialist. Daarbij werd de deelnemers 

gevraagd aan te geven welke werkzaamheden energie geven, 

of juist energie kosten. En daarbij ook in hoeverre het taken 

zijn die belangrijk zijn voor de afdeling. 

Dat leverde een overzicht op in vier categorieën. 

Werkzaamheden die:

1. belangrijk zijn voor de afdeling of het team en die energie 

geven; 

2. belangrijk zijn voor de afdeling of het team en die energie 

kosten;

3. minder belangrijk zijn voor de afdeling of het team en die 

energie geven; 

4. minder belangrijk zijn voor de afdeling of het team en die 

energie kosten. 

Voor Dr. Jaco Pasman was dit overzicht aanleiding om zich meer 

te gaan richten op patiëntenzorg en onderwijsactiviteiten. 

Onderzoeksprojecten wilde hij voortaan meer aan jonge 

collega’s overlaten. Zijn job craft actie ging erover zich 100% 

te richten op de patiëntenzorg. Het botulinetoxine-spreekuur 

vind hij bijvoorbeeld geweldig mooi om te doen. Hij is zich 

ervan bewust geworden dat hij onderwijs heel leuk vind. Het 

resultaat van de workshop is dat hij daar meer tijd in is gaan 

stoppen. 

Wat maakt job craften interessant voor medisch 
specialisten? 
Wanneer je werk goed bij je kwaliteiten en interesses past, ga 

je met veel energie naar je werk, voel je je betrokken bij je 

werk en kun je geconcentreerd werken. Je bent dan bevlogen. 

Bevlogenheid lijkt vooral te ontstaan als de werkomgeving goed 

is. De deskundigheid vormt de kern, juist dat vakmanschap is 

vaak een bron van energie en plezier. Medisch specialisten 

kennen hun eigen vakmanschap als geen ander. Zoals Dr. 

Pasman die vooral energie krijgt van patiëntenzorg. 



Het aanpassen en veranderen van je werk als medisch specialist 

is volgens de deelnemers aan de pilot heel welkom, maar zeker 

niet vanzelfsprekend.

Voor Dr. Jaco Pasman is Job crafting een benadering die snel 

helder maakt wat onderhuids borrelt en bruist, ook bij collega’s 

van andere afdelingen die bij de workshop zaten. Wanneer 

duidelijk is wat je energie geeft, kun je volgens hem je werkuren 

zinvoller besteden voor jezelf en voor de afdeling.  Volgens Dr. 

Michiel Schokking is het voor specialisten niet erg gebruikelijk 

om stil te staan bij vragen als: Waar word ik warm van? Wat 

geeft me energie? Wat heb ik nodig? Terwijl anders kijken 

naar en denken over je vak als specialist juist zo belangrijk zijn 

om betere zorg te kunnen leveren.  Dr. Schokking besloot de 

klinische zorg meer los te laten en de focus te verleggen naar 

onderwijs. Voor hem zat daar het ontwikkelingsperspectief.

Maar je kunt toch niet alleen maar doen wat je leuk 
vindt? 
Job craften is iets anders dan alleen de dingen doen waar je 

plezier in hebt of energie van krijgt. Het werk als specialist kent 

ook taken die minder leuk zijn. Hoe kun je met deze aspecten 

in je werk omgaan? Misschien gaat het om taken waar collega’s 

wél plezier aan beleven en kun je ze aan hen overdragen. Zo 

werd één van de deelnemers zich ervan bewust dat ze er 

plezier in had om protocollen te schrijven. Een ‘klus’ die veel 

van haar collega’s niet graag doen. Zij is naar aanleiding van 

de workshops job craften met haar leidinggevende in gesprek 

gegaan om tijd vrij te maken voor het werken aan protocollen 

in haar vakgebied. 

Het gaat bij job craften niet alleen om simpelweg taken erbij 

nemen of afstoten. Je hebt immers verantwoordelijkheden, 

bijvoorbeeld ten aanzien van poliklinische en onderwijs taken. 

De vraag bij job craften is ook: hoe kan ik dingen leuker of 

belangrijker maken, zodat ze me minder energie kosten? Wat 

kan ik met collega’s samen doen? Wat kan ik van een collega 

overnemen, omdat ik het leuk vind en hij niet? En andersom… 

Maak ik voldoende ruimte om stil te staan bij de vraag wat 

ik belangrijk in mijn werk vind? Praat ik daar wel eens over 

met een collega? Een gesprek, daar begint het mee. De 

aanpassingen die je wilt doen volgen dan vanzelf.  

Het heeft natuurlijk praktische implicaties als je aanpassingen 

gaat doen in je werk die consequenties hebben voor anderen. 

In die zin kent job craften zo zijn beperkingen. Het idee is dat 

er altijd vrijheidsgraden zijn, alleen doordat je altijd invloed 

hebt op de manier waarop je je werk beleeft en ernaar kijkt. 

Job craften is echter geen pleidooi om verantwoordelijkheden 

voor taken uit te weg te gaan. Integendeel, het is een pleidooi 

voor het nemen van verantwoordelijkheid voor taken én voor 

je eigen energie balans, werkplezier en daarmee duurzame 

inzetbaarheid als specialist. 

Dat gaat niet vanzelf, en is ook niet perse gemakkelijk. Zo 

waren er ook deelnemers die geen mogelijkheden vonden om 

aanpassingen te doen daar waar ze die graag wilden. Wat ze in 

ieder geval meenamen uit de bijeenkomsten is de ‘bril’ van job 

craften en daarmee een andere manier van kijken naar je werk 

dan hen tot dan toe gewoon was 

Wat leverde het op?
Omdat het een pilot betrof, waren we benieuwd wat dit 

korte job craft traject zou opleveren. De medisch specialisten 

die kennismaakten met job craften en dit in hun praktijk zijn 

gaan toepassen, gaven na een half jaar aan meer plezier en 

energie te ervaren. De uitkomsten van het korte traject was 

verrassend: er bleek meer mogelijk dan men dacht! Een andere 

opbrengst van de pilot is de krachtige verbinding die ontstond 

tussen deelnemers, en ook tussen deelnemers, hun collega’s 

en leidinggevenden, die vanaf de zijlijn betrokken waren bij het 

traject. 

Voor Dr. Michiel Schokking was het waardevol om de workshop 

te volgen samen met collega-specialisten van verschillende 

disciplines met ieder hun eigen verhalen. Hij hoorde op deze 

manier van anderen die ook bezig zijn hun vak als specialist 

naar hun hand te zetten en ruimte proberen te maken voor 

datgene waar ze warm voor lopen. 
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Anesthesioloog en MMT-arts drs. Ilze Hendriks besloot na 

de bijeenkomsten meer van haar collega anesthesiologen 

uit te nodigen om eens stil te staan bij de vragen: Wat zijn 

mijn drijfveren en talenten en waar krijg ik energie van in 

mijn werk als specialist? Samen met dr. Monique Steegers, 

anesthesioloog-pijnspecialist en deelnemer aan de pilot, 

organiseerde ze een bijeenkomst voor collega-artsen met 

het doel om buiten de context van het werk met elkaar in 

gesprek te gaan. Ze hadden geen idee hoe hun idee ontvangen 

zou worden en waren dan ook verrast door de enthousiaste 

respons die ze kregen. Blijkbaar was het een thema dat veel 

artsen aanspreekt. 

Voor Radboudumc als organisatie zijn dit waardevolle 

ontwikkelingen. Als specialisten nog meer gaan doen van 

dat waar zij warm voor lopen, pluk je daar als organisatie de 

vruchten van. We weten uit onderzoek dat mensen die in hun 

werk ruimte maken voor hun talenten en drijfveren, hoger 

scoren op welbevinden. En ook productiever zijn en hoger 

scoren op innovatiekracht. Dat hangt bovendien met elkaar 

samen: bij mensen die beter in hun vel zitten, zijn de prestaties 

vaak ook beter. Het ondersteunen van artsen om bewust bezig 

te zijn met hun werk, hun energie en daar aanpassingen in 

doen,  levert “bewegende” medewerkers op. Dat past bij een 

organisatie die zelf ook in beweging is. 

Tot slot…
De ervaringen met job craften in het Radboudumc laten zien 

dat het loont om met medisch specialisten in gesprek te gaan 

over en aan de slag te gaan met dat wat hun energie geeft en 

wat maakt dat ze met plezier naar hun werk gaan. Job craften 

is een manier om zelf sturing te geven aan je werk. Het laat ook 

zien dat job craften niet iets is wat je één keer doet. Het vraagt 

inzicht in talenten, drijfveren, energie en werk. En het vraagt 

vooral veel oefenen en doen. Als je dit een tijdje volhoudt 

ontstaat er vanzelf een ‘job craft mindset’. Je leert wat het van 

je vraagt, hoe je omgeving stimulerend of juist belemmerend 

werkt, je ontdekt de kracht van je gedachten, het effect van 

kleine veranderingen en de rol van steun van collega’s en 

leidinggevenden.

En hoe verder? 
Veel medisch specialisten ervaren bevlogenheid in hun werk. 

De vele veranderingen maken dat je als specialist nooit bent 

uitgeleerd. Het kan interessant zijn om steeds te kijken hoe je 

je werk op zo’n manier kunt doen dat je met voldoening kunt 

blijven werken. De komende tijd blijft het Radboudumc actief 

specialisten ondersteunen bij vragen over hoe ze met energie 

hun werk kunnen blijven doen. En het korte job craft traject 

staat vast op de agenda van het opleidingsaanbod.  
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Drs. Mara Spruyt  werkt als adviseur bij Kessels & Smit, The 

Learning Company. Ze begeleidt individuele medewerkers, 

teams en groepen in verschillende organisaties, zowel profit 

als non profit. Haar focus ligt op het verbinden van talenten 
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crafting voor medisch specialisten van het Radboudumc. Sinds 

kort ligt nu zijn focus vooral op het gebied van onderwijs en 
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