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De duurzame synergie tussen 

functiecreatie en functieaanpassing 

Luc Dorenbosch | TNO

20 maart 2014 

Programma

• Wat is functiecreatie (job carving) en 

Functieaanpassing (job crafting)

– Naar een taakmindset bij alle actoren

– Job crafting bij gemeente Den Bosch (met Roos Los)

– Synergie Job Crafting en Job Carving

– Plenaire discussie 
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WWW.MOOIWERKTOOL.NL

VOOR OP DE IPAD

HANDBOEK 

JOB CRAFTING

De uitdaging! 

• Participatie van mensen met een Arb.-bep.
– Met concurrentie van werkloze jongeren, oudere werklozen, flex die vast wil, MOE’ers

• In 125.000 garantiebanen (25.000 overheid)
– Met de economische verwachting van veelal baanloze groei (door bv. technologie)

• En de gemeentes moeten het doen…
– Naast alle andere dingen die de participatiewet van gemeentes vraagt…

• Daarbij afhankelijk van werkgeversmotivatie
– Voorkomen van een dreigend quotum? of Waarde zien van inclusief ondernemen?

• Regionale verschillen
– Aantal SW’ers en kansen op werkgelegenheid scheef verdeeld in Nederland 
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WAT IK DOE
HRM achtergrond (Human resource studies)

Duurzame inzetbaarheidsvraagstukken

Lageropgeleiden, ouderen

Job crafting / Multi-jobbing 

Sociale Innovatie / Sleutelen aan banen

Verbeterde werking van de interne/externe arbeidsmarkt

� JOB ENGINEERING 

VERWACHTING 
EEN MIX VAN:  

Functiecreatie vanuit oude banen (insourcing/re-shoring)

Functiecreatie vanuit nieuwe banen (social return)

Papieren functiecreatie

Functiecreatie uit bestaande banen (job carving / job crafting) 
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Job Carving

Te repareren en te

demonteren om naar

eigen gebruiksbehoefte

in te richten

Job Crafting 
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FUNCTIE A

Job Carving

!

Werknemer 1 Werknemer 2

FUNCTIE A

?

Job Crafting

Job Crafting: micro dynamiek op de arbeidsmarkt

KOK A KOK B

CHEMICAL 

ENGINEER

B

CHEMICAL 

ENGINEER

A

Dierdorff et al. (2009)

dynamiek
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Dynamiek is wel zo fijn…

Job Crafting

HOE IN TE ZETTEN

TER VERBETERING 

DUURZAME 

INZETBAARHEID

IN ORGANISATIES 
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• Zelf of gezamenlijk ‘sleutelen’ aan je eigen werk

Door klein te experimenteren met:

• Wat/hoeveel je doet (taken)

• Wanneer/waar (context/tijd)

• Met wie/voor wie (relationeel)

• Waarom (cognitief)

• Voor een betere match tussen je werk en wat je kan en wilt

• Vanuit eigen motivatie en inzicht in de ruimte in het werk

• Met oog voor productie & kwaliteitsdoelen

• Zonder collega's/klanten/anderen te benadelen 

Job Crafting 

Verzameling van

• Taken/activiteiten

• Opdrachten

• Projecten

• Sterktes/zwaktes

• Behoeftes/motieven

• Fys/cog. capaciteiten

• Interesses/passies

werkwerk werknemerwerknemer
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Starter + 3-5 jaar + 5-10 jaar

Fit en Misfit

Taakanalyse Persoonlijke fits en misfits in beeld
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Taakanalyse Persoonlijke fits en misfits in beeld

Breed palet aan sleuteltechnieken voor een betere fit

Ruilen?

Accepteren?

Herinterpreteren?

Last delen?

Decoreren?

Verrijken?

Veranderen?

Betekenis

geven?

Uitbreiden?

Beschermen?

Overdragen?

Anderen leren?

Hulp?

Samenwerken?

Aanpassen?

Context anders?

Bijleren?

Upgraden?

AFSTOTEN?

(job carving)
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TEAM ANALYSE 

• Correspondeert tijdsverdeling met beeld van leidinggevenden?

• Hoeveel % van het werk neemt in tijd toe, neemt er ook iets af?

• Op welke taken hebben veel werknemers aansluitingsproblemen?

• Wat en hoeveel % van het werk verwachten werknemers over 2 jaar

niet meer te willen / kunnen? (motivatie / uitvoerbaarheidsrisico’s)

• Op welke taken zien werknemers zelf oplossingen? 

• Liggen die in lijn met waar de organisatie op inzet? 

• Hoe richt je je investeringen beter in?

•Waar liggen mogelijkheden tot job carving en functiecreatie?

TEAM DATA biedt inzicht in bijvoorbeeld: 
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Job Crafting

GEMEENTE

DEN BOSCH 

100
sleutelacties

78%: heeft zich actief 

ingezet om te sleutelen

72%: bewuster van

sleutelruimte in het werk

68%: kan door sleutelactie

beter het werk uitvoeren

61%: verwacht nu vaker

zelf te gaan sleutelen

in 6-8 weken tijd
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Kosten/Baten

60% gaf eigen experiment een 7 of hoger

Job Crafting

KORT ZELF AAN DE SLAG
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• Ga naar www.mooiwerktool.nl

• Maak eigen gebr. Naam + wachtwoord

• Registreer met toolcode:

vngdagjobcrafting

Discussie

• Ongeacht de technieken, wat is het belangrijkste inzicht waar

je iets mee kan?

• Wie zou je idealiter betrekken bij je activiteiten – wie moet je 

zeker niet vergeten?

• Waar hebben we het vandaag niet over gehad – maar wel

belangrijk?
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DANK!

Vragen over gebruik job crafting tooling?

luc.dorenbosch@tno.nl

Vragen over traject gemeente Den Bosch?

r.los@s-hertogenbosch.nl

TNO PRODUCTEN 

WWW.MOOIWERKBOEK.NL
(voor individuele trajecten)+

+
WWW.MOOIWERKTOOL.NL
(voor team/organisatie trajecten)

Train de 

trainer
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MEER WETEN? KLIK: 

Job Crafting Netwerk op LinkedIN

www.jobcrafting.nl

https://docs.google.com/document/d/1wcE6JISiv0EqmJWoIOOVT-TdTT4EKH9dZjn9kwq7rO4/edit

Overzicht job crafting publicaties

https://www.linkedin.com/groups?gid=2773192&trk=my_groups-b-grp-v

Job Crafting & Job Engineering


