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W aar gaat job crafting eigenlijk 
over? Bestaat er een eenduidige 
definitie? “Die vraag stelde ik 
me twee jaar geleden ook”, zegt 

Els Vanbelle. “In sommige wetenschappelijke 
artikels was de term op vijf of zes verschillende 
manieren omschreven. Daarom startte ik met 
het bestuderen en vergelijken van de bestaande 
visies – voornamelijk een Amerikaanse en een 
Nederlandse stroming – en puurde er de essen-
tie uit.” 

Blijkbaar komt het diepte-onderzoek van de 
jonge doctoranda, die aan de KU Leuven een 
mastergraad haalde in de arbeids-,  organisatie- 
en personeelspsychologie, op het juiste moment. 
“De nood aan opheldering en verduidelijking is 
groot. Sinds ik mijn doctoraat gestart ben, krijg 
ik zowel van andere onderzoekers als vanuit 
organisaties vragen over het concept, de toe-
passingen en draagwijdte ervan.”

Initiatief ligt bij de werknemer
Els Vanbelle kwam tot de conclusie dat twee 
elementen bepalend zijn om job crafting te defi-
niëren en te onderscheiden van andere proac-
tieve gedragingen van werknemers. Het eerste 
bestaat erin dat de werknemer zelf het initia-
tief neemt om veranderingen aan te brengen in 
zijn job, niet de werkgever. De tweede factor 

is dat de betrokkene de wijzigingen aanbrengt 
met het doel beter te functioneren, met name 
zich beter te voelen en het werk beter te laten 
aansluiten bij de persoonlijke behoeften en 
interesses.

Job crafting is bijgevolg niet hetzelfde als – 
maar wel verwant met – ‘persoonlijk initia-
tief’ op het werk: de werknemer lanceert ideeën 
of past werkmethodes aan, niet om daar zelf 
beter van te worden, wel om de organisatie 
efficiënter te laten functioneren. Job crafting 
wordt ook vaak vergeleken met de zogenaamde 
i-deals (idiosyncratic deals), waarbij het aan-
passen of personaliseren van de job in overleg 
met de werkgever gebeurt.

Bedrijf creëert juiste voorwaarden 
Job crafting, zo stelt Els Vanbelle, houdt geen 
of niet noodzakelijk een overeenkomst of 
afspraak in tussen werkgever en werknemer. 
Het gaat in wezen om kleine veranderingen 
die iemand op eigen initiatief in zijn job aan-
brengt om beter te kunnen werken: de werk-
omgeving verfraaien of persoonlijker maken, 
de werkuren aanpassen, afspraken maken met 
collega’s, opleidingen volgen... “Soms hoor je 
managers job crafting definiëren als ‘het boet-
seren van banen rond werknemers’. Het is heel 
erg belangrijk dat dit gebeurt in ondernemin-

Job crafting lijkt het nieuwe hocus-pocus in bedrijfsland. Het 

laatste anderhalf jaar zie je het begrip overal opduiken, ook in de 

populaire media. Maar is de hype relevant? In welke mate geven 

werknemers zelf actief vorm aan hun job, wat brengt hen daartoe 

en wat zijn de gevolgen? Deze vragen komen aan bod in het 

doctoraatsonderzoek van Els Vanbelle. 
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gen, maar het is geen job crafting, wel goed job 
design”, aldus Els Vanbelle. 

Meteen maakt de onderzoekster een kantteke-
ning: “Job crafting staat uiteraard niet los van 
de context.” In haar doctoraat maakt Els Van-
belle een onderscheid tussen persoonsfactoren 
en omgevingsfactoren die job crafting beïn-
vloeden. “Het zal niemand verwonderen dat 
autonomie en een ondersteunend klimaat de 
kans op job crafting vergroten. De rol van de 
leidinggevenden daarin willen we nog verder 
onderzoeken, maar nu al staat vast dat zij wel 
degelijk een belangrijke taak vervullen.”

“Ze zijn ten eerste de sleutelfiguren in het 
creëren van een omgeving waarin mensen zelf 
vorm mogen geven aan hun job. Verder kunnen 
ze een belangrijke rol spelen in het bewust 
maken van werknemers over de mogelijkheden 
van job crafting. Wat heb je nodig om optimaal 
te functioneren? Welke aspecten van het werk 
geven energie en welke vragen energie? Waar 
heb je ruimte om zelf in te grijpen? Door hier-
over in gesprek te gaan, creëert de leidinggeven-
de mee de mogelijkheden om aan job crafting 

te doen. Leidinggevenden die oog hebben voor 
groei, ontplooiing en welzijn van hun perso-
neel, zouden hier beter in slagen dan andere.” 

Wat de persoonsfactoren betreft: mensen die 
van nature gericht zijn op verandering en graag 
initiatief nemen, zullen eerder tot job crafting 
overgaan. Ook van belang om de kans op job 
crafting te vergroten, is het bewustzijn rond de 
eigen doelen en hoe die te bereiken. 

Bottom-up perspectief
Hoewel job crafting gaat over werknemers die 
voor hun eigen welzijn hun job vormgeven, 
hebben bedrijven er belang bij om dit gedrag 
positief te stimuleren. “Gezien het huidige 
maatschappelijk, economisch en demogra-
fisch klimaat is het een meerwaarde dat bedrij-
ven condities creëren waarin job crafting kan 
plaatsvinden”, meent Els Vanbelle. 

“Terwijl de impliciete verwachtingen tussen 
werkgever en werknemer vroeger gingen over 
loyaliteit in ruil voor werkzekerheid, evolue-
ren we nu naar een model waarin flexibiliteit 
en investeren in inzetbaarheid van werknemers 
centraal staan. 
Het volstaat niet langer om top-down jobs te 
creëren die voor iedereen passen, en te veron-
derstellen dat werknemers passieve ontvangers 
zijn van die jobs. Er is vandaag nood aan een 
bottom-up perspectief, als aanvulling van het 
klassieke job design door werkgevers.” 

Werknemers zijn actieve spelers die zelf ook ver-
antwoordelijkheid kunnen dragen in het vorm-
geven van hun job én hun inzetbaarheid. “Job 
crafting past perfect in dat plaatje. Als bedrij-
ven erin slagen een omgeving te creëren waarin 
werknemers op zo’n manier gaan ‘craften’ dat 
het ook voor hun omgeving goed is, is dat 
dubbel gewonnen. In die bewustwording speelt 
het leiderschap opnieuw een belangrijke rol.”

Jobcrafting en optimaal functioneren
Hoewel het onderzoek van Els Vanbelle nog 
gedurende anderhalf jaar loopt, deed ze al een 
aantal interessante bevindingen. “Job crafting 
is bedoeld om bij te dragen tot het optimaal 
functioneren van werknemers. De resulta-
ten tot nu toe tonen aan dat dit ook het geval 
is. Zo lijken werknemers die aan job craf-
ting doen een hogere bereidheid te tonen om 
langer te werken. Dat klinkt logisch. Werk is 
langer vol te houden met een job die ingericht 
is volgens je noden en wensen van dat moment. 
Onderzoek toont verder aan dat job crafting 
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bijdraagt tot meer bevlogenheid – werknemers 
bruisen van energie, zijn erg betrokken bij hun 
werk en gaan er helemaal in op – en een betere 
performantie.” 

Toch is er ook al één nuancering op zijn plaats. 
Soms gaan mensen aan hun job sleutelen door 
lastige elementen weg te werken. Ze maken 
hun job eenvoudiger in de hoop dat ze daar-
door beter functioneren. “Tegen de verwach-
tingen in blijkt dit het welzijn van de betrokke-
nen niet altijd te bevorderen. Dat komt omdat 
je minder voldoening haalt uit een omgeving 
met minder uitdagingen”, besluit Els Vanbelle. 

“Als je je op het werk goed in je vel wil voelen, 
lijkt het dus geen goed idee om je werk mini-
maal aan te pakken. Investeer in aspecten die 
energie geven, want die helpen je om beter om 
te gaan met de minder leuke dingen.” HR

Info:
Els Vanbelle spreekt op het HRMagazine- 
seminar ‘Eat, sleep, work, repeat’ op 26 maart. 
Haar lezing draagt de titel ‘Job crafting: Wat is 
het, een nieuwe hype maar ook relevant?’ 

Twee hoofdstromingen overkoepeld
Els Vanbelle startte in november 2012 haar doctoraat over job craf-
ting onder begeleiding van prof. dr. Hans De Witte en prof. dr. Anja 
Van den Broeck. Ze bouwt verder op twee hoofdstromingen inzake 
job crafting. 

1/ 
De Amerikaanse visie (2001) is afkomstig van Amy Wrzesniewski en 
Jane Dutton, de pioniers inzake job crafting. Zij onderscheiden drie 
vormen van job crafting:
– taak crafting: andere taken, meer of minder taken opnemen
– relationele crafting: investeren in meer, minder of andere relaties 

op het werk 
– cognitieve crafting: wat betekent het werk, hoe kijk je naar je func-

tie? 
Aan deze drie voegen de Nederlanders Luc Dorenbosch en Mark Van 
Vuuren (auteurs van ‘Mooi werk’, een praktijkboek over job craf-
ting voor werknemers) nog contextuele  crafting toe: kiezen in welke 
omgeving en wanneer je werkt, bijvoorbeeld het herinrichten van je 
werkplek of het kiezen van je werkuren.
 
2/ 
De Nederlandse visie (2010) is afkomstig van Maria Tims, Arnold Bakker en  Daantje Derks. Zij definiëren job crafting aan 
de hand van het job demands-resources model (werkeisen- en hulpbronnenmodel). Job crafting gebeurt door:
– meer hulpbronnen te creëren: sociale hulpbronnen (feedback, coaching, steun van collega’s en leidinggevenden) en struc-

turele hulpbronnen (mate van autonomie, benutten van vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden)
– meer uitdagingen te creëren: nieuwe projecten, extra taken, inhoudelijke verdieping zoeken 
– belemmerende werkeisen te verminderen of te vermijden, zoals rolconflicten, emotioneel belastende contacten, mentaal 

belastend werk.

Els Vanbelle hanteert een overkoepelende visie: job crafting gaat over het op eigen initiatief werkgerelateerde verande-
ringen aanbrengen met het doel optimaal te functioneren. In haar doctoraat streeft ze naar het ontwikkelen van een pro-
cesmodel waarbij ze zowel kijkt naar aspecten die job crafting beïnvloeden als naar de gevolgen van job crafting. Het 
doctoraats onderzoek zal in het najaar van 2016 afgerond zijn.

Geïnteresseerd? Els.Vanbelle@ppw.kuleuven.be
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