
 
Hoe creëer je werk aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt 
 

 



Anno 1911 



De ontwikkeling in beschikbare functies 



Functie-ontwikkeling 
na Taylor 

Verregaande taakdifferentiatie 
leidde tot negatieve effecten 
 
• Grondslag voor onderzoek 

naar gezonde en ongezonde 

functies 

• Assessment instrumenten 

• Fit tussen persoon en werk 

 



Kwaliteit van Arbeid 

Gesteldheid van de persoon 
(genetisch, demografisch, personaliteit) 

1.Objectieve 
omgeving 

2.Psychologische 
omgeving 

3. Respons:  
• Fysiologisch 
• Gedragsmatig 
• Affectief  

4. Mentale en fysieke 
gezondheid en ziekte 

6. Interpersoonlijke relaties 

Michigan model  
Hackman & Oldham 



De gemiddelde werknemer! 

Werknemer 
met autisme 

Werknemer met een 
verstandelijke 

beperking 

Werknemer met 
autisme en een 
verstandelijke 

beperking 
Werknemer met Niet Aangeboren 

Hersenletsel 

Werknemer 
met een 
visuele 

beperking 



De basis voor een ‘gezonde’ 
functie wordt gevormd 
door: 

 
1 Compleetheid van de 

functie 

2 Geen kort cyclische taken 

3 Moeilijkheidsgraad van 

de taak 

4 Autonomie 

5 Contact mogelijkheden 

6 Organiserende taken 

7 Informatie verschaffing 

 

Kwaliteit van arbeid! 



Meting Kwaliteit van Arbeid 

1 Compleetheid van de functie 

2 Geen kort cyclische taken 

3 Moeilijkheidsgraad van de taak 

4 Autonomie 

5 Contact mogelijkheden 

6 Organiserende taken 

7 Informatie verschaffing 
 
 

 Deze elementen vormen de basis om “gezonde” 
functies te creëren 
 



Inrichting van de arbeid 

• Creatie van hoogwaardige functies 

• Veelheid van taken 

• Individuele en hoge verantwoordelijkheid 

• Complexiteit 

• Flexibiliteit 

• Veelal in teams, uitwisselbaarheid 

 

 Dus niet voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt 





Huidige situatie 

De normale 
verdeling van de 
beroepsbevolking 

Zo was het 

Staat nu buiten 
de 

arbeidsmarkt 

De nabije toekomst 



De Functie 

Meer met minder mensen! 



Assessment van kwaliteit van arbeid 
Schaal 1 – 5 (heel belangrijk) 

Element  Zelf assessment Inschatting 
‘gemiddelde 
SW-
medewerker’ 

Inschatting 
‘gemiddelde 
WWB-
medewerker’ 

1 Compleetheid van taken 

2 Geen kort-cyclische taken 

3 Moeilijkheidsgraad van de taak 

4 Autonomie  

5 Contact mogelijkheden 

6 Organiserende taken 

7 Informatie verschaffing 



Sociale innovatie als oplossing 

Noodzaak van een betere afstemming 

van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

 



Hoe vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen? 

• Functiecreatie 

• Verschillende vormen 

o Job Carving 

o Job Crafting 

o Duurzame jobcreatie door taken en werkprocessen 

anders in te richten, op individueel niveau en op 

groepsniveau 

 

 



Job Carving 

• Analyseren van taken binnen functies 

• Vinden van taken die leiden tot nieuwe functie 

 

 Een baan die voldoet aan de wensen en 

mogelijkheden van de persoon met beperking 



Job Crafting 

• Werknemers vormen zelf hun functie en daarbij horende 

functie-eisen   
o sluit beter aan bij de eigen behoeftes, competenties en belastbaarheid  

• kneden, boetseren, oftewel craften  

 

• De werknemer speelt actieve rol in het afstemmen van het 

werk op eigen willen en kunnen 

 
 Positieve effecten op inzetbaarheid - in termen van 

gezondheid, tevredenheid, uitdagend en betekenisvol werk 

 Positieve effecten voor de organisatie - in termen van onder 

meer productiviteit en kwaliteit 

 

 



Functiecreatie door functiedifferentiatie 

• Komen tot een nieuwe indeling van functies op 

bedrijfsniveau 

• Elementaire functies en meer complexe functies 

• Basis: analyse van functies en bedrijfsprocessen  

 

o Specifiek: overname van processen door groepen 



Voorwaarden voor functiecreatie 
door functiedifferentiatie 

• Behoefte bij de werkgever(manifest of latent) 

• Analyseren van werkprocessen 

• Analyseren van functies 

• Creëren van nieuwe functies 

o Zowel laaggeschoolde functies 

o Als complexere functies 


