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intervieW

Van Vuuren doet onderzoek 
naar de manieren waarop 
mensen betekenis verlenen 
aan hun werk en schreef een 

boek over job crafting, met de inspi-
rende titel Mooi Werk (Van Vuuren & 
Dorenbosch, 2011, Uitgeverij Boom).

boetseren
Waar komt job crafting eigenlijk van-
daan? 
Van Vuuren: De eerste keer dat 
geschreven werd over job crafting 
was in 2001, door de Amerikaanse 
professoren Amy Wrzesniewski en 
Jane Dutton. Zij beschreven toen in 
een wetenschappelijk artikel hoe 
mensen met dezelfde taakomschrij-
ving totaal verschillende banen 
kunnen hebben. Job crafting is geen 
slimme methodiek die in een superla-
boratorium is uitgedokterd en vanuit 
theoretische modellen op de praktijk 
wordt geplakt. Integendeel: job craf-
ting komt voort uit het veld van 
gewone mensen die gewone levens 
leiden en proberen iets van hun werk 
te maken. En dat komt doordat ze 
met het werk aan de gang gaan, 
dingen veranderen, aanpassen, boet-
seren, kneden, ofwel craften. De 
ruimte voor die aanpassingen zit in 
vrijheidsgraden die ieder mens heeft 
om het werk te craften. Job crafting is 
dus geen uitvinding, maar een ont-
dekking: mensen geven vorm aan 
hun werk. Wij hebben die voorbeel-
den verzameld en op een rijtje gezet 
in ons boek. Daarmee hopen we dat 

al die verspreide werkexperimenten 
die mensen overal in werkcontexten 
uitvoeren een inspiratiebron zijn voor 
andere professionals.

Kleine veranderingen, 
groots effect
En wat levert al dat kneden en boetseren 
concreet op voor medewerkers? 
Van Vuuren: Voor de crafter zelf bete-
kent het bewustzijn van vrijheidsgra-
den dat er lucht komt: in plaats van 
een baan zien als hoepel waar je 
almaar doorheen moet springen zie je 
regelruimte. Niet vast, niet los, maar 
verbonden. Er is een gesprek moge-
lijk. We hebben net een project afge-
rond waarin meerdere teams kleine 
werkexperimenten deden om hun 
baan naar hun hand te zetten. Opval-
lend is de ervaren impact van kleine 
veranderingen.

Dat kan voor een organisatie soms wel 
lastig zijn, als iedereen zijn baan naar 
zijn eigen wens vormt.
Van Vuuren: De manager in dit traject 
was gerustgesteld over de schaal 
(niet alles ging op de kop), de 
mensen zelf ervoeren grotere werkte-
vredenheid. Dit is ook in lijn met 
eerder onderzoek (zie bijvoorbeeld 
de online beschikbare dissertatie van 
Brenda Ghitulescu hierover). Toch 
moet hier inderdaad ook een opmer-
king bij geplaatst worden. Toen 
Wrzesniewski en Dutton voor het 
eerst over job crafting schreven stel-
den ze dat het niet vooraf te zeggen 
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deFinite Van JOb CraFting

In Mooi Werk geven we de volgende - 
beetje technische - definitie: 

Het zelf of gezamenlijk met collega’s 
mooier maken van het werk, door con-
crete aanpassingen aan te brengen in 
taken, relaties, betekenis of context zodat 
het werk beter aansluit op hun persoon-
lijke behoeftes, sterke kanten, interesses 
en fysieke en cognitieve capaciteiten, 
vanuit eigen motivatie en inzicht in de 
ruimte die het werk biedt voor aanpassin-
gen, ter bevordering of behoud van uitda-
gend, betekenisvol en gezond werk met 
oog voor organisatiedoelstellingen en 
zonder collega’s of klanten te benadelen.

Een hele mond vol natuurlijk, maar het 
concept Mooi Werk gaat ervan uit dat 
alle mensen vrijheidsgraden hebben om 
hun baan in zekere mate zelf vorm te 
geven. Door te zoeken naar die vrijheids-
graden en handreikingen te bieden hoe 
die vrijheidsgraden benut kunnen 
worden, zoeken we naar realistische 
manieren om uit de buurt te blijven van 
twee aanwezige extreme beelden van 
werk. Aan de ene kant ontstaat soms 
het beeld dat werknemers gevangenen 
zijn van hun functie, waarbij ze alleen 
door te vluchten naar een ver buitenland 
om een wijngaard te beginnen nog 
enige vreugde uit hun werkzame leven 
kunnen putten. Dit gaat te ver: werk kan 
een manier van leven zijn, in plaats van 
een maandag-tot-vrijdag manier van 
doodgaan. Aan de andere kant wordt 
soms voorgespiegeld dat ieders droom-
baan voor het grijpen ligt, als je maar 
wilt en een aantal weldoordachte stap-
pen volgt. Ook dit is een karikatuur. In 
organisaties moet iedereen wel eens 
corvee doen en niet alle taken zijn leuk. 
Beide extremen doen geen recht aan de 
werkelijkheid en in ons boek Mooi Werk 
proberen we te laten zien waar de 
mogelijkheden dan wel liggen om 
invloed te hebben op het werk dat 
iemand doet.
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was of job crafting uiteindelijk goed 
of slecht zou uitpakken voor de orga-
nisatie. De vrijheid die mensen 
hebben om dingen te veranderen kan 
ook betekenen dat zij uit eigenbelang 
craften op een manier die uitmondt 
in sabotage. Dit levert meestal alleen 
iets op in de korte termijn. Uiteinde-
lijk snijdt iemand zichzelf in de vin-
gers, want zij hebben op de langere 
termijn een gezonde organisatie net 
zo hard nodig als een organisatie 
gezonde leden nodig heeft. Daarom 
hebben wij ook in onze defi nitie 
opgenomen dat job crafting pas echt 
job crafting is wanneer anderen niet 
benadeeld worden. 

Vertrouwen
Hoe kun je als leidinggevende nu voorko-
men dat job crafting leidt tot koninkrijk-
jes die losgetrokken zijn van organisatie-
doelen en waarin iedereen zijn eigen 
gang gaat?
Van Vuuren: Begin het gesprek zelf, 
als leidinggevende. Als je vertrouwen 
hebt in je medewerkers kun je dat 
ook laten zien in de aanpak. Wij 
hebben zelf ervaring bij een organisa-
tie waar voor iedereen een exemplaar 
van Mooi Werk in het kerstpakket 
was gedaan. Met een uitnodiging om 
er over te komen praten. Dat leverde 
een mooie dynamiek op. Het is een 
teken van vertrouwen van de leiding 
in de collectieve ambitie en individu-
ele verantwoordelijkheid van je orga-
nisatie als je dit thema als werkgever 
op tafel legt.

duurzame inzetbaarheid
Kun je als organisatie job crafting inzet-
ten bij duurzame inzetbaarheid?
Van Vuuren: Ja, dat kan zeker. TNO 
heeft hierover onlangs een rapport 
opgesteld dat je gratis kunt downloa-
den onder de titel ‘Sleutelen aan 
eigen inzetbaarheid.’ Daaruit blijkt 
onder andere dat job crafting een 
aantal voordelen heeft als instrument 
bij duurzame inzetbaarheid. Voor mij 
springen twee dingen vooral in het 
oog: de creativiteit bij het bedenken 
van optimale vormen van inzetbaar-

heid en de actieve betrokkenheid van 
de professional zelf bij het werken 
aan inzetbaarheid. Er is meer moge-
lijk als werkgever en werknemer 
hierin samen optrekken. 

Craftingstechniek
Hoe gaat het nu eigenlijk praktisch in 
zijn werk? En wat kun je als werknemer 
zelf doen om je job te ‘craften’?
Van Vuuren: We onderscheiden vier 
soorten craftingstechnieken die 
iemand ter beschikking staan. 

a. Taak craften: Dit is de meest con-
crete vorm van job crafting. In alge-
mene zin omvat deze vorm het actief 
aanpassen van het aantal, het type, 
de grootte en de aard van de taken. 
Mensen blijken verrassend creatief in 
het aanpassen van het aantal en soor-
ten taken die hun werk bevat. Een 
voorbeeld: Een medewerker met RSI-
klachten sprak af met een andere col-
lega dat zij dit jaar de tabellen voor 
een fi nancieel jaarverslag ging opstel-
len. Exceltabellen maken bleek bij 
deze taak een inspannend klusje 
waarbij RSI klachten gauw aan de 
oppervlakte kwamen. De collega die 
dit van haar ging overnemen deed 
dit niet enkel uit collegialiteit. Voor 
haar was het betrokken raken bij het 
opstellen van het jaarverslag een 
nieuwe uitdaging in het werk wat de 
er langzaam ingeslopen routine kon 
doorbreken. De afspraak was dan 
ook dat ze niet alleen de tabellen ging 
maken, maar ze ook wat breder geïn-
troduceerd werd tot het goed opstel-
len van een jaarverslag. Het bleek een 
voorzichtige win-win. Voor de col-
lega met RSI klachten was in eerste 
instantie lastig te accepteren dat ze 
niet alles meer aankon, terwijl haar 
expertise hoog werd aangeslagen en 
gewaardeerd. De ander zag een dui-

delijker resultaat van het werkexperi-
ment, namelijk weer een nieuwe uit-
daging in haar werk dat dreigde haar 
glans te verliezen. 

b. Relationeel craften: Dit omvat het 
zorgen voor mooiere taken door het 
aangaan van bijvoorbeeld meer werk-
relaties, het oppakken van nieuwe 
contacten, de intensiteit van een rela-
tie te veranderen of bijvoorbeeld 
negatieve relaties af te breken. Dat 
kan er praktisch als volgt uit zien: 
Stel je voor: een stadswacht bij een 
grote gemeente. Ze werkt in een wijk 
waar junks zich ophouden in een 
klein park. Ze loopt samen met een 
collega vaak door het park en heeft 
een band opgebouwd met de junks. 
Ze hoort hun verhaal aan en geeft 
moederlijke adviezen. Het vertrou-
wen en de aandacht die ze hun 
schenkt, maakt dat de junks zich 
bereidwillig tonen om mogelijke 
overlast in het park te beperken. Ze 
heeft daarom besloten eens een dag 
mee te lopen in de verslaafdenzorg 
om beter te begrijpen wat achter de 
problematiek schuilgaat. Ze ziet de 
opgebouwde band met de junks als 
onderdeel van haar werk en kan zo 
een sterkte van haar beter benutten.

c. Cognitief craften: Dit gaat ervan 
uit dat iemand vrij is om over het 
werk op een bepaalde manier te 
denken. De inhoud en relevantie 
ervan kunnen zij vanuit verschillende 
kanten bekijken. Afhankelijk van de 
manier waarop de betekenis of zin 
van werk wordt beleefd, zal iemand 
meer of minder bevrediging kunnen 
vinden in het werk. Dat kan er dan 
als volgt uit zien: Door de komst van 
een nieuw administratieprogramma 
merken enkele administratief mede-
werkers dat ze teveel tijd en ergernis 

Job crafting komt voort uit het veld van 
gewone mensen die gewone levens leiden 
en proberen iets van hun werk te maken.
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kwijt zijn met het werken met deze 
nieuwe software. Ze hebben een 
cursus gehad, maar deze bleek zo 
algemeen te zijn geweest dat veel van 
de opgedane kennis in de praktijk 
niet meteen bruikbaar bleek. Een col-
lega die de software goed onder knie 
had hoorde dit en bood aan een 
opfriscursus te geven aan de collega’s 
die moeite hadden met het pro-
gramma. Omdat hij ook dezelfde 
‘taal’ sprak en wist welke administra-
tieverzoeken in de gemeente voor-
kwamen kon hij collega’s snel en 
praktisch helpen met enkele noodza-
kelijke toepassingen van de software. 
Dit was gauw geregeld waardoor de 
noodzakelijke bekwaamheden bij 
iedereen werden bijgespijkerd. 

d. Contextueel craften: Dit wijst op 
de mogelijkheden om iets aan de con-
text van het werk te doen: de fysieke 
werkplek, de werkomgeving of de 
werkplanning. Dan verander je niets 
aan het werk zelf, maar aan de omge-
ving waarin je werkt, de hulpmidde-
len waarmee of het tijdstip waarop je 
je werk doet. Hierdoor kun je meer 
voldoening of plezier uit je werk 
halen of belastende, lelijke kanten 
van je werk wegnemen. Het Nieuwe 
Werken is dus een typische uitwer-
king van contextueel craften, zoals 
blijkt uit het volgende praktijkvoor-
beeld: Een programmeur verant-
woordelijk voor technisch applicatie-
beheer, wilde graag vaker 
geconcentreerd kunnen werken. Het 
echte programmeerwerk vereist veel 
concentratie waardoor het blijven 
zitten bij collega’s niet altijd een 
goede optie was vanwege de afl ei-
ding. Toch bleef hij vaak zitten omdat 
het werken te midden van collega’s 
een sociale behoefte vervulde, maar 
ook vanwege het feit dat te midden 
van collega’s je op de hoogte bleef 
van ontwikkelingen en actuele storin-
gen. Het experiment omvatte dat de 
programmeur bij het meer ingewik-
kelde programmeerwerk op een 
andere rustigere plek in het gebouw 
ging zitten om toch goed aan het 

werk te kunnen zijn en zaken op tijd 
af te krijgen. Om de twee uur wan-
delde hij dan even naar collega’s om 
te vragen of er nog nieuws was. Zo 
zonderde hij zich niet geheel af. 

Hr en job crafting
Van Vuuren benadrukt: “Job craften 
doe je niet thuis op de bank, er zijn 
andere mensen nodig. Het is veelzeg-
gend dat de beperkingen van vrij-
heidsgraden liggen in de aanwezig-
heid van anderen: hoe je werk 
verweven is met dat van collega’s en 
door de opstelling van je leidingge-
vende. Dat betekent dus ook dat 
succes ligt in de interactie met ande-
ren. Wanneer een leider de leden 
beschouwt als actieve crafters van 
hun werk binnen de randvoorwaar-
den die de organisatie stelt, ontstaat 
een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Hierin ligt het grote voordeel van job 
crafting voor de organisatie. Het 
opent mogelijkheden om mensen zelf 
een weg te laten vinden waarin ze uit 
hun baan halen wat erin zit door erin 
te kunnen stoppen wie ze zijn. Dit is 
een secuur proces, waarbij mensen 
wel wat begeleiding kunnen gebrui-
ken. Het nodigt dan ook uit tot een 
goed gesprek. Zo’n gesprek biedt 
kansen om te zoeken naar manieren 
waarop organisatieleden kunnen 

groeien ondanks de gigantische druk 
die op veel werkplekken bestaat en 
hoe ze kunnen bloeien in de com-
plexiteit van het moderne organisa-
tieleven. Voorwaar een vraag die past 
bij een ambitieuze HR-professional!”

geen tjakka 
Zo beschouwd is job crafting nog een heel 
proces. Leidt dat dan uiteindelijk tot het 
ideale werk?
Van Vuuren besluit zijn uitleg over job 
crafting door te benadrukken dat job 
crafting een nuchter-optimistische 
benadering is. Job crafting maakt 
werk mooier, maar belooft geen 
droombaan. Als je helder hebt wat je 
eigenlijk wilt, geeft job crafting je de 
middelen om je werk beter te laten 
aansluiten bij wat jou aanspreekt. 
Maar je hebt niet alles in de hand. De 
realiteit van de context waarin je je 
bevindt, betekent dat niet elke rotklus 
voor jou verleden tijd is. Job crafting 
ziet ruimte, maar belooft niet alle vrij-
heid van de wereld. Een corvee-loos 
bestaan, die droombaan, bestaat niet. 
Het klinkt wel lekker, die maakbaar-
heid, maar het is ook onbarmhartig: 
Als je faalt, heb je het helemaal aan 
jezelf te wijten. Het is een hele kunst, 
maar het kan wel: hoopvol zijn zonder 
hysterisch te worden. Het is hard 
werken, geen tjakka. 


