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De arbeidsmarkt 



De arbeidsmarkt staat niet stil.. 

• Efficiëntie 

• Klantgerichtheid 

• Flexibiliteit 

• Verantwoordelijkheid, … 

 

 

 

 
• dalend aantal werkzoekenden 

per vacature 

• groter % laaggeschoolden 

• uitstroom door vergrijzing 

• stress, burn out, … 

 





Werk anders organiseren? 



“de doelgroep?” 



JOB DESIGN 
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Jobcrafting 

= “Baanboetseren” of sleutelen aan je eigen job 

• Analyse van passende en minder passende taken vanuit persoonlijke 

sterktes, behoeftes, interesses en de betreffende tijdsbesteding 

(“mooie taken” - “risicotaken” - “2-faced taken” - “lege taken”) 

• 4 sleutels om aan te draaien:  

taken: aanpassingen in taken of aanpak van het werk…  

relaties: interactie en betrokkenheid met collega’s en anderen  

context: tijdstip, omgeving, …. 

betekenis/beleving: hoe je het werk ervaart, plezier, uitdaging, voldoening,... 

• Doel: welbevinden verbeteren 

 

 



Teamcrafting  

= jobcrafting op teamniveau 

waarbij alle teamleden samen sleutelen aan hun 

baan om de verantwoordelijkheden en taken 

binnen het team beter te laten aansluiten bij de 

sterktes en interesses van de verschillende 

teamleden 

 



Hoe werkvloeren toegankelijk maken voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt ? 



Jobcarving  

= het creëren van een functie  

voor één specifiek, op voorhand gekend individu 

 

• Uitgangspunt = persoonlijk profiel  

• Bundelen van geschikte taken (uit verschillende functies) 

• Sleutelen aan een functie (cfr. 4 ‘sleutels’ bij jobcrafting) 

• Doel = inzetbaarheid van een bepaald individu 



Inclusief Jobdesign 

 

 

= het creëren van een nieuwe, laagdrempelige 

functie voor een grotere groep mensen die nog 

niet gekend zijn, maar waarvan we wel reeds 

gemeenschappelijke kenmerken kennen  

 



• Uitgangspunt: bedrijfsprocessen en -belangen 

• Gemeenschappelijke kenmerken doelgroep:  

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, lager opgeleid, 
stressgevoelig, …  

• Doel = inzetbaarheid doelgroep + bedrijfseconomische voordelen 

= duurzamer, want niet persoonsgebonden 



Even een oefening… 



Probleemanalyse  



Elementaire taken 



Het werkproces 

… … ... … 



Bundelen van taken 



Bedrijfseconomische voordelen 



Jobcoaching op 3 niveaus  

• nieuwe werknemer 

• collega’s / team 

• werkgever / organisatie 



Retentie  



www.inclusiefjobdesign.be 



“INCLUSIEF JOBDESIGN EN JOBCARVING” 

dinsdag 11/02/2020 en 18/02/2020 
Inschrijven:  www.dewerkplekarchitecten.be  + doorklikken  

op de VTO-knop 

http://www.dewerkplekarchitecten.be/


Bedankt, 

Eva Ernst  
I-DIVERSO 
 
Steenweg  op Tielen 70 

2300 Turnhout 

T 014 46 27 19 
M 0489 57 23 83 
evae@i-diverso.be 
www.i-diverso.be 

mailto:evae@i-diverso.be
mailto:evae@i-diverso.be
mailto:evae@i-diverso.be
http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/

