
Welzijn en organisatie: werken aan 
werkbaar werk



Vraag:

Wie heeft er werkbaar werk? 



Oorsprong van jobinhoud

3



Rol van de leidinggevende
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Het staat al vast dat de 
administratieve medewerker de 
volgende vier taken zal uitvoeren, 
die elk een uur per dag duren.

1. Fotokopieën maken van de 
documenten van Rechtbank_A
2. De documenten van Rechtbank 
_A in de juiste mappen archiveren
3. Fotokopieën maken van de 
documenten van Rechtbank _B
5. De documenten van Rechtbank 
_B in de juiste mappen archiveren





Jobdesign is moeilijk … 
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Parker, S. K., Andrei, D. M., & Van den Broeck, A. (2019). Poor work design begets poor work design: Capacity and willingness antecedents of individual work design 
behavior. Journal of Applied Psychology, 104(7), 907.



Wanneer maken managers goede jobs?
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Meer saaie jobs dan 
nodig
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Wie maakt er werkbaar werk? 
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Autonomie 
ondersteuning 

Controle

Structuur 
Chaos / 

laissez-faire 

Sarmah, P., Van den Broeck, A., Schreurs, B., Proost, K., & Germeys, F. (2022). Autonomy supportive and controlling leadership as antecedents of work design and employee 
well-being. BRQ Business Research Quarterly, 25(1), 44-61.

effectief

gemakkelijk

norm



Wanneer geven leidinggevenden 
autonomie? 
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Sarmah, P., et al In preparation.



Wanneer geven leidinggevenden 
autonomie? 
• Positieve attitude 

• Zorgt voor meer motivatie, betere relaties op het 
werk, leren, jobtevredenheid, engagement en 
productiviteit.

• Onder mijn controle
• Ik heb de vrijheid, de job van mijn werknemers laat 

hen toe hun autonomie te gebruiken, ik vertrouw 
mijn medewerkers 

• Het is de norm
• Andere managers / het senior management in mijn 

organisatie geven ook autonomie aan hun 
werknemers, de cultuur in mijn organisatie laat toe 
mijn medewerkers autonomie te geven. 
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Sarmah, P., et al In preparation.



Werkbaar werk … 

• De leidinggevende speelt een rol !

• Beïnvloedende factoren
• Persoonlijke kenmerken 

• Leiderschapsstijl 

• Attitude, controle  en norm 
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