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De ondernemingsraad doet mee 

Lessen  uit de pilots functiecreatie 

1. Betrek de ondernemingsraad vanaf het begin en houd ze tussentijds betrokken. 

2. Ontwikkel met de OR een beeld van de voorwaarden waaronder functiecreatie 

geïntroduceerd wordt. 

De OR heeft een stimulerende rol (artikel 28 lid 3 WOR): 

http://www.rendement.nl/or/nieuws/id14759-rol-or-bij-arbeidsbeperkten-nog-

belangrijker.html 

3. Maak vroegtijdig afspraken over hoe de besluitvorming gaat lopen. 

4. Verdiep je in de bevoegdheden van de OR. 

In de CAO kunnen afspraken staan over de wijze waarop invulling gegeven wordt 

aan de banenafspraak in de sector, zoals blijkt uit het onderhandelaarsakkoord van 

de provincies. 

Uit onderhandelaarsakkoord provincies 2014 
 
Provincies geven uitvoering aan de landelijke afspraken over extra banen voor 
arbeidsgehandicapten, overeenkomstig de afgesproken fasering. Voor provincies betreffen 
dat in totaal 340 extra banen in 10 jaar, te weten per ultimo van de jaren 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 achtereenvolgens (cumulatief): 41, 88, 136, 170, 
204, 238, 272, 306 en 340 extra banen. 
 
 In een gezamenlijk project met het A&O-fonds gemeenten wordt in 2014/2015 een pilot 
uitgevoerd met functiecreatie voor arbeidsgehandicapten in de provincies Fryslân en 
Drenthe. De uitkomsten van die pilot worden gedeeld met alle provincies en worden 
geagendeerd in het SPA. De ondernemingsraden worden in het traject betrokken.  

 

Uit cao gemeenten 2014 
 

Ter stimulering van de werkgelegenheid en als uitvloeisel van de afspraken in het 
Sociaal Akkoord 2013 over de Participatiewet zullen in de sector Gemeenten per 1 
januari 2016 630 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Hierna worden jaarlijks 525 banen voor deze groep gerealiseerd. Dit zijn extra banen: 
het genoemde aantal komt dus bovenop dat van de mensen met een beperking die al in 
dienst zijn bij gemeenten. Werkloze jongeren met een Wajong-uitkering en mensen op 
de wachtlijst voor een plaats binnen een SW-bedrijf krijgen hierbij prioriteit’.  
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Ook kunnen bevoegdheden van de ondernemingsraad aan de orde zijn op grond 

van de Wet op de ondernemingsraden.  

 

Adviesrecht 

Als functiecreatie onderdeel is van een belangrijke wijziging van de organisatie is 

sprake van een adviesrecht van de ondernemingsraad ( artikel 25, eerste lid, onder 

e). 

Instemmingsrecht 

Indien functiecreatie leidt tot wijziging van een regeling danwel een nieuwe regeling 

op het gebied van het aanstellingsbeleid of van het belonings- of 

functiewaarderingssysteem heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 

27, eerste lid, onder c en e). 

 

5. Kijk naar het sociaal akkoord. Hierin zijn de bonden ook een partij.  Werkgevers 

stellen zich garant voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers 

in de markt (inclusief zorg) stellen zich garant voor 2.500 extra banen in 2014, 5.000 

extra banen in 2015 en oplopend met 1.000 banen per jaar naar 10.000 extra per 

jaar in 2020, tot in 2026 een maximum aantal van 100.000 extra werkenden is 

bereikt. In aanvulling daarop stelt de overheid zich garant voor 2.500 extra banen 

per jaar vanaf 2014, tot een maximum is bereikt van 25.000 banen. Deze afspraak 

zal worden gemonitord; als er onvoldoende banen worden gerealiseerd treedt, na 

overleg met sociale partners en gemeenten, een quotumregeling in werking met 

dezelfde aantallen. In 2016 is de eerste meting; dan moeten er 11.000 banen zijn 

gerealiseerd. Het quotum wordt wettelijk vastgelegd. 
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