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1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met 
functiecreatie 

1.1 Inleiding 

 
De gemeente/provincie biedt interessant, uitdagend en maatschappelijk relevant werk en 
een inhoudelijk rijke schakering van functies. De afgelopen jaren is er op diverse niveaus 
een ontwikkeling in gang gezet om de gemeentelijke organisatie verder te moderniseren. 
Kernelementen van de modernisering zijn: verbeterde dienstverlening aan de burger, minder 
regels, meer verantwoordelijkheid voor de burger en meer dwarsverbanden aanbrengen 
tussen gemeentelijke afdelingen. Daarnaast worden gemeente/provincies geconfronteerd 
met aanzienlijke bezuinigingen. De gemeentelijke organisatie zal met minder personeel de 
dienstverlening aan burgers moeten verbeteren. Een derde ontwikkeling die eveneens bij 
gemeente/provincie speelt is dat de komende jaren medewerkers zullen uittreden vanwege 
pensionering. Hierdoor kan er opnieuw nagedacht worden over de invulling van functies. 
 
Parallel aan deze ontwikkelingen in de personele opbouw van de gemeentelijke 
arbeidsorganisatie speelt het commitment van overheidswerkgevers om mensen met een 
beperking werkgelegenheid te bieden. In het kader van het sociaal akkoord  creëert de 
overheid tot 2024 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking binnen 
de ambtelijke organisatie. Gemeenten en Provincies hebben zich vastgelegd op het leveren 
van hun eigen bijdrage in het realiseren van 25.000 extra banen bij de overheid. 
 
Functiecreatie is één van de instrumenten die ingezet kan worden om nieuwe 
werkgelegenheid voor mensen met een beperking te realiseren. Een gevolg hiervan kan zijn 
dat gelijktijdig  de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren met een lager 
kostenniveau. 
 
Bij functiecreatie worden eenvoudige taken uit functies gehaald en samengevoegd in nieuwe 
functies die voldoen aan de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en de wensen van de werkgever. De hoger gekwalificeerde medewerkers worden ontlast, 
waardoor deze medewerkers zich optimaal kunnen concentreren op de werkzaamheden 
waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 
SW-medewerkers maar ook andere doelgroepen uit het Sociaal Akkoord (huidige Wajongers 
met arbeidspotentieel) , kunnen ingezet worden om het lager gekwalificeerd werkt uit te 
voeren. Het mes snijdt aan meerdere kanten: gemeenten en provincies geven invulling aan 
de opgave om extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, er 
vindt innovatie binnen de eigen arbeidsorganisatie plaats met als doel een optimale inzet 
van eigen medewerkers en aan de nieuwe medewerkers kan relevant en duurzaam werk 
geboden worden. Functiecreatie biedt daarmee ook de mogelijkheid aan organisaties om de 
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren tegen een lager of gelijkblijvend kostenniveau. 
In de pilot functiecreatie zal nagegaan worden welke gemeentelijke functies op maat 
gemaakt kunnen worden voor instroom van mensen met een beperking. Het doel van het 



 

 
 

 

                             
 
Pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies 2014 – 2015  
 

  

project is het identificeren van functies die beschikbaar gemaakt kunnen worden voor 
invulling door mensen met een beperking.  

1.2 De gemeente/provincie (invullen naam): personele zaken 

Context schetsen van de gemeente/provincie, bijv. personeelsbeleid (inclusief wat wordt er 
al gedaan voor mensen met een beperking) 

1.3 Projectomschrijving en projectdoelstelling 

 
De gemeente/provincie (invullen naam) start een pilot functiecreatie omdat (geef redenen) 
 
Het SW bedrijf (invullen naam) doet mee omdat (geef redenen) 
 
Binnen deze pilots hopen de gemeente/provincie en het SW bedrijf het volgende te bereiken 
op lokaal niveau: (geef doelen: SMART) 
 
 

2 Plan van aanpak pilot functiecreatie   

Bovenstaand zijn de ingrediënten verkend die de aanleiding vormen voor het opzetten van 
de pilot functiecreatie bij de gemeente/provincie (invullen naam) 
 
De pilot kent drie hoofdfasen: namelijk een startfase, een onderzoeks/analysefase en een 
uitvoeringsfase voor de pilots . Binnen elke hoofdfase zijn er verschillende mijlpalen te 
onderscheiden die bereikt worden. Deze mijlpalen zijn ook per fase benoemd. Onderstaand 
is in een plaatje weergegeven hoe het project er uit ziet.  
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In hoofdstuk 2 gaan we inhoudelijk in op de verschillende projectfasen.  
In hoofdstuk 3 zetten we de projectorganisatie uiteen. 

2.1 De Startfase (invullen tijdsperiode) 

De startfase van het project bestaat uit het verrichten van de voorbereidende activiteiten die 
nodig zijn om de pilots te kunnen gaan draaien. 
 
In deze fase: 

1. Wordt het plan van aanpak lokaal verder ingevuld 
2. Wordt de lokale projectorganisatie ingericht 
3. Worden werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de pilots 
4. Worden randvoorwaarden voor de pilots ingeregeld (besluit over deelname door 

directie, MT presentatie, OR informeren, tijd voor medewerkers etc) 
5. Vindt interne communicatie over de pilot plaats 

 
De mijlpalen voor deze fase zijn: 

1. Afgerond plan van aanpak 
2. Projectteam geformeerd 
3. Heldere werkafspraken over rolverdeling 

2.2 De onderzoeks/analysefase (invullen tijdsperiode) 

 
De gemeente/provincie (invullen naam) is als volgt georganiseerd: 
 
(invoegen organisatieschema) 
 
 
De onderzoeks/analysefase zal (zich concentreren op de volgende 
afdelingen/gemeente/provinciebreed uitgevoerd worden) 
 
 
Het onderzoek start met een brede verkenning van de arbeidsorganisatie van de 
gemeente/provincie.  Het SW bedrijf interviewt  directie,  managers en teamcoördinatoren. 
Doel van de interviews is:  

1. bepalen welke mogelijkheden leidinggevenden zien voor de inpassing van mensen 
met een beperking;    

2. bepalen welke valkuilen/bezwaren leidinggevenden zien; 
3. een beeld vormen van welke werkzaamheden niet uitgevoerd worden maar wel 

wenselijk zijn, welke personele wijzigingen (bijv pensionering) kansen bieden voor 
het opnieuw samenstellen van takenpakketten; 

4. een beeld vormen van de bedrijfsprocessen binnen de afdelingen 
5. het bepalen van bedrijfsprocessen waarin elementaire en complexe 

werkzaamheden voorkomen, die zich lenen voor opsplitsing 
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Tijdens de interviews zal naar alle waarschijnlijkheid een aantal functies naar voren komen 
waarin taken zitten die mogelijk door mensen met een beperking uitgevoerd kunnen worden.  
 

Kenmerken van geschikte elementaire werkzaamheden: 

 Relatief ongekwalificeerd werk, waar geen of weinig vakkennis voor nodig is en dat 
frequent voorkomt 

 Taken die een vrij routinematig karakter hebben en waarin geen complexe 
beslissingen genomen hoeven worden 

 Redelijk voorspelbaar werk 

 Taken met een beperkte mate van verantwoordelijkheid 

 Werkzaamheden zonder hoge tijdsdruk 
 Geen directe afhankelijkheid van anderen, collega’s kunnen verder werken, 

onafhankelijk van de uitvoering van de betreffende taak 

 
Aanvullend kan in deze fase ook gekeken worden naar functieprofielen/functiebeschrijvingen 
omdat hierin soms nader ingegaan wordt op deeltaken. 
 
In deze fase identificeren  we ook een aantal functies die in het vervolg de basis kunnen 
vormen voor het creëren van nieuwe functies.  
 
Aan de hand van de in de eerste twee fasen van het onderzoek verzamelde informatie 
richten we het vervolg in.  
 
De  informatie uit de interviews wordt gepresenteerd in een korte rapportage en gedeeld met 
het MT. 
 
De mijlpalen voor deze fase zijn: 

1. De 1
e
 inventarisatie is afgerond 

2. Er is een tussenrapportage met resultaten 
3. Randvoorwaarden voor vervolg zijn benoemd 

2.3 De uitvoeringsfase (invullen tijdsperiode) 

Aan de hand van een klein aantal functies gaan we na wat nodig is binnen de gemeentelijke 
/ provinciale organisatie en vanuit het SW bedrijf om tot invulling te komen. We voeren voor 
een beperkt aantal functies een volledige analyse uit (mbv teamcoördinatoren, medewerkers 
die functie uitoefenen). Vervolgens gaan we na wat nodig is om de match te maken met 
kandidaten.  
 
Deze fase van het onderzoek eindigt met een die een stappenplan wat gevolgd kan worden 
bij het invullen van functies. Het stappenplan kan gebruikt worden om desgewenst een pilot 
in te richten. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een 2

e
 

tussenrapportage, waarin de mogelijkheden, en werkwijze bij invulling van de functies door 
mensen met een beperking is uitgeschreven. In deze 2

e
 tussenrapportage wordt ook 

ingegaan op de randvoorwaarden voor succesvolle matching en plaatsing van kandidaten. 
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Het tweede deel van de uitvoeringsfase bestaat uit het identificeren, matchen en de 
plaatsing en nazorg van kandidaten. Deze fase zal zich in het laatste kwartaal van 2014 
afspelen.  
 
De mijlpalen voor deze fase zijn: 

1. Er zijn nieuwe functies gecreëerd 
2. Er zijn kandidaten gematcht 

3 Projectstructuur pilot  

3.1 Projectorganisatie 

In de startfase zetten we de projectorganisatie op en begint de voorlichting over het project 
om intern draagvlak te creëren. 
 
Opzet projectorganisatie 
 
De projectgroep functiecreatie bestaat uit: 
Vanuit de gemeente/provincie 

 Een vertegenwoordiger uit de bestuurlijke laag van de organisatie  

 Een intern projectleider voor de pilot  

  Een vertegenwoordiger van de P&O afdeling (dit kan ook de intern projectleider zijn) 

 De manager/afdelingsleider van de afdeling waar functiecreatie zal plaatsvinden 
(deze zal waarschijnlijk later in het traject onderdeel van de projectgroep worden).  

Vanuit het SW-bedrijf  

 Een projectleider  
 
De leden van de projectgroep zijn verantwoordelijk voor de volgende activiteiten binnen de 
pilot:  
 
Vanuit de gemeente/provincie:  

 Reguliere overleggen met de projectgroep over de voortgang van de pilot 

 Formuleren van een (pilot) strategie voor functiecreatie met SMART doelstellingen  

 Sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met SW-bedrijf met duidelijke 
afspraken over functies, profielen, begeleiding etc.  

 Creëren van draagvlak en kennisdeling in de organisatie (interne communicatie, 
organiseren van een startbijeenkomst etc.) 

 Meewerken aan de onderzoek- en analyse fase om in beeld te krijgen waar 
functiecreatie mogelijk is binnen de organisatie 

 Organisatorische en financiële randvoorwaarden voor de nieuw te creëren functies 
ontwikkelen en uitvoeren  

 Sollicitatie gesprekken voeren met kandidaten  

  Monitoren van de voortgang (monitoringsplan en activiteiten) 

  Externe communicatie over de pilots (communicatie plan en activiteiten) 

 Aansturing en begeleiding nieuwe werknemers  
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Vanuit het SW-bedrijf: 

 Reguliere overleggen met de projectgroep over de voortgang van de pilot  

 Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente/provincie sluiten met duidelijke 
afspraken over functies, profielen, begeleiding etc.  

 Onderzoek en analyse uitvoeren waar passende ruimte is voor nieuwe functies 

 Advies gevende rol bij de inrichting van nieuwe functies  

 Kandidaten identificeren, selecteren en voordragen voor nieuwe functies 

 Ondersteunen gemeente/provincie bij de begeleiding van de nieuwe werknemers  

  Monitoren van de voortgang (monitoringsplan en activiteiten) 

  Externe communicatie over de pilots (communicatie plan en activiteiten) 

3.2 Projectplanning: lokaal 

Onderstaand is een lokale projectplanning weergegeven. De interne communicatie en 
besluitvorming moeten nog toegevoegd worden aan dit overzicht. 
 

Gemeente/provincie 
 

SW Wat 

W
a
n

n
e

e
r 

Deelnemers selecteren Deelnemers selecteren Formeren projectgroep 

 

  Startbijeenkomst 
projectgroep 

Bijeenkomst intern 
organiseren en uitvoeren 

Bijeenkomst intern 
organiseren en uitvoeren 

Kick off bijeenkomst pilot 
organisaties 

 Deelname aan training PM deskundigheids 
bevordering 

 

Projectgroep vult format 
in 

Projectgroep vult format 
in 

PG bijeenkomst 2 over 
plan van aanpak 

    

   

 

Aandragen te interviewen 
personen: 
contactgegevens 
Bekendmaken interviews 

Uitvoeren interviews 
Rapporteren uitkomsten 

1
e
 analyse uitvoering 

  PG bijeenkomst 3: 
terugkoppeling 1

e
 analyse 

Vervolgafspraken 
functiecreatie 

  Terugkoppeling 
management 

 Nadere functieanalyse: 
Voorstel functiecreatie 

Verdere invulling 
mogelijke functies 

  PG bijeenkomst 4  
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Nadere analyse 
Vervolgafspraken 
matchingproces 

  Presentatie nadere 
analyse aan management 

  PG bijeenkomst 5 
Afspraken invulling 
functies 

 

Voorbereiden direct 
leidinggevenden en 
collega’s 

Selectie van kandidaten Voorbereiding matching 

 

Selecteren kandidaten en 
begeleidingsafspraken/we
rkplek  
aanpassingen 

Voorstellen kandidaten Uitvoeren matching 

  Uitvoeren begeleiding 
gematchte kandidaten 

 

  PG bijeenkomst 5 
Projectevaluatie  

 


