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Voorbeeld van een besluitvormingstraject 

Fase 1: Voorstel start pilot 

Onderwerp: Pilot Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten 

Het MT is 5 maart jl. geïnformeerd over onze deelname aan de pilot functiecreatie voor 
arbeidsgehandicapten Een goede uitvoering van de pilot begint met draagvlak in de 
organisatie en met het uitdragen van het belang om mee te doen aan deze pilot. Dit memo 
heeft tot doel om dit bij het MT onder de aandacht te brengen. 
 
Functiecreatie en arbeidsgehandicapten 
In de pilot wordt de methodiek functiecreatie en het plaatsingsproces rondom 
arbeidsgehandicapten verkend. Bij functiecreatie wordt na analyse van bestaande 
werkprocessen het werk anders ingedeeld, waarbij niet alleen nieuwe functies worden 
gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, maar tegelijkertijd een betere benutting 
wordt gerealiseerd van de capaciteiten van de zittende werknemers waarvoor ze 
gekwalificeerd zijn. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Functiecreatie biedt daarmee de 
mogelijkheid aan organisaties om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren tegen een 
lager of gelijkblijvend kostenniveau. 
Als we spreken over arbeidsgehandicapten dan gaat het om mensen die geen 100% 
inkomsten kunnen genereren uit arbeid vanwege hun handicap (Sociaal Akkoord, 2013). 
Daarbij kun je, zonder hier limitatief te zijn, denken aan mensen met lichamelijke 
beperkingen, vormen van autisme, psychische problemen en epilepsie. 
 
Aanleiding pilot 
De aanleiding van de pilot is het Sociaal Akkoord (2013) en de (nog aan te nemen) 
Participatiewet, die de participatie van arbeidsgehandicapten op de reguliere arbeidsmarkt 
bevordert. In het Sociaal Akkoord is de afspraak gemaakt dat bij de overheid tot 2026 totaal 
25.000 mensen met een arbeidshandicap aan het werk zijn gesteld De naleving van deze 
afspraak zal de komende jaren worden gemonitord.  Als de resultaten achterblijven 
(peildatum eind 2016), wordt een quotum ingesteld (Zie bijlage 2. voor verdeling fte’s) De 
invloed die overheden hebben op dit proces valt dan weg; we hebben er daarom belang bij 
om deze quotumregeling te voorkomen en daarmee ook om mee te doen aan de pilot. Wij 
zien door onze deelname kansen om aan de voorkant ‘’aan de knoppen te draaien’’; mee te 
denken en te praten over dat wat nodig is (randvoorwaarden) om arbeidsgehandicapten op 
te nemen in onze organisatie.  
 
Uitvoering en resultaten pilot functiecreatie 
De pilot is te zien als een verkenning van het gehele proces van het creëren van passende 
functies voor arbeidsgehandicapten tot aan de eventuele plaatsing van 
arbeidsgehandicapten; een vingeroefening om te ervaren wat er allemaal bij komt kijken. 
Alle hobbels die we tegenkomen en de (mogelijke) oplossingen om deze weg te nemen, 
worden beschreven om zo een beeld te krijgen van de haalbaarheid en de voorwaarden 
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waaronder arbeidsgehandicapten in onze organisatie aan het werk gesteld kunnen worden. 
De pilot bestaat uit drie fasen: 

 fase 1 (Q2/Q3) bestaat uit een organisatie-analyse die tot doel heeft te beoordelen 

welke teams functies bevatten die zich lenen voor functiecreatie. Omdat het een 

pilot betreft met een ambitieuze pilotduur, zal deze zich richten op een deel van de 

organisatie; 

 fase 2 (Q3) bestaat uit  een verdiepende analyse binnen een beperkt aantal teams. 

De focus van de pilot ligt op de (middel)hoge binnendienstfuncties, omdat daar nog 

weinig ervaring met functiecreatie is opgedaan. Op basis van de bevindingen uit 

deze analyse ontstaat een go/no go-moment voor de derde fase; 

 fase 3 (Q4 en Q1 2015) is het verkennen van het werving & selectieproces en het 

plaatsingsproces van arbeidsgehandicapten. Na deze fase ontstaat weer een go/no 

go moment om al dan niet over te gaan tot daadwerkelijke plaatsing van 

arbeidsgehandicapten.  

 
Bij de go/no go- momenten na fase 2 en fase 3 zal het MT worden betrokken. 
 
De bevindingen uit al deze fases worden door de adviseurs van het team gebruikt om een 
visie te vormen en voorstel voor beleid op te stellen. Behandeling van dit beleidsvoorstel 
door het MT is voorzien eind Q1 2015. Na vaststelling van het beleid kan de verdere uitrol in 
de organisatie plaatsvinden. 

Advies 

1. Bewustwording van het belang van het participeren in deze pilot;  

2. Als MT uitdragen van dit belang aan de organisatie, via de eigen teamleiders (met 

name die van de beleidsteams, die nu geanalyseerd worden); 

3. Met daarbij aandacht voor de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid met andere 

organisatieontwikkelingen (regieorganisatie, formatie taakstelling etc.) 
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FASE 2: Na quick scan 

Onderwerp: Vervolg pilot Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten 

 
Het MT is 5 maart jl. geïnformeerd over onze deelname aan de pilot functiecreatie voor 
arbeidsgehandicapten en op 18 juni jl. over de aanpak van de pilot in drie fasen en de 
geselecteerde pilotgroep (de beleidsteams). Om het MT geïnformeerd en aangehaakt te 
houden is in het laatste memo aangegeven dat het MT bij de go/no go momenten na fase 2 
en fase 3 wordt betrokken.  
Dit memo heeft dan ook tot doel om het MT te informeren over de opbrengst van de analyse 
uit fase 1 en 2 en het MT te vragen in te stemmen met het voorstel voor het vervolg van de 
pilot. 
 
Aanpak analyse (fase 1 en 2) 
Tijdens een informatiesessie voor teamleiders in augustus is de pilot nader toegelicht, alsook 
de bijdrage die van hen gevraagd wordt tijdens de pilot. Vervolgens zijn met behulp van de 
methodiek functiecreatie de taken binnen de teams geanalyseerd, met als doel het in beeld 
brengen van de werkzaamheden waarvoor mensen met een arbeidshandicap kunnen 
worden ingezet en tegelijkertijd een betere benutting kan worden gerealiseerd van de 
capaciteiten van de zittende werknemers.  
In interviews met teamleiders en medewerkers is gekeken naar de verschillende taken 
waaruit het werk van de beleidsteams bestaat. De interviews zijn gehouden door 
jobconsulenten van het SW bedrijf aan de hand van een vragenlijst. 
 
Opbrengst analyse 
Tot op heden zijn zes van de acht beleidsteams geanalyseerd Uit de interviews komen de 
volgende enkelvoudige taken naar boven drijven:  

1. Digitaliseren en archiveren van informatie; 
2. Organiseren informatievoorziening (verzamelen en verspreiden); 
3. Divers uitzoekwerk; 
4. Administratieve werkzaamheden in DocBase; 
5. Regelen vergaderruimte en catering; 

6. Opschonen inkomende mail teamleiders; 
7. Secretariële werkzaamheden; 
8. Bijhouden facturen en bewaken betalingstermijnen. 
 

Al deze taken komen per team voor, maar in wisselende frequentie en tijdsduur.  

 

Bij team Verkeer en Vervoer komt specifiek de volgende enkelvoudige taak naar voren: 

9. Monitoren Verkeersgegevens. 
 

Voorstel voor vervolg: verdieping en verbreding 
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Het voorstel is om omwille van de voortgang van de pilot de focus te leggen op de vier 
eerstgenoemde taken en op de laatste taak (9.). Specifiek bestaat het voorstel voor vervolg 
uit ‘Verdieping’ en ‘Verbreding’:  
 

1) Verdieping 

a. Beschrijven van de functie ‘’medewerker informatievoorziening en beheer’’ en 

onderzoeken van draagvlak voor deze functie in de organisatie 

De eerste drie taken hebben betrekking op informatievoorziening en beheer. Op dit 

moment bepaalt iedere professional zelf welke informatie hij leest en kennis opdoet, 

deelt en opslaat. Hierdoor is er geen of onvoldoende overzicht wat er qua 

literatuur/kennis in huis is en is de vindbaarheid kwetsbaar. In een organisatie met een 

steeds flexibeler personeelsbestand is het overdragen en borgen van informatie een 

belangrijk aandachtspunt. Deze taken zijn qua frequentie en tijdsduur te beperkt om per 

team een functie te creëren, maar teamoverstijgend ontstaat een volwaardige functie die 

vanwege het overstijgende karakter in de organisatie een uniforme en integrale 

werkwijze bevordert.  

 

b. Beschrijven van de functie ‘’medewerker DocBase’’ en onderzoeken van 

draagvlak voor deze functie in de organisatie.  

 

c. Beschrijven van de functie ‘’medewerker monitoring Verkeersgegevens’’ en 

onderzoeken van draagvlak bij het team Verkeer en Vervoer om deze in te 

vullen door een kandidaat met een arbeidshandicap.  

 

2) Verbreding: de pilot verbreden naar andere teams, om daar met behulp van de 

methodiek functiecreatie de mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten te 

onderzoeken.  

De taken 5 t/m 8 die worden genoemd onder ‘opbrengst analyse’ vallen daarmee buiten de 
scope van de pilot. De verdieping op deze taken kan, afhankelijk van de besluitvorming na 
afronding van de pilot en de daaruit voortvloeiende opdrachten, samen met de opbrengst die 
voortkomt uit 2) Verbreding worden opgepakt.  
 
Op basis van de bevindingen van deze twee vervolgstappen (1. Verdieping en 2. 
Verbreding) ontstaat een go/no go-moment voor de derde fase, waarin het werving & 
selectieproces en het plaatsingsproces van arbeidsgehandicapten zal worden verkend. Na 
deze 3

e
 fase ontstaat weer een laatste go/no go moment om al dan niet over te gaan tot 

daadwerkelijke plaatsing van arbeidsgehandicapten. 

Advies 

4. Instemmen met het voorstel voor vervolg: 1) a, b, c en 2).  

5. Instemmen met het ‘parkeren’ van de taken 5 t/m 8 (zie ‘Opbrengst analyse’) tot na 

besluitvorming na afronding van de pilot. 

6. Uitdragen van deze besluiten door terugkoppeling aan de teamleiders. 
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Fase 3: Werving en selectie 

Pilot Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten: W&S- en plaatsingsproces  

 
Context 
De Participatiewet, die 1 januari 2015 in werking is getreden, bevordert de participatie van 
arbeidsgehandicapten op de reguliere arbeidsmarkt. In 2013 is in het Sociaal Akkoord de 
afspraak gemaakt dat bij de overheid tot 2026 in totaal 25.000 plaatsen voor mensen met 
een arbeidshandicap worden gecreëerd. De naleving van deze afspraak zal de komende 
jaren worden gemonitord.  Als de resultaten achterblijven, treedt de Quotumwet inwerking. 
De organisatie  staat voor de opgave om in de periode 2015 tot 2024 elk jaar zo’n 2 fte 
arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten te creëren.  
Inspelend op deze opgave is de organisatie al in 2014 gestart met deelname aan de 
landelijke pilot ‘Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten’ (MT memo d.d. 5 maart 2014). De 
pilot heeft tot doel het verkennen van het gehele proces van het creëren van passende 
functies voor arbeidsgehandicapten middels de methodiek functiecreatie tot aan de 
(proef)plaatsing van arbeidsgehandicapten; een vingeroefening om te ervaren wat er 
allemaal bij komt kijken. Als één van de pilots zijn wij daarmee hét voorbeeld voor andere 
overheden. Tegelijkertijd benutten we de ervaringen als input voor beleid; voor de zomer 
komen we met een beleidsvoorstel. 
 
Stand van zaken pilot 
Het MT heeft 29 oktober ingestemd met de voorstellen voor het vervolg van de pilot: 1. 
Verdieping en 2. Verbreding: 

 Bevindingen 1. Verdieping 

Onder ‘’Verdieping’’ is onder meer voorgesteld om bij het team V&V de functie ‘’medewerker 
Monitoring verkeersgegevens’’ te beschrijven. De medewerker Monitoring verkeergegevens: 

- verwerkt de opgeslagen verkeersmetingen in Excel; 

- doet eenvoudige analyses (constateert afwijkingen); 

- levert zowel maandelijkse als kwartaalresultaten; 

- zoekt zelfstandig naar oplossingen bij foutmeldingen in het systeem; 

- is nauwkeurig, zelfstandig, heeft kennis en ervaring met Excel en MBO+ werk- en 

denkniveau. 

 
Daarnaast is voorgesteld om te onderzoeken of er binnen het team V&V draagvlak is om 
deze functie te laten vervullen door een kandidaat met een arbeidshandicap: de teamleider 
heeft het onderwerp meermaals met zijn teamleden besproken en heeft in specifiek in zijn 
teamplan benoemd.  
 

 Bevindingen 2. Verbreding 

Onder ‘’Verbreding’’ is voorgesteld om de pilot ook te verbreden naar andere teams, om 
daar met behulp van de methodiek functiecreatie de mogelijkheden voor 
arbeidsgehandicapten te onderzoeken. De verkenning bij andere teams is inmiddels in gang 
gezet. 
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Voorstel voor vervolg: werving-, selectie- en plaatsingsproces  
Om de opgave van 2 fte arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten voor 2015 te realiseren 
wordt voorgesteld om bij het team V&V over te gaan tot de werving, selectie en plaatsing 
van een arbeidsgehandicapte. De arbeidsgehandicapte wordt via een detacheringscontract 
geplaatst en telt ook in die vorm mee voor onze opgave.  
Tegelijkertijd wordt ingezet op de plaatsing van een tweede (of meer) 
arbeidsgehandicapte(n) binnen één van de andere teams, teneinde aan de opgave van 2015 
te voldoen. De ‘good practice’ bij V&V wordt hiervoor benut! 

Advies 

7. Instemmen met de werving, selectie en plaatsing van een arbeidsgehandicapte op 

de functie ‘’medewerker Monitoring verkeersgegevens’ bij team Verkeer & Vervoer. 

 

Financiën 

 
De bekostiging geschiedt in 2015 uit het incidenteel concernbudget van € 50.000,-. Dit, 
omdat we nog middenin de verkenning zitten. Maar ook in het licht van het actuele vraagstuk 
rondom formatie, bezetting en bekostiging; daarmee is het te benutten als kans voor 
personele claims die niet gehonoreerd kunnen worden uit het beschikbare 
loonkostenbudget. 
 
Voor 2016 wordt bekeken of inpassing in reguliere formatie of structureel concernbudget 
noodzakelijk is.  
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