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Functiecreatie betekent: anders kijken en anders denken 

 
In één van de pilots functiecreatie werd nagedacht over het introduceren van een 
gastheer/gastvrouw in de publieksruimte. ”Maar dat is geen functiecreatie!”, roept Eva 
Voerman (Alescon) uit tijdens een intervisiedag voor SW-deelnemers aan de pilots 
functiecreatie. Over wat wel en geen functiecreatie is ontstaat een levendige discussie 
(www.sbcm.nl/functiecreatie/). Duidelijk is dat om functiecreatie toe te kunnen passen 
training en ervaring opdoen met de methodiek noodzakelijk is.  

Werkplek bieden, functies creëren 

In de pilots functiecreatie hebben we gezien dat het gemeenten en provincies gaat om het 
bieden van werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking. De banenafspraak 
(www.locusnetwerk.nl/wetgeving) in het sociaal akkoord is gemaakt nadat de pilots waren 
begonnen. Deze is van invloed geweest op het verloop van de pilots: de pilots streven naar 
tastbare resultaten. Er is een drive om een voorbeeld te zijn naar andere werkgevers. 
Iedereen is het hierover eens: het doel is om zinvol werk te bieden aan mensen met een 
arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving.  Hoe de functies ontstaan, door 
jobcarving, jobcrafting of  functiecreatien (DL wat is functiecreatie), wordt minder belangrijk 
gevonden.  

Anders denken 

Het kost tijd om de manier van kijken te veranderen. De matching waaraan werkgevers en 
SW-bedrijven gewend zijn, neemt als startpunt vaak eenvoudig werk, zoals schoonmaak, 
catering of groenvoorziening. De pilots hebben gekeken naar andere functies, bijvoorbeeld 
op de beleidsafdeling. Bij die functies komen de functie-eisen dan wel vaak weer hoog te 
liggen. “Het vraagt anders  kijken en anders denken”, zegt Brigitte van Lierop (Disworks). 
Het begint met investeren in de professionaliteit van de medewerkers die quickscans 
uitvoeren bij werkgevers. Zij moeten snappen hoe functiecreatie werkt, welke stappen er 
zijn, hoe de besluitvorming loopt in dergelijke trajecten bij werkgevers en met wie er gepraat 
moet worden binnen een organisatie.  

Professionele medewerkers 

Aan de pilots hebben SW-consulenten meegedaan die getraind waren of aan het begin van 
de pilots getraind zijn. Eén van de SW consulenten, Edward den Heeten (Werkse) 

(https://youtu.be/UI43BMWJX6c ), is zelfs de eerste gecertificeerde jobcreator in 

Nederland! “Na het volgen van een training ben je er nog niet: dan moeten er vlieguren 
gemaakt worden. Het is net als met autorijden, na het behalen van je examen begint het 
pas, dan moet je gaan inspelen op allerlei situaties en laten zien dat je het snapt. 

http://www.sbcm.nl/functiecreatie/
http://www.locusnetwerk.nl/wetgeving
https://youtu.be/UI43BMWJX6c
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Bijvoorbeeld, wanneer tijdens interviews met afdelingsmanagers bezwaren naar voren 
gebracht worden. Dan moet je wel alle argumenten op een rijtje hebben (DL argumenten).”, 
aldus Edward, ”het is handig om interviews met z’n tweeën te doen. De één noteert en 
observeert, de ander voert het gesprek. Twee zien  meer dan één en dan kun je ook samen 
de argumenten nalopen die zijn ingebracht”.  

TIPS 

1. Investeer in kennis en kunde van de SW-consulenten, volg trainingen over 
functiecreatie (www.sbcm.nl/functiecreatie/) 

2. Maak vlieguren, na het behalen van het certificaat begint het pas 
3. Ken de tegenargumenten. Schrijf op welke argumenten je vaak hoort om niet mee te 

doen en bedenk vooraf de tegenargumenten 
 
 

http://www.sbcm.nl/functiecreatie/
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