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MANAGEMENTSAMENVATTING 

SBCM, het A&O fonds van de Sociale Werkvoorziening, is gestart, samen met A+O fonds 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg (IPO) met vijf landelijke pilots. Zij hebben als doel 
banen te creëren bij gemeenten en provincies voor medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt de methodiek van functiecreatie gebruikt. Met deze pilots wil 
SBCM gemeenten en provincies ondersteunen bij: 

 het ontwikkelen van (gemeentelijk- en provinciaal) beleid om de 
participatiemogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vergroten. 

 Het realiseren van de gemaakte afspraken uit het Sociaal Akkoord om banen te 
creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 
Doel van de pilot: 

 Creëren van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 Vergroten duurzame inzetbaarheid medewerkers gemeenten en provincies.  
 
Visie, motivatie en uitdagingen vanuit de gemeente Delft om deel te nemen aan deze pilot:  

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 Voorbeeldrol in de regio 

 Politieke prioriteit (onderdeel van coalitie akkoord) 
Leren over en experimenteren met:  

 Ontwikkeling naar regiegemeente combineren met functiecreatie (mogelijkheden in 
kaart brengen)   

 Betrekken van ketenpartners in dit proces op langere termijn 

 Functiecreatie in verhouding tot strategische personeelsplanning 

 Functiecreatie in verhouding tot het lean organisatiemodel  

 Resultaten van functiecreatie op bv. werkdruk  
Uitdagingen: 

 Bezuinigingen en krimp van het personeelsbestand  

 Regels m.b.t. werving en selectie  waarbij voorrang wordt gegeven aan boventallige 
medewerkers en interne kandidaten  

 
Een stuurgroep en een werkgroep zijn geformeerd onder begeleiding van Radar Advies. De 
stuurgroep monitort de voortgang van de pilot. De werkgroep voert de pilot Functiecreatie uit. 
De stuurgroep heeft besloten het onderzoek plaats te laten vinden binnen het cluster Ruimte en 
dan met name bij de afdeling Advies. Gelet op de ontwikkeling binnen de gemeente Delft om 
zich te ontwikkelen naar een regiegemeente, ligt hier een kans om op dit niveau duurzame 
functies te creëren voor de doelgroep SW (Sociale Werkvoorziening). 
 
Na onderzoek binnen het cluster Ruimte is gebleken dat er voldoende taken zijn voor een 
medewerker SW voor 20 uur per week. Dit takenpakket kan worden omgezet in de functie: 
Ondersteuner Adviseur. Deze functie zal deels bestaan uit structurele taken en deels uit 
incidentele taken. Dit komt omdat er regelmatig evenementen worden georganiseerd waar extra 
handen nodig zijn. Deze extra handen worden nu nog af en toe ingehuurd.  
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De adviseurs binnen het cluster zullen merken dat zij ondersteund worden bij het organiseren 
van evenementen, hierdoor kunnen zij zich meer op de kerntaken blijven richten. Daarnaast 
worden structurele werkzaamheden ook overgenomen van de adviseurs. De adviseurs zullen 
merken dat zij ondersteund worden door de aanwezigheid van de Ondersteuner Adviseurs. 
 
 
De inzet van de Ondersteuner Adviseurs zorgt ook voor een financieel positief resultaat.  
In de bijlage Financiële Business Case staat een nadere onderbouwing beschreven.  
 
Het cluster reageert enthousiast op toekomstige samenwerking met een medewerker van de 
SW doelgroep. Zij geven aan dat zij het sociale doel, wat de Gemeente Delft heeft, 
ondersteunen en hier aan mee willen werken.  
Mocht dit advies integraal worden overgenomen, dan wordt de begeleiding verzorgd door het 
Werkgevers Servicepunt Delft samen met een vast aanspreekpunt binnen het cluster. 
 
Het is van belang dat de communicatie, over mogelijke samenwerking met Werkse! intern en 
extern goed worden begeleid. Denk hier ook aan de informatievoorziening naar de direct 
betrokkenen, de OR en regionale pers.  
  
Regelmatig zal er geëvalueerd worden met de stuurgroep of alles naar wens verloopt en of  
aanpassingen nodig zijn. 
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INLEIDING 

De gemeente Delft doet mee aan de landelijke pilot functiecreatie bij gemeenten en provincies, 
georganiseerd vanuit SBCM en A+O Fonds Gemeenten en ondersteund door ESF. 
Doel van deze pilot is om te onderzoeken of en hoe er functies te creëren zijn binnen de 
ambtelijke organisaties. In het sociaal akkoord wordt aangegeven dat de overheid tot 2026, 
25.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking dient te creëren. Gemeenten 
hebben zich landelijk vastgelegd op het creëren van 443 arbeidsplaatsen per jaar. 
 
Functiecreatie is één van de instrumenten die ingezet kan worden om nieuwe werkgelegenheid 
te realiseren voor mensen met een beperking.  
Met dit instrument onderzoek je of elementaire taken uit het proces of functie kunt losmaken en 
deze kunt samenvoegen in een nieuwe functie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking. 
 
De pilot bij de Gemeente Delft wordt begeleid door een stuurgroep en een werkgroep.  
De stuurgroep heeft bepaald welk cluster in aanmerking komt voor deze pilotfase en monitort 
en neemt beslissingen in deze pilot. 
Ook is in deze pilot een werkgroep ingericht, bestaande uit een adviseur van Radar Advies, een 
HRM adviseur van de Gemeente Delft en een adviseur functiecreatie van het  
Werkgevers Servicepunt Delft. 
 
Na een aantal interviews met medewerkers van cluster Ruimte door adviseurs functiecreatie 
van het Werkgevers Servicepunt Delft is duidelijk geworden wat de eerste bevindingen zijn. Op 
12 september 2014 zijn deze bevindingen gepresenteerd aan de stuurgroep van de gemeente 
Delft. Na deze presentatie is groen licht gegeven voor de start van het vervolgonderzoek.  
 
Het vervolgtraject, bestaande uit aanvullende interviews en observaties, is nu afgerond. In dit 
bedrijfsadvies worden de taken uitgebreider beschreven. Daarnaast wordt een inschatting 
gemaakt van de omvang in uren van de te creëren functie. 
 
Tijdens deze pilot zullen evaluatiemomenten worden georganiseerd met de stuurgroep. 
 
Dit advies omschrijft de motivatie van de gemeente Delft om mee te doen aan deze pilot. 
Daarna beschrijft dit advies kort het cluster waar dit onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens 
worden de relevante bevindingen vanuit het onderzoek bij cluster Ruimte vermeld. Ook is er in 
het advies gevraagd naar de mening van het zittend personeel over dit onderzoek en de 
conclusies. Dit bedrijfsadvies geeft aan welke nieuwe functies gecreëerd kunnen worden en de 
betekenis hiervan voor het zittend personeel. In de financiële business case is beschreven wat 
implementatie van het advies kan opleveren. Tot slot wordt  de begeleiding vanuit het 
Werkgevers Servicepunt Delft beschreven. 
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MOTIVATIE 

De gemeente Delft wilt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensen die nu 
buiten het reguliere arbeidsproces staan, de gelegenheid bieden deel te laten nemen aan het 
arbeidsproces. Hiermee draagt de gemeente Delft bij aan de invulling van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Dit maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord 2014-2018. 
 
Ook wil de gemeente Delft toegroeien naar een regiegemeente die wendbaar en flexibel is. Het 
leggen van de relatie tussen het toepassen van functiecreatie en het optimaliseren van 
werkprocessen, Strategische Personeelsplanning en de bezuiniging is een logisch gevolg. 
 
Verder wil de gemeente Delft een voorbeeldfunctie vervullen waarbij ketenpartners in dit proces 
op lange termijn kunnen worden betrokken. 
 
Binnen het cluster Ruimte is enthousiast gereageerd op het onderzoek.  
De open houding tijdens de interviews en observaties hebben gezorgd voor een compleet beeld 
van dit cluster. Navraag bij de geïnterviewde medewerkers over een mogelijke samenwerking 
met een collega met een arbeidsbeperking, is positief ontvangen. Zij zien het echt als hun 
sociale verantwoordelijkheid om hier invulling aan te gaan geven. 
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OMSCHRIJVING GEMEENTE DELFT 

De gemeente Delft heeft de ambitie om een flexibele, wendbare, slagvaardige  en kleinere 

organisatie te worden. Een organisatie die van buiten naar binnen werkt met daarvoor 

toegeruste medewerkers. Dat vraagt een nieuwe manier van werken, met juiste en tijdige 

interventies in het personeelsbestand en  een goede invulling van het HR beleid. 

 

Strategische Personeelsplanning 

De invoering van Strategische Personeelsplanning binnen de gemeente Delft  maakt  dat de 

gemeente  tijdig  interventies in kan zetten en het HR beleid gericht aan kan passen met als 

uiteindelijk resultaat een optimale inzet van medewerkers. Door  het vaststellen van het 

toekomstig personeelsbestand kunnen er verschillende groepen functies worden 

gedefinieerd. Welke functies zijn nu aanwezig? Welke functies zijn nu nodig? Welke functies 

hebben we straks, over ongeveer 3 jaar nodig?   Per functiegroep wordt het management in 

staat gesteld een gerichte actie op te zetten, te plannen en uit te voeren. Dit geeft een goed 

inzicht in de benodigde medewerkers voor de toekomst op basis van de 

organisatiedoelstellingen. Deze interventies vormen de basis voor de resultaat- en 

ontwikkelafspraken die het management met medewerkers maakt in de personele 

gesprekscyclus.  

 

Werkprocessen 

Om als gemeente slagvaardiger te worden  wordt er binnen Delft aandacht besteed aan het 

optimaliseren cq. efficiënter inrichten van werkprocessen  en het splitsen van taken. 

 

Stagiaires 

Door het in werking stellen van een proactief werkervaring- en stageplekken beleid profileert 

de gemeente Delft zich als potentiële werkgever onder jongeren en als een verantwoorde 

werkgever met een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Het imago van de gemeente als 

werkgever wordt door het bieden van werkervaring- en stageplekken sterk verbeterd.  

Jongeren krijgen inzicht in waar de gemeente voor staat en voor gaat. Daarnaast maken zij 
kennis met de veelzijdigheid in boeiende functies binnen de gemeentelijke organisatie en de 
mogelijkheden om door te kunnen groeien.  Sinds 1 januari 2014 zijn stagiaires werkzaam,  
bij de gemeente Delft: 25 MBO’ers, 9 HBO’ers en 5 academici. 
 

Gesubsidieerde banen 
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De gemeente Delft heeft  17 medewerkers  in dienst met een gesubsidieerde baan. De 

medewerkers hebben de status van ambtenaar.  

Van de 17 personen zijn er  7 personen werkzaam  binnen de gemeente.  Hiervan zijn 2 

medewerkers vanuit Werkse! werkzaam op basis van een werkervaringsovereenkomst.  De 

overige 10 worden gedetacheerd bij verschillende scholen.  De gemeente als werkgever 

ontvangt net als andere werkgevers  loonkostensubsidies uit het Participatiebudget.  

 

Participatiewet 

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Dit betekent dat de gemeente Delft 

vanaf deze datum klaar moet zijn om de nieuwe doelgroep, w.o. mensen met een 

arbeidsbeperking,  te ontvangen.  Delft Werkse ! is voorbereid en opgericht, een fusie van 

Combiwerk en de gemeentelijke afdeling Werk.  Delft heeft hiermee een belangrijke stap 

gezet voor de uitvoering van de Participatiewet  per 1 januari 2015.  

Daarnaast heeft de gemeente Delft als werkgever ook een voorbeeldfunctie als het gaat om 

het bieden van ruimte aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  In het sociaal 

akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en 

werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een 

arbeidsbeperking.  Zoals in de inleiding van dit plan van aanpak staat aangegeven gaat het 

voor de overheid om 25.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. Als de 

overheid niet voldoende banen realiseert, treedt de bepaling in de Quotumwet voor de 

quotumheffing in werking. Het eerste beoordelingsmoment vindt in 2016 plaats en gaat over 

het jaar 2015. 

 

Verder zal in de komende periode invulling worden gegeven aan de prioritering van de 

verschillende doelgroepen: WWB, WSW en Wajong. De gemeente geeft hierbij het goede 

voorbeeld als sociale werkgever door een aandeel in te vullen van de baanafspraak. 

Daarnaast  richt de gemeente zich onder meer op een effectieve samenwerking van 

Stadsbeheer, Avalex en Werkse ! door het werk maken van afval en groen. 

 

 

Cluster Ruimte  
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het cluster Ruimte van de Gemeente Delft. 
Het cluster Ruimte heeft in het 2

e
 kwartaal van 2014 251 medewerkers (232 fte)  in dienst.  

De ambities voor het cluster Ruimte zijn: 

 Externe oriëntatie 

 Gericht op samenwerking, in- en extern en regionaal 

 In verband met de stad (ogen en oren) 

 Actief in netwerken 



 
 

Bedrijfsadvies Functiecreatie - Gemeente Delft 

 

 

 
 

 

                             
 
Pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies 2014 – 2015  
 

  

 Pro-actief, flexibel en oplossingsgericht 

 Effectief en efficiënt 

 Slagvaardig 
Tijdens dit onderzoek hebben wij ons gericht op de adviseurs binnen afdeling Advies. De 
afdeling Advies heeft in totaal 38 medewerkers (35,5 fte) Er is voor deze afdeling gekozen 
om te laten zien dat functiecreatie niet alleen toegepast hoeft te worden op uitvoerende 
functies maar ook op adviesfuncties, schaalniveau 11 cao CAR UWO. 

COMMUNICATIE 

Om functiecreatie goed te laten landen binnen de organisatie is het belangrijk om aandacht 
te besteden aan de communicatie. Dit geldt voor de hele organisatie, het onderdeel waar 
functiecreatie wordt toegepast, als voor de direct betrokken medewerkers. Voor deze laatste 
groep geldt dat zij te maken krijgen met wijzigingen in bestaande taken en werkprocessen. 
Tegelijkertijd is het ook van belang om concrete zaken vast te leggen met de toeleverancier 
van kandidaten, zijnde WSP Delft, vertegenwoordigt door Edward den Heeten, over de 
toeleiding, scholing of training, begeleiding etc. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle 
pilot groot. Voor de zittende medewerkers betekent dit een verhoging van de aandacht voor 
hun kernkwaliteiten. Voor de medewerkers komende uit de doelgroep SW betekent het een 
kans om weer deel te nemen aan het arbeidsproces Kortom, een win – win situatie. 
 
Daarnaast is het belangrijk om de OR goed te informeren. Inmiddels is het signaalteam en 
de commissie PMA geïnformeerd over de pilot. Zij worden op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
 
Deze landelijke pilot zal ook de pers interesseren. Het is belangrijk dat er een goede 
afstemming is tussen de afdeling Communicatie van de gemeente Delft en Werkse!  
Op die manier wordt op een eenduidige manier gecommuniceerd met de pers. 
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RELEVANTE BEVINDINGEN VANUIT HET 
ONDERZOEK 

Tijdens het onderzoek hebben wij gesproken met vijf adviseurs van de afdeling Advies van 
het cluster Ruimte, om inzicht te krijgen in de functie en na te gaan welke taken door de 
doelgroep SW uitgevoerd kunnen worden. Het cluster Ruimte staat enthousiast tegenover 
de doelgroep SW. Zij onderschrijven het sociale doel van deze pilot. Al jaren werkt er vanuit 
deze doelgroep een schoonmaakmedewerker op de afdeling. Zij kunnen het goed met hem 
vinden. Zij voorzien geen problemen in het werken met een medewerker vanuit de doelgroep 
SW. Tijdens het interview werden zij nog enthousiaster en kregen zij een beter beeld van de 
SW-medewerker en de eventuele mogelijkheden binnen het cluster. Zij vinden de introductie 
en de begeleiding van degene die met deze SW-medewerker gaat samenwerken erg 
belangrijk.  

Uit het interview en de observaties blijkt het volgende: 

Aandachtspunten randvoorwaarden 

 De SW-medewerker zal goed geïntroduceerd moeten worden, zodat het cluster 

Ruimte deze medewerker goed kan begeleiden. 

 Er zijn veel overlegmomenten gedurende de dag. 

 Er wordt intern gewerkt op basis van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Er 

zijn regelmatig bijeenkomsten waar externen aan deelnemen. 

 Een adviseur geeft aan dat het veel tijd kost om in te werken. 
 
Elementaire taken uit het takenpakket van de adviseurs: 

Structureel 

o Koffie en thee inschenken 

o Subsidiebeschikking invullen  

o Up to date houden capaciteits planning 

o Scannen opdrachtverstrekking 

o Opruimen van opdrachtverstrekking 

o Inscannen documenten uit kasten 

o Papierbak legen 
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o Dossiers halen en terugbrengen in kast 

o Post ophalen 
 
Incidenteel/ad-hoc: 

o Naambordjes maken 

o Brieven versturen 

o Brieven bezorgen 

o Kleine boodschap halen (cadeautje) 

o Presentielijst maken en invullen 

o Adressenlijsten optimaliseren 

Aanvullende observaties: 

Tijdens één interview  hebben wij een meer kritische houding geconstateerd. Recent zijn er 
enkele medewerkers extern overgeplaatst. Het afdelingshoofd geeft aan dat hij hier meer 
taken had verwacht, aangezien meldingen bodemsanering, veel administratieve 
werkzaamheden met zich mee brengen. Resterende administratieve taken zijn deels belegd 
bij de managementassistente, en een administratieve kracht. Er is gekozen om hier nu nog 
geen nader onderzoek te doen.  

Overige informatie 

Tijdens het nagesprek met  het afdelingshoofd is aangegeven dat er momenteel een 
medewerker werkzaam is die elementaire ondersteunende taken doet van de adviseurs. Op 
termijn zullen een groot deel van deze taken uitgevoerd kunnen worden door de SW 
medewerker. Het afdelingshoofd geeft aan dat het lastig zal worden om een fulltime functie 
voor een SW medewerker te vinden, aangezien veel taken een incidenteel karakter kennen. 
De adviseur functiecreatie herkent dit en geeft aan dat bij aanvang een fulltime functie niet 
haalbaar zal zijn. 
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EINDCONCLUSIE  

Mogelijkheden 

Binnen het cluster Ruimte zijn werkzaamheden die mensen uit de beoogde doelgroepen 
kunnen uitvoeren. Na gedetailleerde analyses binnen de verschillende delen van het cluster 
Ruimte is inzicht verkregen in de omvang van de elementaire functie in tijd en in de plaats 
binnen de werkprocessen. Op basis hiervan is bepaald dat er 1 elementaire functie te 
creëren is, gebaseerd op het afsplitsen van taken van bestaande functies. In aanvang zal 
deze functie een omvang hebben van 20 uur per week. Door het in de praktijk aanwezig zijn 
van de  
SW medewerker wordt inzichtelijk welke taken nog meer verricht kunnen worden en welke 
competenties de SW medewerker meebrengt. Dit kan tot een uitbreiding van het aantal uur 
leiden.  De monitoring hierop zal dan plaatsvinden door WSP Delft en het afdelingshoofd van 
afdeling Advies. 

Voordelen 

Het inzetten van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze nieuw gecreëerde 
functie maakt dat dezelfde werkzaamheden tegen een lagere prijs kunnen worden 
uitgevoerd , Dit leidt tot een kostenbesparing van 22.121 euro per jaar. In de bijlage: 
Financiële Business Case is dit onderbouwd.  
Daarnaast is het voordeel voor de zittende medewerker dat hij/zij zich meer bezig kan 
houden met de eigenlijke taken van de functie.  
Het inzetten van een medewerker in de functie Ondersteuner Adviseurs (zie bijlage) zorgt 
ervoor dat de Gemeente Delft beter in staat is om:  

 Invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 

 Minder uitzendkrachten in te zetten; 

 Efficiënter te werken; minder elementaire taken worden door hoger gekwalificeerd 

personeel uitgevoerd; 

 Adviseurs meer aandacht en tijd te laten besteden aan hun kerntaken. 
Om deze winst ook daadwerkelijk te behalen is een zorgvuldig implementatieproces 
noodzakelijk. Op deze manier wordt voorkomen dat de werkgever te maken krijgt met 
onnodige risico’s (verzuim, misfit werknemer/functie, uitval, etc.). De implementatie vraagt 
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dan ook om een gestructureerde aanpak. Deze wordt nader beschreven onderaan de 
functieomschrijving en in het hoofdstuk “begeleiding vanuit WSP Delft”.  

Gevolgen zittend personeel 

Door het inzetten van een ondersteuner adviseurs zijn er gevolgen voor het zittend 
personeel in de functie van adviseur. De adviseurs komen nu meer toe aan hun kerntaken 
zoals o.a.: 
- dossierstudie 
- beleid schrijven 
- onderzoek doen 
- netwerken 
- evenementen organiseren 
Door de inzet van de ondersteuner adviseurs worden structurele- en incidentele taken 
overgenomen die de adviseur nu afhouden van hun kerntaken. Tijdens het onderzoek gaven 
zij aan dat zij het werk niet altijd af krijgen, door de inzet van deze medewerker komt er iets 
meer ruimte voor de adviseur voor de kerntaken. Daarnaast komt meer tijd en ondersteuning 
beschikbaar voor het organiseren van evenementen. Aangezien de beperkte omvang, is 
moeilijk te benoemen hoeveel minuten/uren van de huidige functie adviseur wordt 
afgenomen. 
De komende maanden wordt binnen de Gemeente Delft een reorganisatie ingezet. Door 
afvloeiing en het opnieuw inrichten van de werkprocessen, kan een structurele mogelijkheid 
gecreëerd worden voor de doelgroep met een arbeidsbeperking. Functiecreatie krijgt dan 
een belangrijke rol in het herontwerp van werkprocessen en afdelingen.
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Bijlage: FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Functienaam: Adviseur Ondersteuner 

Omvang 
Naar aanleiding van het onderzoek is het mogelijk een functie te creëren voor één 
medewerker uit de SW- doelgroep. De medewerker is verantwoordelijk voor een aantal 
structurele taken en een aantal  incidentele taken die voorkomen bij evenementen. Hierdoor 
wordt van de SW-medewerker flexibiliteit in werktijden gevraagd. De structurele en 
incidentele taken samen bieden werk voor gemiddeld 20 uur per week.  

Taakoverzicht 

Structureel 

 Subsidiebeschikking invullen  

 Up to date houden capaciteitsplanning 

 Scannen opdrachtverstrekking 

 Opruimen van opdrachtverstrekking 

 Inscannen documenten uit kasten 

 Papierbakken legen 

 Dossiers halen en terugbrengen in kast 

 Post ophalen 

 Koffie en thee inschenken voor bezoek 
 
Incidenteel 

 Naambordjes maken 

 Brieven versturen 

 Brieven bezorgen 

 Kleine boodschap halen (cadeautje) 

 Presentielijst maken en invullen 

 Adressenlijsten optimaliseren 
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Groeimodel 

De verwachting is dat als de SW-medewerker aan de slag gaat binnen het cluster Ruimte er 
op den duur meer structurele taken worden vrijgemaakt voor deze medewerker. Er wordt 
daarom voorgesteld om deze functie op basis van een beperkt aantal uur (20 uur) in te 
vullen.  

Voorstel tot implementatie 

De medewerker start na een kennismakingsgesprek met de direct leidinggevende en het 
afdelingshoofd. Ons voorstel is om de medewerker te koppelen aan de 
managementassistent, vanwege het hebben van een goed beeld van de “overall” taken 
binnen het cluster. De SW-medewerker zal onder begeleiding van de jobcoach zo spoedig 
mogelijk na het kennismakingsgesprek starten met zijn/haar taken.  

Bijlage: IMPLEMENTATIEVOORSTEL 

Mocht besloten worden om over te gaan tot plaatsing van deze medewerker op de 
gecreëerde functie, dan zou ons implementatiescenario de volgende zijn: 

Omvang  

SW-medewerker voor 20 uur per week 

Detacheren 

De eerste drie maanden zal de SW medewerker gedetacheerd worden. Hierna is goed 
duidelijk geworden of het takenpakket passend is bij de medewerker. Gedurende deze 
periode wordt een gereduceerd tarief van € 12,50 per uur gehanteerd. Na deze drie 
maanden gaan wij ervan uit dat de medewerker voldoende is ingewerkt en overgegaan kan 
worden tot het in dienst nemen van deze medewerker. 
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Begeleid Werken 

De medewerker komt in dienst bij de gemeente Delft in een functie die gekoppeld wordt bij 
voorkeur aan een HR21 functieprofiel met de daarbij behorende inschaling. De SW-
medewerker ontvangt dus salaris wat passend is bij deze functie. De gemeente Delft 
ontvangt een loonkostensubsidie op basis van de productiviteit van de medewerker.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Bedrijfsadvies Functiecreatie - Gemeente Delft 

 

 

 
 

 

                             
 
Pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies 2014 – 2015  
 

  

 

Bijlage: FINANCIËLE BUSINESS CASE 

Tijdens dit onderzoek is er ook een financiële business case opgesteld. 
Hieronder beschrijf ik de baten, kosten en resultaat op jaarbasis als besloten wordt tot inzet 
van de Ondersteuner Adviseurs voor 20 uur per week.  
De genoemde bedragen zijn door de Gemeente Delft en Werkse! aangeleverd.  

Baten 

    
% 
toeslag Totaal 

Baten       

besparing reguliere medew. op hetzelfde niveau     

besparing reguliere medew. op hoger niveau   29.575 

besparing kosten productie outsourcing/offshoring   0 

besparing transportkosten outsourcing/offshoring   0 

besparing logistieke handling outsourcing/offshoring   0 

effectiviteitskosten als % van B.3.1 t/m B3.3   0 

reductie risico personeel en P&O kst.als % van B1 en B2 20% 5.915 

indirecte effecten als % van B1 t/m B3 2% 586 

        

Totaal baten     36.076 
 
Toelichting: 
De genoemde taken worden nu uitgevoerd door een adviseur op een hoger niveau.  

De kosten van de adviseur op basis van 36 uur per week €76041,- totaal op 
jaarbasis (normloon begin 2014)                                                                                                                       
Werkbare uren voor 2014: 1823,65.                                                                               
Uurprijs: €76041: 1823,65 = 41,70.                                                                        
Takenpakket dat door SW-er wordt overgenomen bestaat uit totaal 20 uur per week 
= 20 x 41,70 = €834 x 50,66 = 42.250  x 0.7 ( 70% productiviteit voor dezelfde 
taken)  Voor de berekening wordt rekening gehouden met 50,66 arbeidsweken voor 
2014.  
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Bij indirecte effecten als % van B1 t/m B3 is de inschatting op basis van de kleine 
omvang van één extra in te zetten SW-er en daarmee gepaard gaande lasten 
verlichting en voldoen aan MVO doelstelling. 
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Kosten 

Kosten       

Inleenvergoeding     12.665 

-/- loonkostensubsidie/premievoordeel   0 

(extra) kosten werkkleding e.a. personeelskosten   0 

(extra) kosten werkomgeving/gereedschap   0 

(extra) kosten begeleiding     1.290 

        

Investering € .000  % afschr. afschr.kst. 

herinrichting taken/werkprocessen 0   0 

(extra) werkomgeving/gereedschap 0   0 

(extra) opstart begeleiding 0   0 

        

Totaal kosten en afschrijving     13.955 

 
Toelichting: 
De inleenvergoeding is 20 uur X €12,50 (all-in tarief + begeleiding vanuit Werkse!)  
X 50.66 (arbeidsweken 2014) 
De extra kosten voor begeleiding doet de management assistente. 
Hier wordt uitgegaan van 1 uur per week structureel gedurende het jaar. In praktijk 
zal dit waarschijnlijk in het begin meer zijn en later minder.                                                            
€ 46445 per jaar : 1823,65 = 25,46 per uur X 50,66  
Om de plaatsing van de adviseur ondersteuner worden geen extra kosten 
geinvesteer in werkprocessen/werkomgeving/gereedschap en opstart begeleiding. 
De opstart begeleiding ligt bij Werkse!  
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Resultaat 

Totaal baten     36.076 

        

Totaal kosten en afschrijving     13.955 

        

Jaarresultaat     22.121 
 
Toelichting: 
Het inzetten van een Ondersteuner Adviseurs, levert een besparing van € 22.121 per jaar 
op. 
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Bijlage: BEGELEIDING VANUIT WSP DELFT 

Mocht besloten worden om dit advies op te volgen, dan zal de begeleiding er als volgt uitzien 
voor de gemeente Delft, cluster Ruimte: 

Jobcoaching 

Door een ervaren jobcoach wordt deze medewerker begeleid op zijn/haar nieuwe werkplek. 
De jobcoach vangt de eerste vragen af en zorgt ervoor dat het personeel van de gemeente 
Delft niet extra wordt belast. De samenwerking tussen de toekomstige leidinggevende en de 
SW-medewerker wordt op deze manier optimaal ondersteund. Ook de leidinggevende krijgt 
tips om met de desbetreffende SW-medewerker om te gaan. 
 

Training on the job 

Mocht training op de werkvloer noodzakelijk zijn dan hebben wij gespecialiseerde werkplek- 
opleiders die medewerkers op de werkvloer opleiden, zo blijft de medewerker inzetbaar en 
blijft hij/zij zich ontwikkelen. 
  

Bereikbaarheid 

In aanvang is de jobcoach veelvuldig aanwezig bij het cluster Ruimte.  . Zodra blijkt dat de 
medewerker veel werkzaamheden eigen heeft gemaakt en de leidinggevende is het hier 
mee eens, dan neemt de inzet van de jobcoach geleidelijk af. De jobcoach blijft echter altijd 
telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden voor advies en begeleiding.    
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Evaluatie 

Om het scenario tot volle tevredenheid uit te voeren, vindt maandelijks een evaluatie plaats 
met de het aanspreekpunt van cluster Ruimte, de SW-medewerker en de jobcoach om 
adequaat bij te stellen, zodat maximaal ingespeeld kan worden op de wensen van het 
cluster Ruimte. 
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BRONVERMELDINGEN 

Bij de samenstelling van dit bedrijfsadvies is gebruik gemaakt van: 

 informatie en documentatie op de website van SBCM (A&O fonds SW sector) 

 plan van aanpak – pilot functiecreatie Gemeente Delft 
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