
 

 

 

 

Tussenrapportage pilot functiecreatie Delft  

Oplegger bij ‘Bedrijfsadvies Functiecreatie Delft’ 

Vanaf voorjaar 2014 is de gemeente Delft in samenwerking met werkbedrijf Werkse bezig met een 

pilot Functiecreatie, ondersteund vanuit het overkoepelende functiecreatie project van SBCM, A+O 

fonds gemeenten en IPO.  

De gemeente Delft neemt deel omdat  

1. De gemeente Delft wil 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 maakt van het coalitieakkoord 2014-2018.   

2. De gemeente Delft  wil 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 bezuinigingen is daarbij  een 

logische.  

3. De gemeente Delft wil  een voorbeeldfunctie vervullen waarbij ketenpartners in dit proces op 

langere termijn kunnen worden betrokken.  

Het werkbedrijf Werkse! neemt deel omdat zij vorm willen geven aan de inclusieve arbeidsmarkt. 

Functiecreatie is een manier om dat te bereiken. Door een onderzoek functiecreatie leren wij welke 

mogelijkheden voor onze doelgroep er zijn binnen de Gemeente Delft.  

In onderliggend bedrijfsadvies staan de uitkomsten van de eerste twee fasen van het project, te weten 

het opzetten van een werkgroep en stuurgroep (de startfase) en de uitkomsten van de quickscan (de 

onderzoeksfase).  

Er is bij twee afdelingen onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe clustering van taken die tot een 

functie op SW niveau kunnen leiden. Na het eerste onderzoek is besloten om de verdiepingsslag eerst 

op 1 afdeling te doen, cluster Ruimte, en pas in een later stadium op de andere afdeling , cluster 

Samenleving. Uit de verdieping bij cluster Ruimte kwam naar voren dat er een functie gecreëerd kan 

worden als ‘ondersteuner adviseur’ voor 20 uur per week.  

Binnen de termijn van de pilot zal het een uitdaging zijn om de functie binnen het cluster Ruimte 

daadwerkelijk te gaan matchen met een kandidaat. Daarvoor is het nodig dat er binnen de gemeente 

nog verder draagvlak wordt opgebouwd, de financiële afspraken duidelijk zijn evenals de verbinding 

met de bezuinigingen. De gemeente is op basis van verschillende interventies aan het kijken hoe er 

weer meer ruimte kan worden gecreëerd voor bijvoorbeeld jonge mensen en ook mensen met een 

arbeidsbeperking.  

De gemeente Delft  wil een strategische notitie opstellen voor het GMT waarin de lessen en 

uitkomsten van de pilot worden meegenomen en gekoppeld worden aan de bredere ontwikkelingen in 

de organisatie. Om deze notitie te voeden is het ook belangrijk om meer stakeholders binnen de 

gemeente hierbij te betrekken. Hiervoor zal in januari een bijeenkomst worden gepland die 

gezamenlijk door de gemeente Delft, Werkse en RadarAdvies wordt vormgegeven.  


