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Zoek in de beleidsteams: dan ben je bezig met 
duurzaamheid 

Functiecreatie bij de Provincie Drenthe 

De selectiegesprekken voor de medewerker ‘verkeer en vervoer’ (DL vacaturetekst Drenthe) 
zijn net achter de rug, wanneer we Petra Hoekman  (projectleider provincie Drenthe) treffen 
voor een terugblik op de pilot functiecreatie. Ze is razend enthousiast over de door de 
Drentse SW-organisaties voorgedragen kandidaten: ‘ik wilde dat ik eerder had geweten hoe 
veel deze mensen kunnen. Kiezen tussen kandidaten wordt nog moeilijk’.  
Aan de pilot bij de Provincie Drenthe deden de drie Drentse SW-organisaties mee: Alescon, 
Reestmond en de Emco-groep. Jelle Vogelzang  (Alescon) is hun projectleider.  Hij vertelt 
dat ze alle drie een kandidaat hebben voorgedragen. ‘Wie hem invult, maakt ons niet uit. We 
willen een vertrekpunt om meer te kunnen doen na de pilot. Wat ik zelf leuk vind is dat het in 
goede harmonie met de drie organisaties ging. Het ging heel natuurlijk. We zagen dit als 
kans en wilden er graag wat mee. Eindelijk zegt een grote overheidsorganisatie ‘kom maar 
binnen’. Er was weinig voor nodig om het project goed te laten lopen tussen de drie 
organisaties: wat overleggen en geregeld mailcontact. De consulenten hebben zelfstandig 
gewerkt. Soms trokken ze aan de bel, om te kijken of ze goed bezig waren. Of ze de 
methode van functiecreatie, die ze geleerd hadden bij SBCM, goed aan het toepassen 
waren?’   

Welke stappen hebben jullie gezet? 

'We zijn begonnen met een startbijeenkomst met een aantal teamleiders van uitvoerende 
teams. Tijdens deze bijeenkomst bemerkten we al dat we vertraging zouden oplopen:w. 
Duidelijk werd dat het aantrekken van arbeidsgehandicapten ‘botste’ met het onderzoek naar 
regievoering, wat mogelijke gevolgen zou kunnen hebben voor het personeelsbestand van 
de teams. Rond diezelfde tijd vestigde de politiek aandacht op het aantrekken van 
arbeidsgehandicapten (hyperlink naar vragen).  Dat gaf het nieuwe voorstel aan het concern 
MT over de switch van uitvoerende teams naar beleidsteams, extra urgentie.Deze vertraging 
is geen weggegooide tijd; Het was voor de teams, waar we wilden beginnen, gewoon te 
vroeg gezien de ontwikkelingen waar de organisatie middenin zat.  
Met het besluit om te switchen naar de beleidsteams, komen we ook tot  duurzamere 
arbeidsplaatsen. Deze teams houden zich bezig met de kerntaken van de provincie. Een 
uitdaging is  om te kijken of daarbinnen enkelvoudige taken te vinden zijn. 
We hebben vooral geïnvesteerd in draagvlak op de werkvloer en de introductie bij 
teamleiders. Nu we iemand gaan plaatsen gaan we meer vertellen over de pilot: op intranet 
en naar buiten toe. Er is een communicatieplan in wording om de plaatsing breed bekend te 
maken. 
Tijdens de pilot hebben we stap voor stap het concern MT gevraagd om in te stemmen met 
de volgende fase. De uitkomsten van de quickscan hebben het bij het concern MT op de 



 

 
 

 

                             
 
Pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies 2014 – 2015  
 

  

agenda gestaan en daarna weer toen we een takenpakket beschreven hadden. Toen is 
gevraagd om in te stemmen met het invullen van de functie door een arbeidsgehandicapte.  
We hebben een functie met een takenpakket van zo’n 12 uur in de week. We kunnen 
wachten tot we een kant-en-klare functie hebben  maar dan zitten we over een half jaar nog 
met elkaar te praten. Daarom hebben we het idee opgevat ‘laat de mensen eerst maar eens 
kennismaken met om wie het gaat. Dan krijgt iemand vanzelf meer werk aangeboden en kan 
er uitgebreid worden’.  Nu ik de kandidaten gezien heb, is dat gevoel alleen maar  sterker 
geworden’. Volgens Jelle Vogelzang komt het vaker voor dat er tijdens de plaatsing 
opgeschaald wordt omdat de medewerker goed functioneert. Hij adviseert wel aan om ‘het 
plafond’  in de gaten te houden. Soms zeggen medewerkers te makkelijk ‘dit kan ik wel’. Ook 
daarom krijgenzij een jobcoach die contact houdt met de leidinggevende, zorgt dat de 
medewerker in z’n kracht wordt gezet en geen ballast krijgt. Deze jobcoach  trekt na een 
tijdje  wat terug. Petra Hoekman: ‘Maar als we meer medewerkers in huis krijgen die  
begeleiding nodig hebben, gaan we bekijken of er behoefte is om bijvoorbeeld  intern te 
regelen. Zo ontlasten we de teamleider.  

En de SW-organisaties? 

Ook voor de bij de pilot betrokken SW-organisaties is functiecreatie een nieuw aanbod voor 
werkgevers. En dat niet alleen, ook is het vrij nieuw om in een beleidsmatige omgeving 
mogelijkheden te onderzoeken. Jelle Vogelzang vertelt: daar ligt ook braakliggend terrein. Bij 
beleidsmatige functies zal je altijd taken samen moeten voegen om tot een functie te komen. 
Terwijl bij uitvoerende functies bij wijze van spreken, de koffiedame klaarstaat. Het signaal 
van onze consulenten is dan ook dat het een uitdaging was om te schakelen naar een ander 
type werk. Je moet  de functies en processen echt doorakkeren. Het is anders dan bij een 
productiebedrijf. Dit heeft ’ t niet makkelijker gemaakt. Het is zoeken en de boer opgaan. 
Maar onze conclusie is ‘gewoon doen’.  

Als je opnieuw zou beginnen, wat zou je anders doen? 

‘Ik zou een kandidaat onder de arm meenemen’: zegt Petra Hoekman lachend, ‘dat maakt 
zoveel duidelijk’. Het is nu  makkelijker geworden ten opzichte van vorig jaar, toen we starten 
met de pilot, omdat de banenafspraak bekend is. We hadden het eerder niet anders kunnen 
doen. We wisten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen we  moesten plaatsen en hoe de 
doelgroep eruit zag. Je moet een soort gevoel van urgentie meegeven. Die is er nu en dit 
helpt om het thema bij teamleiders onder de aandacht te brengen. Er zijn erbij die hier 
gevoelig voor zijn, terwijl anderen vanuit hun intrinsieke motivatie mee willen doen. De pilot 
heeft gezorgd voor ruimte om te experimenteren,. Ik raad anderen  beslist aan om te starten 
met een pilot.  

En Jelle Vogelzang wat vertel je anderen over het werken bij een provincie 

Eigenlijk moet je gewoon de regels van accountmanagement volgen. Een provincie is een 
grote arbeidsorganisatie. De kans dat je ‘nee’ krijgt is vrij groot. Neem hier geen genoegen 
mee. Zoek naar waar de beslissers zitten en begin voorbereid. Vertel de klant hoe je kunt 
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helpen met het invullen van de banenafspraak. Petra Hoekman stemt in: je moet je 
toegevoegde waarde laten zien. 

En functiecreatie borgen? 

Dezelfde week gaat Petra Hoekman nog met de OR om tafel om  na te gaan hoe de 
provincie verder kan gaan en om het te bestendigen in beleid. We willen de organisatie 
verder uitkammen, maar  niet alleen naar functiecreatie kijken om de banenafspraak in te 
vullen. Dit bespreek ik ook met de OR. Dat hebben we trouwens vanaf het begin gedaan: de 
OR aangehaakt houden bij waar we mee bezig zijn. Wanneer we onomkeerbare besluiten 
gaan voorstellen heeft de OR echt instemmingsrecht (ART tips betrekken OR); ze hebben  
Verder moeten we intern regelen hoe de nieuwe functies in de toekomst betaald gaan 
worden. We hebben in deze pilot-fase om dit te doen vanuit vrijgemaakt  concernbudget, het 
raakt daarmee nog niet het eigen teambudget van de teamleiders, waardoor het extra 
interessant is om een arbeidsgehandicapte aan te trekken. 
 

TIPS 

Voor provincies: 

 Start met een pilot; 

 Durf te experimenteren en maak een begin; 

 Werk aan de beeldvorming over mensen met een arbeidsbeperking: neem 

ze mee; 

 Regel de financiering in eerste instantie op concernniveau. 

Voor SW-organisaties: 

 Doe ervaring op met onderzoek op beleidsafdelingen; 

 Laat je toegevoegde waarde als SW-organisatie zien. 

 
Meer artikelen over de pilot bij de Provincie Drenthe: 

http://www.ipo.nl/publicaties/draagvlak-essentieel-bij-functiecreatie-decentrale-
overheden 

http://www.ipo.nl/publicaties/wat-als-groepen-mensen-aan-de-kant-moeten-blijven-staan-
met-al-hun-talenten 
http://www.hr-overheid.nl/binaries/content/assets/Publicaties/uit-hr-overheid/2014/nr.-7---
2014/hro_072014_pag.04-06.pdf 
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