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Pilot functiecreatie gemeente Wijchen in volle gang 

Bij  de gemeente Wijchen is een medewerker met een SW-indicatie gestart. Deze 
functie  is op de afdeling Bouwen en Leefomgeving tot stand gekomen door de pilot  
functiecreatie van de gemeente Wijchen en de sociale werkvoorzieningsorganisatie 
Breed. 
Het pilotproject functiecreatie bij de gemeente Wijchen duurt tot eind 2015. De “trekkers” zijn 
Mary van de Looij van Breed en Bert de Koning van de gemeente Wijchen. Het interview 
met hen vindt plaats op dezelfde locatie waar de kick-off van het project plaatsvond, het 
idyllische Kasteel van de gemeente Wijchen.Hoe kijken jullie terug op het proces tot nu toe?  
Bert de Koning: Met plezier en enthousiasme. Ik vind het mooi dat we draagvlak binnen de 
gemeentelijke organisatie hebben kunnen creëren. Bovendien hebben we een soort 
marsroute naar de toekomst kunnen uitzetten. Zodat het misschien niet alleen bij een pilot 
blijft.  
Mary van de Looij: Wat mij erg opviel, is dat we, als Breed,  ons altijd welkom op de 
afdelingen hebben gevoeld. De medewerkers zijn echt betrokken bij het onderwerp. De 
gemeente Wijchen wilde ook daadwerkelijk een voorbeeld stellen. We zijn er zelf met volle 
overtuiging ingestapt en die overtuiging hebben we blijkbaar ook goed kunnen overbrengen. 
Maar het mooiste resultaat is natuurlijk altijd het eindresultaat. Het ziet er echt naar uit dat 
we ons aan het eind van het jaar kunnen houden aan wat we eerder met elkaar hebben 
afgesproken, namelijk 2,5 fte binnen de gemeentelijke organisatie realiseren door middel 
van functiecreatie. Daar doe je het uiteindelijk ook voor. Duurzame plekken voor de 
doelgroep creëren. Het enthousiasme in combinatie met het resultaat maken dat het nog 
steeds een heel leuk en leerzaam proces is. 
Bert de Koning:  Keer op keer zijn we  gezamenlijk opgetrokken om het tot een succes te 
kunnen maken.  
Mary van de Looij: Een van de belangrijkste leerpunten is dat je aan beide kanten dedicated 
persons hebt. Dat is ook een voorwaarde om dingen voor elkaar te krijgen.  
Bert de Koning: Die mensen heb je inderdaad nodig. Mensen die de weg weten binnen de 
organisatie. Maar die ook doorzettingskracht hebben.  Ik kan bijvoorbeeld bij mijn manager 
binnenlopen en zeggen: “nu geen gedoe verder. We moeten er gewoon voor gaan. Wie a 
zegt moet b zeggen….En wij hebben nou eenmaal ja gezegd dus…. “  
Mary van de Looij: Voortrekkers zorgen ervoor dat het draagvlak binnen de organisatie 
behouden blijft. Want je kunt het in het begin wel afspreken, maar in de loop van zo’n 
periode ontstaan er natuurlijk altijd andere prioriteiten.  
 

Hoe zien jullie de aanjagersrol? 

 
Bert de Koning: Ik geloofde zelf al erg in de pilot functiecreatie. Er ligt een 
verantwoordelijkheid voor ons als overheidswerkgever. Dat zat altijd in mijn achterhoofd. 
Verder moeten we natuurlijk iets met het Sociaal Akkoord dat het rijk met de sociale partners 
is overeengekomen.  
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Mary van de Looij: We hebben  in eerste instantie gezocht naar het gemeenschappelijk 
belang en dat continu benadrukt. Er is  een Sociaal Akkoord, een taakstelling én een 
opdracht.  Wij hebben samen gekeken of functiecreatie één van de mogelijkheden is om 
werkplekken te realiseren. Ook blijven we continu zoeken  naar manieren om die 
medewerking vast te houden. Bijvoorbeeld door successen intern en extern  met elkaar te 
delen. En door regelmatig interviews te geven. Het artikel in Binnenlands Bestuur (DL meer 
doen met garantiebanen)  en een workshop in België zijn daar mooie voorbeelden van. 
Bijzonder hoor, dat er zelfs interesse vanuit het buitenland kwam! 
We hebben ons natuurlijk ook gericht op interne communicatie. Zo was onze directie vanaf 
het begin op de hoogte én betrokken. 

Beslissers betrekken 

 
Bert de Koning: Ik heb altijd een aantal mensen om me heen gehad die zich 
medeverantwoordelijk voelden voor het project. Zoals bijvoorbeeld onze algemeen directeur. 
Als je die steun niet hebt, wordt het erg lastig.  
Nadat de eerste functie gecreëerd was, hebben we met alle managers binnen de gemeente 
gesproken. We legden uit waar we mee bezig waren  en hebben  toegelicht dat “ja, maar..”  
eigenlijk weinig zin heeft. We gaan niet vluchten in “geen tijd en geen geld”. Er ligt een 
uitdaging én een mooie kans. Die moeten we verzilveren. We hebben ook uitgelegd  wat ons 
betreft de marsroute is.  
Mary van de Looij: Vooral in het begin hebben we veel zaken inhoudelijk moeten uitleggen. 
Bedreigende factoren,  
die aanvankelijk zeker gevoeld werden, namen we zoveel mogelijk weg. Wij zijn begin april 
begonnen. In september hebben we de eerste functie gecreëerd.  
 

 
 
 
Bert de Koning: Omdat de randvoorwaarden meteen ingevuld zijn, waren de functies daarna 
min of meer inkoppertjes. Als je niet schuurt of plamuurt of geen grondverf gebruikt voor je 
gaat schilderen, dan weet je dat je over een jaar weer aan de gang kan. We zijn dus lang 
bezig geweest met het draagvlak. Daarna zijn we begonnen met zoeken naar de functies. 
Mary van de Looij: We hebben  managers zo goed mogelijk voorgelicht zodat zij zelf hun 
afdelingen konden informeren. Daarna zijn we zelf met medewerkers in gesprek gegaan.  
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Ook draagvlak bij Breed 

Mary van de Looij: Voor Breed is het belangrijk om  ons regionaal te profileren als 
dienstverlener van arbeidsbemiddeling.  Deze pilot functiecreatie is één van deze 
mechanismen. Daarbij kijken we ook naar de Return on Investment Wat levert het op? 
Hoeveel tijd heeft het gekost? Maar ook:  wat betekent het voor de uitstraling van Breed?   
Bert de Koning: Het proces duurt soms langer dan je verwacht. Het heeft tijd nodig en het 
moet veel overlegorganen door. We hebben behoorlijk moeten lobbyen. Verder zijn we 
natuurlijk blij met de ondersteuning en aandacht vanuit de media, die het onderwerp 
functiecreatie hebben opgepakt. Die positieve publiciteit  draagt bij aan nog meer motivatie 
en enthousiasme voor de hele pilot  
Mary van de Looij: Wij hebben ons verdiept in de gemeente en deze leren kennen en 
snappen. Het werkt bij gemeenten nu eenmaal anders dan bijvoorbeeld bij 
(productie)bedrijven.  

Functies 

De eerste gecreëerde en vervulde  functie  is voor een administratief medewerker bij de 
BAG (basisadministratie, adressen en gebouwen). Deze medewerker gaat ondersteunen bij 
registratieprocessen, daar zitten namelijk heel veel elementaire taken in. De functie kan in 
de toekomst ook worden uitgebreid (DL functieomschrijving Wijchen).  

Zicht op andere functies 

De andere functies worden gecreëerd bij de afdelingen Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs 
en bij Openbare Werken. Bewust is er voor gekozen om de functies bij beleidsafdelingen te 
creëren in plaats van bij facilitaire afdelingen.  
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