
Hoe kun je werkgevers helpen 
om duurzame banen te creëren? 

• Even kennismaken met SBCM 

• Functiecreatie  

• Wat biedt SBCM professionals 

• Samenwerking met sectorfondsen 

• Andere methoden   

• Duurzame baan? 



SBCM?? 

• A&O fonds SW 

• Missie: bijdragen aan zo regulier 
mogelijk, duurzaam werk voor mensen 
met afstand  tot de arbeidsmarkt 

• Thema’s onder meer: ‘creëren van 
werk’ en ‘duurzaam werkverband’  

• Producten en trainingen op sbcm.nl   
 



Verschillende vormen functiecreatie 

• Jobcarving => analyseren van taken binnen 
functies (zodat die voldoet aan mogelijkheden met 

beperking) 

• Jobcrafting => werknemers vormen zelf hun 
functie 

• Functiecreatie door functiedifferentiatie 
• Komen tot een nieuwe indeling functies op bedrijfsniveau  

• Zowel elementaire als complexe functies  

• Basis: analyse van functies en bedrijfsprocessen    

 



Functiecreatie via functiedifferent. 
Voorwaarden: 

• Behoefte bij de werkgever, manifest of 
latent 

• Analyseren van werkprocessen 

• Analyseren van functies 

• Creeren van nieuwe functies 

Specifiek:  

• overname van werkprocessen door groepen 



‘duurzame’ functiecreatie 
 

   2 fasen in proces functiecreatie:  

• Quick scan bedrijfsadvies + go/no go  

• Komen tot + opstellen van bedrijfsadvies voor 
creëren van functie(s) etc 



1. Uitvoering Quick Scan 

• Binnenkomen bij een werkgever 

• Uitvoeren scan 

• Interviews leidinggevenden en personeel 

• Rondlopen met begeleiding en vragen stellen 

• Observeren 

• Terugkoppeling bevindingen 

• Advies op basis van quick scan 



2.Bedrijfsadvies 

• Bij ‘go’ bepalen in welk deel van de 
organisatie 

• Taken beschrijven, tijd daarvoor 
vaststellen, duur van ‘baan’ 

• Betekenis voor zittend personeel 

• Welke competenties nodig 

• Waardecreatie voor werkgever 

 

 

 



Vervolg werkproces functiecreatie 

• Duur proces functiecreatie: 3,5 – 5 
dagen verspreid over x -weken  

• Veel aandacht voor draagvlak!   
Leiding-collega’s-OR-etc   

• Tijdens proces: kandidaten 
selecteren 

• Daarna: matching/plaatsing- 
detachering/ begeleiding  

 



Wat biedt SBCM aan 
professionals? 

• Trainingen jobcreator 

• Instrumenten ( quick scan 
bedrijfsadvies, financiële 
businesscases)  

• Certificering (ism Locus) 

• Praktijkvoorbeelden  
 



Praktijkvoorbeeld, Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix in Winterswijk 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
HzSUed3R6dw&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=HzSUed3R6dw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HzSUed3R6dw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HzSUed3R6dw&feature=youtu.be


Samenwerking met andere  
sectorfondsen 

 • Doel: laten zien dat extra banen vrijwel 
bij iedere werkgever mogelijk zijn 

• Via pilots met koppels van jobcreator 
SW en werkgever 

• Op basis van ervaringen: 
handreikingen, films en bijeenkomsten 



Andere methoden/aanpakken: 

• Groepsdetachering 

• Overnemen van bedrijfsprocessen  
bij werkgevers 

• Jointventures 

• Van SW naar Sociale onderneming 



Duurzame baan?  

• Goed samenspel werkgever-medewerker-
deta-organsatie/jobcoach 

• Medewerker: ‘aan de slag blijven’- WERKportal 

• Handreikingen voor werkgevers: 
• Aan het werk met nieuwe collega’s 

• Spelregels op het werk 

• Begeleidingskaarten psych. beperkingen 

• Begeleiding op de werkvloer 



Meer weten? 
Kijk op www.sbcm.nl  

http://www.sbcm.nl/

