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De opgave 

• 25.000 plaatsingen in overheidssectoren 

• Plaatsingen bij Provincies en Provincie Fryslân (763 fte):   

 

 

 
• Cao afspraken 

– A en O fonds pilot functiecreatie 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totaal 41 88 136 170 204 238 272 306 340 

Fryslân 3 7 10 12 15 17 20 22 24 



Functiecreatie 

 

 

Functiecreatie als innovatieve methodiek met als 

doelstellingen: 

• Nieuwe functies creëren voor mensen met een 

arbeidsbeperking  

• Het beter benutten van de talenten van zittende 

werknemers  

• Betere dienstverlening/werkprocessen 

 



Functiecreatie / jobcarving? 

Jobcarving:  
 

• Een bestaande functie wordt geschikt gemaakt voor een medewerker met 
een arbeidsbeperking door niet passende taken van de functie weg te 
halen waardoor de passende taken overblijven.  

 

Functiecreatie: 
 

• Een nieuwe functie wordt samengesteld uit elementaire/ eenvoudige taken 
waardoor medewerkers hoger in het functiehuis ontlast worden in hun 
takenpakket. 



Pilots 



Proces van functiecreatie 

Analyseren 

• Arbeidsanalyse van bestaande werkprocessen 

• Opsporen bestaande elementaire taken of taken die niet 
uitgevoerd worden 

Distilleren 

• Eenvoudige, elementaire taken uit bestaande functies halen 

• Voorkomen van verstoring van werkprocessen 

Combineren 

• Samenvoegen elementaire taken tot een nieuw takenpakket 

• Matching van kandidaten 



Aanpak provincie Fryslân 

• Al verschillende projecten binnen Provincie 

• Inclusief werkgever willen zijn: commitment bij 
bestuur en directie 

• Goede voorbeeld willen geven 

• Wel vragen bij middle-management 

• Bezuinigingen en verdwijnen van uitvoerend werk 

• Vroegtijdig betrekken OR en medewerkers 



Het proces 
Fase 1: Voorbereiding  

• Inrichten projectorganisatie 

• Plan van aanpak: overeenkomst met drie Friese SW –bedrijven 

 

Fase 2: Verkenning en analyse 

• Brede scan onder alle afdelingen (ook beleid) 

 

Fase 3: Creatie van functies 

• Ontwikkelen functieprofielen van elementaire taken en organisatorische inbedding 

 

Fase 4: Matching 

• voorlichting en voorselectie door SW-bedrijven 

 

Fase 5: Introductie en begeleiding  

• training en regeling jobcoaching 



Opbrengsten 

• Inmiddels 7 functies ingevuld: 
– Assistent-functies bij o.a. archief, koffiecorner, postkamer, adminstratie en logistiek 

• Doelgroep uit doelgroepenregister 

• Ambitie “quotum” 2016 al bereikt 

• Doel:  centraal budget voor deze functies 

• Begeleiding uit eigen organsiatie en SW-organsiatie 

• Nog geen uitval 



Tips 

• Formuleer visie op “de inclusieve organsiatie” 

• Richt een multidisciplinaire projectorganisatie in 

• Investeer in draagvlak en communicatie 

• Schakel de OR tijdig in  

• Investeer in kennisontwikkeling met collega-organisaties: 
leercirkels/netwerkbijeenkomsten 

• Kijk breed en zorg voor co-creatie met betrokkenheid van medewerkers 

• Regel tijdig de randvoorwaarden: 
• begeleiding, training, budget, arbeidsvoorwaarden 

• Zoek tijdig contact met WSP / SW-organisatie/ intermediairs 

 

• Zie verder www.vso-werkgevers.nl   www.ipo.nl  www.sbcm.nl  

 

http://www.vso-werkgevers.nl/
http://www.vso-werkgevers.nl/
http://www.vso-werkgevers.nl/
http://www.ipo.nl/
http://www.sbcm.nl/


Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl met nu ook Nieuws uit 
den lande 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Presentaties maandag 14 december beschikbaar 

• Volgende implementatiedag in Q1 - 2016 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

