
Zo werkt dat! 

Functieanalyse gericht op deelname aan arbeid van mensen met beperkingen  

 

Inleiding 

WerkSaam WF en UWV voeren voor gemeente Hoorn functieanalyses uit per bureau/team. Dat 

gebeurt onder de vlag van het project Hoorn werkt aan werk. Het doel is om taken en banen te 

creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en veelal weinig opleiding.  

Deze potentiële werknemers kunnen bestaande functies niet zonder meer uitvoeren. Ze kunnen echter 

wel eenvoudige werkzaamheden uitvoeren in een gestructureerde werkomgeving en met een goede 

begeleiding.  

In de meeste bedrijven zijn dit type werkzaamheden wel aanwezig, maar als onderdeel van functies 

die op zijn minst een startkwalificatie vereisen (MBO-2, HAVO, VWO). Door een herschikking van 

taken kunnen functies worden gecreëerd die geschikt zijn voor deze doelgroep.  

 

Je leest hier meer over de methode die de functieanalisten toepassen. UWV noemt deze methode 

‘Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie’.  

 

Opzet 

De functie- of arbeidsanalist spoort via een functieanalyse per bureau in bestaande werkprocessen de 

taken op die geen vooropleiding vereisen en vaak routinematig van aard zijn. Zij gaan ook na of deze 

taken uit bestaande functies kunnen worden gehaald. Dit mag niet leiden tot verstoringen van de 

werkprocessen, of ongewenste neveneffecten hebben voor andere medewerkers.  

 

Een combinatie van deze taken levert een takenpakket op waarmee een baan te creëren is voor de 

doelgroep. Of er ook daadwerkelijk een vacature vervuld kan worden is aan de leidinggevende om te 

beslissen. Daarbij speelt ook de formatieve en budgettaire ruimte die beschikbaar is, of vrijgemaakt 

kan worden. Als er geen vacatureruimte is, dan is een aanbod als werkervaringsplaats een goede 

(tijdelijke) optie voor iemand uit de doelgroep. 

 

Als er een baan ontstaat, gaan WerkSaam en UWV geschikte kandidaten uit de doelgroep zoeken. Met 

goede begeleiding zijn deze nieuwe medewerkers binnen een aantal maanden goed ingevoerd in de 

organisatie. Zij kunnen, naar vermogen, een productieve bijdrage leveren.  

 

Aanpak 

Experts van WerkSaam en/of het UWV voeren de functieanalyse uit. Deze experts leveren binnen een 

maand een rapportage op. Daarmee geven zij inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn, of 

geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking met weinig opleiding.  

Het werkt als volgt:  

1. Voorbereiding van de analyse 

Informatieverzameling en zo nodig bedrijfsbezoek (o.a. over de organisatiestructuur, 

personeelsopbouw, en de aard van de producten en dienstverlening).  

De analist doet op basis van de verzamelde informatie een voorstel voor de aanpak van de 

analyse aan de leidinggevende. Analist, leidinggevende en P&O-adviseur spreken af welke teams 

en welke medewerkers betrokken worden in het onderzoek.  

Ook spreken zij af wie wederzijds de contactpersonen zijn en hoe de betrokken medewerkers 

vooraf geïnformeerd worden. Daarmee is het plan van aanpak gereed. 



2.  Planning  

 De voorlichting aan de medewerkers en de functieanalyses worden ingepland.  

3. Uitvoering van de analyse: gegevensverzameling 

Per bureau inventariseert de analist door een combinatie van interview en observatie alle 

werkzaamheden. Hij kijkt ook vanuit welke functies dat wordt gedaan en onder welke 

voorwaarden en omstandigheden. De interviews zijn met de leidinggevende en één of meerdere 

medewerkers. Dit aantal hangt af van de aard van het werk van het bureau. Doorgaans gaat het 

om twee à drie medewerkers. In totaal is voor de gegevensverzameling ongeveer twee uur per 

bureau nodig. 

4. Uitvoering van de analyse: gegevensverwerking 

De analist rangschikt de geïnventariseerde werkzaamheden in drie categorieën: kernprocessen, 

ondersteunende processen en additionele processen. Hij clustert de werkzaamheden tot taken en 

bepaalt wat daarin de elementaire taken zijn. Hij beschrijft deze elementaire taken op 

handelingsniveau. Hij geeft daarbij ook de relaties tot proces en functie in de huidige situatie aan. 

En, de relevante voorwaarden en omstandigheden voor de uitvoering door iemand met een 

arbeidsbeperking en weinig opleiding. Hij besteedt vooral aandacht aan de mogelijkheden voor 

begeleiding op de werkvloer. 

5. Uitvoering van de analyse: verificatie  

De analist stuurt binnen een maand de resultaten van de analyse per bureau in een concept-

rapportage aan de leidinggevende. De leidinggevende kijkt of de beschrijving volledig en juist is. 

Omissies, onduidelijkheden en onjuistheden kunnen in deze fase gecorrigeerd worden. De analist 

stelt na ontvangst van het commentaar van de leidinggevende per bureau een definitieve 

rapportage op. 

6. Uitvoering van de analyse: rapportage 

De leidinggevende bespreekt de rapportage met de analist en met de P&O-adviseur. Zij 

analyseren de mogelijkheden tot herverdeling van taken, zodanig dat er takenpakketten ontstaan 

die geschikt zijn voor één of meerdere kandidaten uit de doelgroep.  

Er zijn mogelijk ook bureau overschrijdende combinaties van elementaire taken relevant. Op basis 

van de teambespreking stelt de analist een definitief rapport op voor de bedrijfsleiding met de 

resultaten van de arbeidsanalyses en, waar mogelijk en relevant, een aanbeveling voor 

herverdeling van taken. 

 


