Doorbreek de beeldvorming
Petra Hoekman, P&O-adviseur provincie Drenthe, kijkt met tevredenheid terug
op de pilot functiecreatie. “Wij kozen in het kader van duurzaamheid bewust
voor een functie binnen het team dat de kerntaken uitvoert. Het is
ongebruikelijk om binnen de hogere beleidsfuncties te zoeken naar
mogelijkheden om mensen met een beperking aan de slag te krijgen.”
Het unieke van de pilot functiecreatie bij de provincie Drenthe zit in de verkenningsfase.
“Anders dan dat we tot nu toe waren gewend richten we ons op taken uit de middelhoge
en hoge functies. We hebben daarbij eerst gekeken naar de taken die er lagen. Aan
welke taken binnen een team kom je niet toe? Welke taken worden verricht in overuren?
De interviews met de betrokken teamleiders en medewerkers hebben we uitbesteed. In
samenwerking met Sociale Werkbegeleiding hebben getrainde jobconsulenten deze
interviews gehouden Het doel is op zoek te gaan naar enkelvoudige takenpakketten die
geschikt zijn voor iemand met een beperking. Denk daarbij aan archiefwerkzaamheden
of terugkerende enkelvoudige werkzaamheden waar anderen niet aan toe komen.
Binnen de afdeling Verkeer en Vervoer werd een takenpakket zichtbaar dat heel geschikt
zou kunnen zijn voor iemand met een beperking. We hebben sinds vandaag iemand
geplaatst en we zijn in positieve zin verrast.”
Beeldvorming
Volgens Hoekman vormt de beeldvorming die we in het algemeen hebben met
betrekking tot deze specifieke doelgroep de grootste drempel voor functiecreatie.
“Onbekend maakt onbemind. De teamleider en ik waren in positieve zin zeer verrast
door de kandidaten die op gesprek kwamen. Ook onze beeldvorming was wat vertekend.
We zijn erg enthousiast over de komst van deze nieuwe collega.” Hoekman meent dat
het juist door deze hardnekkige beeldvorming belangrijk is om snel te starten met het
zoeken en plaatsen van een geschikt persoon. “De nieuwe medewerker is gestart met 16
uur per week, met het idee om deze uit te bouwen naar zo’n 26 uur. Haar komst zorgde
voor een mindset binnen de organisatie. De eerste stap is gezet en we zijn zeer tevreden
met het resultaat.”
Eerst detachering
Hoekman is zeer tevreden over de samenwerking met Sociale Werkvoorziening. “Het is
goed om van deze expertise gebruik te maken. Om iedereen te laten wennen is de
nieuwe collega eerst drie dagen gaan meelopen en heeft kennisgemaakt met iedereen.
Vervolgens is ze formeel gestart op basis van detachering. Het takenpakket omvat onder
meer de monitoring van verkeersgegevens.” Hoekman merkt op dat het natuurlijk nu
lijkt alsof het heel lang duurt voordat er eindelijk resultaat is. “Wij hebben ons
verbonden aan de methodiek van functiecreatie. Normaliter hoeft dit geen jaar te duren,

dit strookt niet met de werkelijkheid. Als andere provincies hiermee starten kan het veel
sneller.”
Wanted: Ambassadeurs
Het advies van Hoekman aan de provincies is iemand binnen de organisatie te zoeken
die als ambassadeur de weg vereffent. “Natuurlijk is iedereen bekend met het
zogenaamde quotum dat aan de provincie is opgelegd. Feitelijk zou dit ondergeschikt
moeten zijn aan de maatschappelijke taak die je als overheidsorganisatie hebt. Intern
draagvlak is daarbij wel noodzakelijk. Dit realiseer je het snelst met een ambassadeur
die de intrinsieke motivatie heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat hij of zij binnen de
familie iemand met een beperking heeft. Deze intrinsieke motivatie helpt om
belemmeringen te beslechten en hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Mijn
advies is dan ook begin klein, start een analyse van een deel van de organisatie, zoek
daarbij ondersteuning via SW of UWV en begint met een relatief makkelijk te realiseren
functie. “Ik ben er van overtuigd dat anderen net zo positief verrast worden als wij
zelf!.’’

