Goed voorbeeld doet goed volgen
Anke van der Schaaf, P&O-adviseur bij de provincie Fryslân, vond het meedoen
aan de pilot functiecreatie een weerbarstiger traject dan ze vooraf had
voorzien. “Als maatschappelijk betrokken organisatie hebben we hier graag
aan meegewerkt en veel van geleerd. Wij zijn gewoon gestart en hebben vooral
doorgezet. Hierdoor hebben we intern zichtbaar kunnen maken wat
functiecreatie oplevert voor de organisatie als geheel. Het beeld is bijgesteld”
In het sociaal akkoord 2013 zijn afspraken gemaakt over het creëren van 125.000 banen
voor mensen met een beperking. Voor de provincies betekent dit dat eind 2015
gezamenlijk 41 banen gecreëerd moeten zijn. Hoe creëer je een baan voor iemand met
een beperking? In 2014 zijn vijf pilots gestart om te kijken op welke wijze je als
decentrale overheid aan deze taakstelling kan voldoen. Twee van de vijf liepen bij
provincies; bij Drenthe en Friesland. Tijdens de slotconferenties over functiecreatie, die
plaats vonden op 16 en 23 april werden de eindresultaten van de pilots bekend gemaakt.
Weerbarstig traject
Of de pilot in Fryslân is geslaagd kun je volgens Van der Schaaf op verschillende
manieren bekijken. “We hebben natuurlijk ervaring kunnen opdoen met de methodiek
functiecreatie. We zijn in eerste instantie op zoek gegaan naar functies die zouden
passen bij de doelgroep. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende
(beleids)afdelingen. We zijn daarbij in nauwe samenwerking met de drie SW bedrijven,
zeer methodisch te werk gegaan door het inventariseren van taken en werkzaamheden
die wellicht ook door een ander konden worden verricht. Het bleek een weerbarstiger
traject te zijn dan we oorspronkelijk dachten. Beleidsmedewerkers wilden hun
uitvoerende taken niet graag afstoten omdat zij juist de afwisseling plezierig vonden. Je
kunt niet 100% van je tijd alleen maar notities schrijven en nadenken. Het is prettig om
even te lopen, een paar kopieën te maken of je met ander uitvoerend werk bezig te
houden. Bovendien bleken deze uitvoerende werkzaamheden zo klein en versnipperd te
liggen over de medewerkers dat het lastig was om hier één functie van te creëren.”
Samenwerking met SW
Van der Schaaf merkt op dat het bijltje er bij neer te gooien wat Friesland betreft geen
optie was. “We hebben samen met de directieleden gekeken naar mogelijkheden om
mensen met een beperking toch een plek te geven binnen de organisatie. In
samenwerking met Sociale Werkvoorziening lukt het om een aantal functies binnen o.a.
facilitaire zaken te realiseren. We hebben nu drie functies waarop men kan solliciteren.
In samenwerking met SW wordt nu een match gezicht. Voor iedere functie zijn in totaal
zes kandidaten voorgeselecteerd. Ze hebben al een rondleiding gehad en kennis
gemaakt. Het was een buitengewoon positieve ervaring. Vervolgens zijn er
selectiegesprekken gevoerd en is er voor iedere functie een geschikte kandidaat
gevonden. Het succes van de pilot is afhankelijk van het draagvlak bij de medewerkers
en de directie. Met name de directie moet het project omarmen en doorzetten.”

Strijdigheid
Van der Schaaf merkt op dat de provincie Friesland zich in eerste instantie heeft gericht
op de pilot rond functiecreatie en de tools die hierin ter beschikking werden gesteld. “Dit
traject gaf inzicht hoe je naar functies moest kijken en wat je van de doelgroep kunt
verwachten. Over de doelgroep ontbreekt veel kennis. Samen met Sociale
Werkvoorziening (SW) hebben we hiernaast intern duidelijk gemaakt wat men van deze
nieuwe collega’s kan verwachten.
Na het aannemen van deze nieuwe collega’s volgt er nog een intern begeleidingstraject
met hulp van SW. Van der Schaaf is er van overtuigd dat het belangrijkste is dat je
gewoon start. “Belangrijk is de randvoorwaarden te bepalen en je zelf de opdracht te
geven deze taakstelling voor de provincie uit te voeren. Ga aan de slag én maak een
businessplan. Zorg dat er op directie/management niveau ook enthousiasme en
draagvlak is om doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Wij hebben twee directeuren
die echt achter dit traject staan, zodat er straks ook resultaten worden geboekt.” Van
der Schaaf wijst er op dat er sprake kan zijn van een strijdigheid. Immers veel
organisaties zijn aan het bezuinigen en staat uitbreiding van het personeel niet hoog op
de agenda. Vaak zijn er als gevolg hiervan juist taken uit besteed terwijl je deze nu
weer binnenhaalt met de Participatiewet. “Een ding is zeker. Goed voorbeeld doet goed
volgen. Begin gewoon en je zult zien dat er steeds meer mensen enthousiast worden en
je steeds meer kansen ziet om de taakstelling met betrekking tot functiecreatie te
realiseren.” De pilot is nu afgerond, maar het blijft een uitdaging om een succes te
maken van de uitvoering van de participatiewet.

