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Optimale flexibiliteit door invoering van een generiek functiebouwwerk 

 

Veel schoolbesturen werken met een organiek functiebouwwerk, een functiebouwwerk vormgegeven 

uitgaande van de te bereiken doelstellingen van de organisatie.  

Steeds meer schoolbesturen gaan echter over op het hanteren van een generiek functiebouwwerk. 

Een generiek functiebouwwerk heeft ten opzichte van een organiek functiebouwwerk veel voordelen. 

Deze voordelen en ook de voorwaarden worden in dit artikel uiteengezet.  

Een generiek functiebouwwerk  

In een generiek functiebouwwerk worden functies op een hoger abstractieniveau beschreven dan bij 

een organiek functiebouwwerk. Dit houdt in dat met name de complexiteit van de werkzaamheden in 

de functiebeschrijving is opgenomen en niet de specifieke werkzaamheden van bijvoorbeeld het 

beleids- of werkterrein. 

Het voordeel van deze manier van werken is dat het functiebouwwerk bestendig is. Wijzigingen in de 

organisatie en externe ontwikkelingen (denk aan zaken als de komst van de functionaris 

gegevensbescherming) hoeven niet meteen een wijziging van het functiebouwwerk als gevolg te 

hebben. 

Het aantal functiebeschrijvingen en de omvang van de functiebeschrijving neemt af bij de inzet van 

een generiek functiebouwwerk omdat de functies op hetzelfde complexiteitsniveau zoveel als mogelijk 

samen worden genomen en omdat de functies op een hoger abstractieniveau worden beschreven. 

Een gevolg van de abstractere manier van beschrijven is dat de functies een minder specifieke inhoud 

hebben. Indien de organisatie en/of de betreffende medewerker toch hecht aan nadere invulling van 

de taken kan een taakbeschrijving gehecht worden aan de functiebeschrijving. Vooral voor de minder 

complexe functies wordt dit gedaan om werknemers handvatten te geven inzake wat van hen 

verwacht wordt. 

Taak- en functiebeschrijvingen  

Taakbeschrijvingen hebben niet dezelfde rechtspositionele waarde als functiebeschrijvingen. Bij het 

aanpassen van taakbeschrijvingen is de inzet van bijvoorbeeld medezeggenschap of een SPO 

gecertificeerd adviseur niet nodig. Taakbeschrijvingen kunnen in de gesprekken tussen leidinggevende 

en werknemer jaarlijks aangepast worden. Wel is het zaak dat de leidinggevende geen complexere 

taken oplegt dan in de achterliggende generieke functiebeschrijving zijn opgenomen. 

Taakbeschrijvingen kunnen ook ‘omgehangen’ worden naar medewerkers die werken op hetzelfde 

complexiteitsniveau (lees dezelfde schaal). Indien er door interne of externe omstandigheden 

bijvoorbeeld meer vraag is naar extra inzet op financieel gebied zou een medewerker die op hetzelfde 

niveau werkzaam is in de organisatie en ruimte heeft, ingezet kan worden op de financiële afdeling. 
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Al met al zorgt het hanteren van een generiek functiebouwwerk voor meer flexibiliteit in 

de organisatie. 

Voordelen van het hanteren van een generiek functiebouwwerk voor medewerkers 

Voor medewerkers is er het voordeel dat het functiebouwwerk inzichtelijker wordt en dat voor hen 

ook duidelijker wordt wat zij extra zouden moeten doen om in aanmerking te komen voor een 

complexere, en beter betaalde functie. Voorts hebben zij meer ruimte voor ‘jobcrafting’, het zelf mede 

vormgeven van het werk. Deze extra regelmogelijkheden dragen bij aan het werkplezier en daarmee 

de motivatie van medewerkers. 

Het inzichtelijk maken van promotiemogelijkheden kan extra gestimuleerd worden door te werken 

met functiereeksen, waarbij voor de eerst hogere functie in dezelfde groep alleen die zaken worden 

beschreven die voor de hogere functie relevant zijn. 

Een generiek functiehuis is hiermee een belangrijke randvoorwaarde voor een flexibelere en bredere 

inzet van medewerkers. Vervolgens biedt het medewerkers meer en overzichtelijkere 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het generiek functiebouwwerk en het leraren- en directietekort 

Vanwege het lerarentekort en het tekort aan directieleden wordt momenteel nagedacht over de inzet 

van andere functionarissen dan leraren of directeuren binnen het onderwijs. Het hanteren van 

functiereeksen binnen een generiek functiebouwwerk biedt mogelijkheden om een reeks aan 

ondersteunende en/of managementfuncties te creëren zodat schoolbesturen, scholen en/of 

afdelingen meer ruimte hebben om eigen oplossingen voor de tekorten vorm te geven. Denk ik deze 

aan een functiereeks onderwijsassistentie schaal 3 tot en met 7 of eventueel 9.  

Voorwaarden generiek functiebouwwerk 

Het werken met generieke functiebeschrijvingen vraagt een andere manier van denken en handelen 

dan men nu gewend zal zijn. Medewerkers moeten in staat worden geacht los te komen van 

dichtgetimmerde functiebeschrijvingen waarin exact staat wat men moet doen en welke specifieke 

functie-eisen daarbij horen. Leidinggevenden zullen meer taakgerichte of resultaatgerichte afspraken 

gaan maken met de medewerkers en meer gericht op wat de medewerker voor bijdrage aan de 

organisatie kan leveren om de voordelen van het generieke functiebouwwerk optimaal te benutten. 

Aanpak om te komen tot een generiek functiebouwwerk 

De eerste stap in aanpak om te komen tot een generiek functiebouwwerk is de bestaande en gewenste 

functies indelen op niveau van complexiteit (te vertalen naar de schaal van de functie) en functiesoort 

(zoals beleidsmedewerkers, facilitair medewerkers, administratief medewerkers, onderwijsveld, etc.). 

De indeling in functiesoorten is voor elke organisatie anders en wordt bepaald aan de hand van de 

behoefte en organisatiestructuur van de organisatie. 

Zeer specialistische functies, zoals die van orthopedagoog/psycholoog blijven separaat beschreven 

omdat de taken bij deze functies een bepaalde certificering vragen en niet flexibel in de organisatie 

ingezet kunnen worden. Van deze orthopedagoog/psycholoog mag echter evengoed gevraagd worden  
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taken behorend bij het complexiteitsniveau van deze functie op zich te nemen als daar 

ruimte voor is. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten/docenten en andere ‘beschermde’ functies. 

Dyade P&O Advies heeft al vele invoeringstrajecten bij schoolbesturen mogen begeleiden en staat u 

ook graag bij met raad en daad. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie, bel 

dan naar drs. W. (Wilma) Rijndorp op nummer 06-25490300 of mail: wilma.rijndorp@dyade.nl. 

 

Drs. W. (Wilma) Rijndorp-Kreft is senior-adviseur en manager van Dyade P&O Advies en Dichtbij. Haar 

aanpak staat bekend als slagvaardig, daadkrachtig en doordacht. Wilma is SPO gecertificeerd 

specialist in FUWA onderwijsvarianten en gecertificeerd Semco Style Consultant. Wilma handelt 

vanuit een grote betrokkenheid bij het onderwijs en bij haar opdrachtgevers. 


