
Samenwerken loont! 

Bedrijfsscan functiecreatie
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ISS werkt al langere tijd met medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De facility diensten die ISS 
levert zijn bij uitstek geschikt voor deze werkzoekenden, 
aldus Vos. ISS richt zich op verschillende werkzoekenden, 
vallend onder de participatiewet (onder andere Wajong, 
indicatie afspraakbanen, jongeren, vluchtelingen met 
een status en mensen die langdurig in de bijstand zitten). 
Peter: “Wij willen de brede doelgroep met een afstand 

tot de arbeidsmarkt duurzame passende arbeid 
aanbieden. Hiermee creëren we sociale waarde.  
Dat vragen onze klanten van ons, de overheid en niet in 
de laatste plaats omdat we als mensen-bedrijf geloven 
in de kracht van mensen. We geven dit een goede 
plek in onze organisatie, pakken begeleiding in eigen 
regie op, trainen onze werkbegeleiders in het werken 
met de doelgroep en bieden intern coaching aan via 
erkende jobcoachorganisaties. Wij verwachten dat meer 
organisaties dat belangrijk vinden en van onze diensten 
gebruik willen maken. Dat biedt ons de gelegenheid om 
weer meer kansen te creëren.”
Bij ISS is er een bedrijfsscan functiecreatie uitgevoerd. 
Deze scan geeft weer waar de mogelijkheden liggen 
om functies te creëren voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. “De bedrijfsscan functiecreatie 
heeft ons extra handvatten gegeven: we hebben inzicht 
gekregen in waar onze mogelijkheden liggen, maar óók 
waar we nog een stapje vooruit zouden kunnen”, aldus 

Peter. “Het heeft ons in ieder geval goede inzichten 
gegeven die we nu in de praktijk uitvoeren. Belangrijk 
is wel om na de scan in nauw contact te blijven met de 
werkgeversadviseurs. Zo kun je de uitkomsten sneller 
omzetten naar concrete plekken.”
Peter: “Ik zou werkgevers willen adviseren om 
voorafgaand  aan de scan de eigen koers helder te 
hebben. Bepaal op welke manier je een inclusieve 
organisatie wilt zijn. De adviseurs die de scan afnemen 
kunnen je dan heel concreet helpen de vertaalslag te 
maken naar de mogelijkheden. Uiteindelijk gaat het om 
het creëren van meerwaarde voor mens en organisatie. 
Intrinsieke motivatie is belangrijk, anders is de 
arbeidsrelatie van korte duur. Investeer in draagvlak op 
de werkvloer en regel begeleiding bij het proces. Geniet 
ook van het succes, een baan is vaak veel meer dan geld 
verdienen. Een medewerker die dolblij is om weer aan 
de slag te zijn en weer mee te tellen, is prachtig om te 
zien.”

Peter Vos, manager SROI bij ISS Facility Services:  
“Wij zijn één van de grootste werkgevers ter wereld. 
Daarom vinden we het belangrijk om ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons een kans 
te bieden.” ISS biedt facilitaire dienstverlening en 
heeft op dit moment ongeveer honderd medewerkers 
in dienst met een indicatie afspraakbaan. 
Peter: “Maar dit moeten er nog meer worden!”

Bedrijfsscan functiecreatie in de praktijk

De sociale ambitie van ISS
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Functiecreatie bij ISS Facility Services

“Zorg dat je de koers voor jezelf helder hebt.”
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Bedrijfsscan functiecreatie 
Samenwerken loont! 

Een bedrijfsscan functiecreatie zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de mogelijkheden binnen uw bedrijf om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Wanneer werknemers niet zelf 100% het 
minimumloon kunnen verdienen, noemen we dit Afspraakbanen. 

Werkprocessen

InterviewsWerkzaamheden

Advies 
 functiecreatie

WAt IS hEt En WAt lEvErt hEt op?

Zo WErKt hEt!

Aanvragen  
Via werkinzicht.nl/
funtiecreatie.

onderzoek
Via onderzoek op  
de werkplek en 
interviews brengen we 
werkprocessen in kaart. 
Daarnaast analyseren  
we de mogelijkheden  
om een afspraakbaan te 
creëren. 
 

rapportage en advies
In het advies leest u 
welke mogelijkheden 
uw bedrijf heeft voor 
functiecreatie en hoe u 
die kunt realiseren. 

Aan de slag 
Vervolgafspraak met 
werkgeversadviseurs 
en samen aan de slag 
om van uw organisatie 
een inclusieve 
arbeidsorganisatie te 
maken.
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Bij de bedrijfsscan functiecreatie wordt uw bedrijf 
geanalyseerd. Daarna krijgt u advies over hoe u 
het werk anders kunt verdelen. Bijvoorbeeld door 
stukjes werk uit een functie te halen en in een 
nieuwe functie (geschikt voor iemand met een 
arbeidshandicap) in te voegen. In de praktijk gaat het 

vaak om werkzaamheden waar geen vakkennis voor 
nodig is. Het werk kenmerkt zich door herhaling en 
brengt een beperkte mate van verantwoordelijkheid 
met zich mee. Werk waar u normaal misschien 
niet aan toe komt, of werk dat juist extra aandacht 
verdient.



nIEUWSBrIEF
Op de hoogte blijven van regelingen  
voor werkgevers en ontwikkelingen 
in onze arbeidsmarktregio? Ga naar  
werkinzicht.nl/nieuwsbrief en neem 
een abonnement op onze nieuwsbrief.

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en noord-Drenthe. Werk in Zicht is het 
centrale aanspreekpunt voor uw Afspraakbaan en zorgt dat u snel met de juiste adviseur om tafel zit. 

Bedrijfsscan functiecreatie

vrIJBlIJvEnDE BEDrIJFSScAn 
AAnvrAGEn

De bedrijfsscan functiecreatie is gratis en vrijblijvend. Na de 
scan gaan we graag verder met u in gesprek hoe de uitkomsten 
vertaald kunnen worden naar de praktijk. Wilt u weten voor 
welke subsidieregelingen u mogelijk in aanmerking komt,  
kijk dan op www.werkinzicht.nl/subsidies 

contAct
Werk in Zicht is bereikbaar via:

E-mail
functiecreatie@werkinzicht.nl 

online 
werkinzicht.nl/contact 

telefoonnummers 
werkinzicht.nl/telefoonnummers

Social media
twitter.com/wizgroningen
linkedin.com/company/werk-in-zicht

InFormAtIE
Meer informatie over functiecreatie:
werkinzicht.nl/functiecreatie
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