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Slagvaardig reageren op verandering 

Situatie 
Het vraagstuk waar publieke organi-
saties momenteel voor staan is:
 “Hoe kunnen we slagvaardig reage-
ren op ontwikkelingen in de markt, 
de dienstverlening aan de burgers
op een hoogwaardig peil houden en 
tegelijkertijd kostenverlagend wer-
ken?” Een antwoord op deze vraag is 
het vergroten van de wendbaarheid:
het vermogen van organisaties om 
effectief en met gepaste snelheid te 
reageren op verwachte en onver-
wachte ontwikkelingen. 
Maar hoe doe je dat?

Oplossing
Een generiek functie- en loongebouw 
is een van de hulpmiddelen waarmee 
de wendbaarheid van een organisatie 
kan worden verbeterd. De algemene, 
abstracte vorm van het beschrijven 
van functies (met de daaraan gekop-
pelde basisbeloning ofwel functierang) 
heeft veel voordelen, waarvan we 
hier de belangrijkste noemen:
n    Het biedt organisatiebrede toepas-

baarheid voor soortgelijke functies 

en vergelijkbaarheid van functies 
over afdelingen heen.

n    Het biedt overzichtelijkheid en 
transparantie omdat er sprake is 
van een beperkt aantal functiebe-
schrijvingen die nauw met elkaar 
samenhangen.

n    Groei-/ontwikkelingspaden voor 
medewerkers worden daardoor 
inzichtelijker.

n    Het levert kostenbesparingen op 
vanwege de gereduceerde tijd en 
energie die besteed wordt aan het 
maken van beschrijvingen en het 
onderhoud daarvan.

n    De houdbaarheid van generieke   
beschrijvingen is langer.

n    Daardoor kan worden ingespeeld 
op veranderingen, zonder dat het 
loongebouw geweld wordt aan-
gedaan. 

Bovenstaande voordelen vormen 
samen een stevig fundament en 

Generiek functiegebouw vergroot wendbaarheid organisatie

hulpmiddel voor een flexibel, doel- 
en ontwikkelingsgericht hr-beleid.   

Wat is er nodig? 
Generieke functies zijn zo algemeen 
geldend beschreven, dat ze niet 
onderhevig zijn aan veranderingen 
die plaatsvinden in de organisatie-
doelen en de daarvan afgeleide orga-
nisatie-inrichting. 

Tegelijkertijd vormt dat ook een 
struikelblok, omdat medewerkers 
hun werk in die algemene beschrij-
vingen niet terug kunnen vinden. 
Individuele werk- of taakplannen 
nemen dat struikelblok weg en zor-
gen er tegelijkertijd voor dat op ver-
anderingen kan worden ingespeeld, 
zonder dat de generieke functiebe-
schrijvingen moeten worden aan-
gepast. 



Het generieke functie- en loongebouw 
blijft voor het individuele werkplan 
de basis vormen: taken die in het 
werkplan worden genoemd, moeten 
passen binnen de generieke beschrij-
ving waaraan de functierang is 
gekoppeld. 

De systematiek van een generiek 
functie- en loongebouw is vanwege 
haar kenmerkende abstractie dus 
alleen werkbaar en raakt alleen inge-
bed in een organisatie als er tegelij-
kertijd sprake is van een structurele 
gesprekkencyclus. Het persoonlijke, 
individuele werkplan vormt dan als 
afgeleide van het jaarplan van de 
afdeling of het team, de persoonlijke 
invulling van de abstracte, generieke 
functiebeschrijving. Daarbij is het 
nodig dat er duidelijke afspraken 
worden gemaakt over de werkwijze 
bij het gebruik van individuele werk-
plannen, dat P&O deskundig optreedt 
bij het beoordelen van inpassing-
vraagstukken (past het werkplan nog 
wel in de bijbehorende generieke 
beschrijving?) en dat het manage-
mentteam en/of de directie in een
jaarlijkse ronde alle nieuwe inpassin-
gen in samenhang kan beoordelen: 
is de organisatie nog steeds flexibel, 
dienstverlenend en kostenbesparend 
opgezet?

Ervaring
Capgemini Consulting past het prin-
cipe van het generiek functie- en loon-
gebouw al vele jaren toe in gemeen-
telijke organisaties, maar ook bij 
werkvoorzieningschappen en veilig-
heidsregio’s. Capgemini kan u hel-
pen een op uw organisatie toegesne-
den functie- en loongebouw te ont-
wikkelen. Wij maken daarbij gebruik 
van reeds ontwikkelde generieke 
functie- en loongebouwen bij circa 
zestig gemeenten. 
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Capgemini Consulting richt zich op 
een gedragen functieboek met focus 
op acceptatie bij alle belanghebben-
den (MT, OR, GO) en hanteert een 
strak vormgegeven tijdpad met con-
crete producten en een uitgewerkt 
stappenplan in een heldere offerte. 
Het ODRP-functiewaarderingssys-
teem (OFS) dat de functierang helpt 
bepalen is gangbaar en beproefd en 
wordt door circa 60% van de Neder-
landse gemeenten toegepast, waar-
door vergelijking met andere gemeen-
ten goed mogelijk is. Op basis van 
onze ervaringen bij andere gemeen-
ten en benchmarking kunnen wij u 
adviseren over een marktconform 
loongebouw. 

In de eerste twee jaren na invoering 
is het niet ongebruikelijk dat 
Capgemini op hoofdlijnen extra toet-

sing verricht op nieuwe inpassingen. 
Via onze welbekende OFS cursussen 
is het ook mogelijk als (extern) P&O 
adviseur een certificering te verkrij-
gen voor het gebruik van OFS. Er 
worden door ons geen (periodieke) 
licentiekosten voor het gebruik van 
het systeem in rekening gebracht.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Bonica Zijlstra
Managing consultant
Tel. +31 30 689 0174
bonica.zijlstra@capgemini.com

Martha Houkema
Principal consultant
Tel. +31 30 689 2438 
martha.houkema@capgemini.com
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent 
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie: 
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini


