
Functie- of rollenhuis:
op weg naar een wendbare organisatie

Met een generiek functiehuis maak je meer gebruik van rollen,  
naast een bestaande functie. Zo kun je het werk flexibeler  
verdelen en creëer je een wendbare organisatie. Maar hoe  
richt je dat in? Samen met Human Capital Group inspireren  
we je met diverse praktijkcasussen uit de zorg én daarbuiten. 



Informatie en aanmelden
Heb je behoefte aan meer informatie of wil je je aanmelden? Bezoek onze website:  
fwg.nl/academy.

Sanne Wissink-Berg
030-2669 458
sberg@fwg.nl

Functie- of rollenhuis:
op weg naar een  
wendbare organisatie

Hoe creëer je een dynamisch functiehuis:
•   waarmee je medewerkers flexibeler (en meer op talent) inzet
•   dat ontwikkeling en loopbaanpaden faciliteert en realiseert
•    dat helpt bij de huidige arbeidsmarktsituatie (aantrekkelijk  

werkgeverschap en behoud van medewerkers)
•    dat aansluit bij andere vormen van organiseren (plattere organisatie)
•   dat je regel- en onderhoudsarm kunt beheren
•   én toekomstbestendig is?

Steeds meer organisaties gaan functies generieker beschrijven en kennen rollen toe, naast 
een bestaande functie. Denk bijvoorbeeld aan de rol van digicoach. Dit heeft voordelen voor 
zowel medewerkers als de organisatie. Een medewerker krijgt de kans om zijn talent te  
laten zien en zich breder of dieper te ontwikkelen. En de organisatie kan het werk flexibeler 
verdelen en wendbaarder reageren op de krappe arbeidsmarkt.

In deze themabijeenkomst bundelen FWG Progressional People en Human Capital Group hun 
kennis en ervaring. We laten je zien hoe organisaties binnen én buiten de zorg omgaan met 
functies en rollen, en hoe zij de wendbaarheid van hun organisatie daarmee hebben vergroot. 

Tijdens de bijeenkomst krijg je antwoord op vragen als:
•   Functies of rollen: wanneer maak je welke keuze? 
•   Wat is de relatie van een rol met een generiek functiehuis? 
•   Is een generiek functiehuis ook een oplossing? 
•   Wat betekent het als je voor rollen kiest? 
•   Wat zijn de randvoorwaarden om rollen succesvol in te bedden in de organisatie? 
•   Hoe verhouden rollen en functies zich tot elkaar, en tot bijvoorbeeld beloning? 
•   Wat zijn de randvoorwaarden om ze succesvol in te bedden? 
•   En hoe creëer je daarmee een wendbare organisatie?

Heb je vragen? Neem gerust contact  
op met Sanne Wissink, adviseur bij  
FWG Progressional People.


