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Traditionele functiehuizen hebben jarenlang hun doel gediend; 

een stevig fundament voor beloning en de HR processen. Maar 

organisaties zijn voortdurend op zoek naar wendbare manieren 

om te organiseren. Meer en meer past het bestaande ‘harkje’ niet 

meer bij de uitdagingen waar HR en de gehele organisatie voor 

staan. Hoe kunnen organisaties hier op anticiperen?   Dit   is   de   

leidraad   voor   deze paper van Human Capital Group. 
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Paper rollen en/of functies? 
VA N  S T R U C T U U R  N A A R  W E N D B A A R H E I D 

 
 

EEN | Wat kenmerkt het traditionele functiehuis? 

Organisaties steken veel energie in het traditionele functiehuis. Het huis is op orde en beloningsverhoudingen 

zijn goed uitlegbaar. Niets aan de hand zou je zeggen. Maar we weten dat dat niet helemaal klopt. De 

omgeving van organisaties verandert sneller dan ooit tevoren. Omgaan met veranderingen, wendbaar zijn, 

maakt ondertussen deel uit van het moderne DNA van veel organisaties. HR thema’s als duurzame en flexibele 

inzetbaarheid zijn hier uitwerkingen van. Ook de business past andere/nieuwe manieren van werken toe, zoals 

concepten als scrum, agile, zelfsturing of zelforganisatie. 

Vanuit dit gewijzigde perspectief kunnen we in relatie tot de traditionele functiehuizen kenmerken benoemen 

die bijdragen aan de doelen van HR. Maar er zijn ook kenmerken te benoemen die minder bijdragen aan de 

doelen van de organisatie en HR. 
 

Positieve impact traditioneel functiehuis op HR 

doelen 

Negatieve impact functiehuis op HR doelen 

- Actuele functies, goede basis voor toepassing 

HR processen 

- Herkenbaarheid van functies voor management 

en medewerkers, aansluitend bij resultaat- en 

ontwikkelgesprekken en bij reorganisaties 

- Uitlegbare beloningsverschillen op basis van 

objectieve weging 

- Draagvlak bij cao partners 

- Veelal een relatief groot aantal functies i.c.m. 

neiging tot uitbreiding 

- Onderhoudsgevoelig; kost relatief veel tijd en 

energie van business en HR om alles up to date 

te houden 

- Denken vanuit hiërarchische patronen 

- Knelt in relatie tot wendbaarheid van 

organisaties en doelstellingen van HR op dit 

vlak 

- Statische inhoud bij continu veranderende 

realiteit 
 

TWEE | Ontwikkelingen in werken, organiseren en beoordelen 

Organisaties zijn door allerlei in- en externe oorzaken aan verandering onderhevig en moeten steeds 

wendbaarder zijn. Meer wendbaarheid betekent met name het beschikken over meer verander- en 

leervermogen. Dat vraagt om steeds meer flexibiliteit in wijzen van organiseren en uitvoeren van werk. Mensen 

werken niet meer in afgebakende functies maar meer in projecten en rollen, werken niet meer tussen 

afgebakende werktijden, werken op meerdere locaties, enzovoorts. Daardoor verandert ook de aard en inhoud 

van HRM processen.  De hele aanpak t.a.v. performance, inzetbaarheid en ontwikkeling wordt bijvoorbeeld 

veel meer maatwerk. Het wordt afhankelijk van factoren als de aard van het werk, performance, potentieel, 

ambitie en persoonlijkheid van mensen (leerstijl bijvoorbeeld), het belang van de opdracht van een medewerker 

voor de organisatie en situationele en persoonlijke omstandigheden.  
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Wendbaarheid, verandervermogen en flexibiliteit zijn het gevolg van de noodzaak en ambitie van organisaties 

om continu aangepast te zijn aan de wensen van klanten. Het is geen doel op zich maar een noodzaak om 

blijvend succesvol te zijn. Dat vraagt daarom ook om continu leren en verbeteren en daarmee krijgt 

performance management een totaal andere invulling dan tot dusver gebruikelijk. Ten slotte, een laatste factor 

die sterk bijdraagt aan wendbaarheid en aan organisatieperformance is dat mensen hun kwaliteiten kunnen 

gebruiken voor een optimale bijdrage aan de organisatie.  

Deze achtergrond betekent dat performance management voor iedere medewerker uniek aan het worden is. 

Werken in rollen heeft al grote impact op dit proces. De organisatie zal met de medewerker moeten vaststellen 

of hij/zij geschikt is voor de rol (naast factoren als ambitie en tijd), wat de resultaten van de rol (lees opdracht) 

moeten zijn, hoe de rol zich verhoudt tot andere rollen en dus inzetbaarheid en ontwikkeling van de 

medewerker. Als we dit de portfolio van de medewerker noemen, moeten leidinggevende en medewerker dus 

afspraken maken over de breedte van de portfolio (het geheel aan taken, rollen, resultaten, leerdoelen) en 

bespreken van verwachtingen en doelen over de wijze van elkaar informeren en faciliteren. Dat kan betekenen 

dat de ene medewerker veelvuldige gesprekken met zijn leidinggevende heeft, terwijl een andere dat veel 

minder heeft en van andere aard. Bijvoorbeeld niet gepland maar als het ‘uitkomt’.  

Het beoordelen van mensen krijgt daarmee een volledig andere betekenis en invulling. Als ons werk steeds 

minder voorspelbaar wordt en juist meer verandert, als we meer in wisselende samenstellingen van teams 

werken en steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en in ons werk onze kwaliteiten mogen en moeten 

benutten, verschuift beoordelen dus naar een (meer) waarderend proces. Daarin wordt met name gekeken hoe 

iemand het meest tot zijn recht komt. Met welk werk, op welke wijze, in welk team en op welke plaats in de 

organisatie (of daarbuiten)? De zogenaamde ‘sterke punten revolutie’ vormt dus het uitgangspunt om ieder een 

optimale performance te kunnen laten leveren. Daarbij maken ‘technocratische oplossingen’ als 

beoordelingsschalen en wegingsfactoren plaats voor een continue gespreksdialoog tussen (team)collega’s 

onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarbij wordt vooral vooruit gekeken met andere 

vragen als voorheen. Welk werk komt op ons af, bij wie past het, wie gaat dat op welke wijze doen en wat is 

het resultaat? Beoordelen wordt ‘evalueren en waarderen’ en wordt op deze wijze een integraal onderdeel 

van het gezamenlijk en agile werken.  

Daarmee verschuift performance management naar (ook) continu ontwikkelen met steeds de focus op goed 

werk doen en beter worden en leren. Inzetbaarheid, ontwikkeling en performance zijn daarin sleutelwoorden. 

DRIE | Ontwikkelingen op het gebied van het kijken naar functies 

We groeien dus meer en meer toe naar organisatieconcepten waarbij ieder mens een eigen (uniek en wisselend) 

takenpakket heeft dat idealiter aansluit bij zijn/haar talenten en bij het te verrichten werk op dat moment. Een 

functiehuis met specifieke functies is daarom in veel organisaties niet langer passend. Het statische karakter 

ervan en de afgebakende verantwoordelijkheden/bevoegdheden verhouden zich niet goed tot deze 

dynamische, complexe omgeving. 

Het denken in generieke functies en/of rollen is dan ook een verklaarbare en niet te stuiten ontwikkeling. Hierbij 

zien we dat medewerkers een bepaald portfolio aan taken en rollen vervullen die in de basis afhankelijk is 

van twee elementen; kennis/ervaring/vaardigheden van de medewerker en het te bereiken resultaat. De fit 

tussen die twee elementen bepaalt de inzetbaarheid, dus activiteiten van de medewerker op een bepaald 

moment. 
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In de praktijk zien we veel verschillende uitwerkingsvormen van generieke functiehuizen en rolmatrices. Een 

aantal verschijningsvarianten zijn in de onderstaande figuur weergegeven. Deze varianten kennen een 

oplopende graad van abstractie, differentiatie (tussen medewerkers en takenpakketten) en flexibiliteit. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Variant 1 en 2| Specifieke functies, inclusief rollen 

 

Traditionele functiehuizen worden gekenmerkt door variant 1 of variant 2. Er wordt door organisaties in de 

praktijk regelmatig wel gewerkt met rollen en flexibiliteit kan gecreëerd worden, maar is geen uitgangspunt. 

De rollen maken deel uit van specifieke functies. Zo zijn bijvoorbeeld in meerdere functies rollen als 

projectmanager, regisseur of product owner kort benoemd of uitgewerkt. In variant 2 vormen de rollen een 

losse bijlage bij de functie van een medewerker. Binnen sommige organisaties hebben deze rollen geen 

beloningsconsequenties en dienen ze als middel voor professionele ontwikkeling. Binnen andere organisaties 

kan een rol, indien de rol de zwaarte van de functie overschrijdt, beloond worden door middel van een 

(tijdelijke) persoonlijke toelage. HR is in deze varianten in de lead en bewaakt de inhoud en consistentie. 

 
 

Een functie is samenhangend 
pakket van taken en 

verantwoordelijkheden die 
structureel aan een 

medewerker zijn toegekend 

 
 

Een rol is een combinatie van 
samenhangende activiteiten 
die in de tijd wordt uitgezet 
en een begin en eind heeft. 

Het begin heeft een 
opdrachtformulering die 

onder meer het te behalen 
resultaat omvat. 

Variant 1 

Specifieke functies
inclusief rollen 

Variant 2 

Specifieke functies 
én aparte rollen als

bijlage 

Variant 3 

Generieke functies,
waarbinen per 

functiereeks rollen 
zijn opgenomen 

Variant 4 

Generieke functies
en aparte 

organisatie brede 
rolmatrix 

Variant 5 

Geen functies
alleen een 
rolmatrix 
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Variant 3 en 4 | Generieke functies waar rollen onderdeel van uitmaken 
 

Bij variant 3 en 4 is sprake van een duidelijke omvorming van het functiehuis; van specifiek naar generiek. 

Flexibiliteit in functies vormt een ontwerpcriterium. Generieke functiehuizen kenmerken zich door een beperkt 

aantal functiefamilies waarbinnen enkele functiereeksen zijn uitgewerkt (zie onderstaand voorbeeld). 
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Schaal 7            

Schaal 8            

Schaal 9            

Schaal 10            

Schaal 11            

…            

Voorbeeld generiek functiehuis 
 

Iedere functiereeks is globaal uitgewerkt in te behalen resultaten, competenties en/of te vervullen rollen. De 

functiereeks beslaat meerdere niveaus. Door middel van niveautyperingen wordt duidelijk welk niveau (en 

daarmee welke schaal) aan de orde is, afhankelijk van o.a. het aantal en/of type rollen dat je vervult, de 

complexiteit en de impact van de functie. Het karakter en niveau van de werkzaamheden van medewerkers 

zijn leidend voor de koppeling aan een functiereeks en het niveau hierbinnen. Nieuwe posities binnen de 

organisatie worden op basis van karakter van de functie gekoppeld aan een functiereeks en niveau binnen het 

generieke huis. Door het maken van afspraken wordt vastgelegd wat voor de komende periode iemands 

aandachtsgebied (bijvoorbeeld C&B binnen HR Beleid) en/of rol zal zijn en de beoogde resultaten. Deze 

manier van werken biedt nog steeds een duidelijke onderbouwing van beloning en arbeidsvoorwaarden maar 

biedt ook de flexibiliteit om medewerkers breed in te zetten. 
 

Variant 5 | Rolmatrix 
 

Bij deze variant zijn functies volledig losgelaten en werkt de organisatie alleen nog maar met flexibel toe te 

kennen rollen. 

Iedere rol omvat een breed gedragen, door de professionals gedefinieerde, werkwijze die leidt tot goede 

kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Begrippen als hiërarchie en rapportagelijnen zijn geheel uit het 

“functie” huis gehaald. Er wordt veel gewerkt binnen tijdelijke multidisciplinair samengestelde groepen zonder 

vaste organisatiestructuur. Het denken in processen en ketens is meer leidend. 
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Beloningsverhoudingen worden bepaald door de toegevoegde waarde die een persoon biedt vanwege: 
 

1. Breedte van de inzetbaarheid: het succesvol vervullen van meerdere rollen als bijvoorbeeld rollen als 

“adviseur”, “verbinder”, veranderaar”, “dienstverlener”, “vastlegger”. 

2. Diepte   van  de  rollen:  Hoe  gespecialiseerd  moet  je    zijn,  wat zijn  de  kenmerken   van  de 

kennis/kunde/competenties die je nodig hebt om de betreffende rol of set aan rollen te vervullen? 

De combinatie van breedte en diepte bepaalt de uiteindelijke koppeling aan beloning. Bij het bepalen van de 

positie in de schaal kan ook rekening gehouden worden gehouden met individuele performance en 

marktomstandigheden. Organisaties die alleen met een rolmatrix werken stappen in veel gevallen af van 

relatief veel en smalle schalen, maar gaan over op een beperkt aantal maar wel bredere schalen. De beloning 

veranderd van een meer gestructureerd karakter naar een individueler karakter. Niet meer de zwaarte van 

het werk maar het resultaat daarvan bepalen de beloning van een medewerker die een rol heeft vervuld. 
 
 
 

 
 
 
 

Karakter 

Diepte 

inzetbaarheid 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kortom, waar het specifieke functiehuis inzet op structuur, grip en inzicht, zet zowel een generiek functiehuis 

en/of een raamwerk van rollen in op flexibiliteit, inzet van talenten en professionaliteit. 
 

In Bijlage 1 zijn deze varianten verder uitgewerkt en wordt de impact op belonen/arbeidsvoorwaarden 

geschetst, zo ook de impact op inzet/ontwikkeling. 

Inzetbaarheid 

mw B 

Inzetbaarheid mw A 

Inzetbaarheid 

Mw C 

Karakter breedte van de inzetbaarheid 
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DRIE | Type organisatie en het kijken naar functies 

De keuze voor een type functiehuis wordt voor een belangrijk deel ingegeven door het feit dat het moet passen 

bij de organisatie. Zo zal het werken met alleen een rolmatrix wellicht minder goed matchen met functioneel 

ingerichte organisatie en zitten specifiek beschreven functies een echte projectorganisatie flink in de weg. 
 

In het onderstaande overzicht zijn een viertal algemene organisatievormen getypeerd met hierbij een inkleuring 

met betrekking tot functies, beloning en beloningsontwikkeling. Dit kan helpen om een breder perspectief te 

krijgen bij kiezen voor een variant van een functiehuis. 

 

 

Ziekenhuis Adviesbureau 

 

 

Procesorganisatie 
Processen om groepen klantvragen heen georganiseerd 

Matrixstructuur 

Generieke functies met rollen 

Competentieladders voor brede inzetbaarheid 

Overlappende schalen 

Doorgroei door de schalen op basis van combinatie van 
anciënniteit en performance 

Relatieve salarispositie bepaalt salaris en –groei 

 
K Projectorganisatie 
l 
a Projecten dominante organisatievorm 
n Rollen (bijdragen aan projecten) beschreven 
t Portfolio van rollen en niveaus bepaalt individuele 
v toegevoegde waarde 
r 

Performance en inzetbaarheid bepalend voor hoogte salaris 
a 
a Individuele toegevoegde waarde bepaalt salarisgroei en – 

g hoogte 
Vormen van beloningsdifferentiatie 

 
 

Voorspelbaarheid 
 

Functionele organisatie 
Focus op levering eindproduct of dienst 

Totale primaire proces gesplitst in functionele stappen en 
bijbehorende organisatieonderdelen P 
Lijn-staf hiërarchie r 

o 
Onderscheidende functies met specifieke taken, vaak op d 
meerdere niveaus beschreven 

u
 

Smalle schalen c 
Schaal gekoppeld aan functie en functiezwaarte t 

Lineair verband tussen functie en salaris (en tussen factoren als 
leeftijd en anciënniteit) 

 

Producent 

 

Flexibiliteit en maatwerk 

 

Netwerk organisatie 
De organisatievorm is een unieke verbinding gericht op een 
specifiek resultaat 

De organisatie bestaat uit interne en externe medewerkers en 
vormen van ketensamenwerking 

Beschrijving van mensen (kwaliteiten) die nodig zijn voor het 
behalen van resultaat 

Beloning grotendeels afhankelijk van behaald resultaat en 
individuele bijdrage daaraan; geen gezamenlijk HRM en 
arbeidsvoorwaardenbeleid 

Individuele arrangementen voor het te behalen resultaat 
 

Mediabureau 
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VIER | Wat past bij uw organisatie? 

Om te onderzoeken welk type functiehuis past bij een organisatie verkent Human Capital Group samen met 

vertegenwoordigers van HR en de business de uitgangspunten voor het gewenste functiehuis. Wat zijn de 

doelen? Liggen de doelen van HR en de business in lijn met elkaar? Welke varianten passen het beste bij deze 

doelen? Een interactieve discussie zal leiden tot een stevige basis voor de ontwerpcriteria van een passend 

functiehuis en een onderbouwde business case richting bestuur. 
 

  
 

 
 

Relevante factoren die de inrichting onder andere bepalen 

 
Keuzefactoren 

 

Generiek/ 
rollen 
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Bijlage 1 | Nadere uitwerking varianten van functies/rollen 
 

Rolconcept Uitwerking Waarderen/Belonen/ 
arbeidsvoorwaarden 

Inzetbaarheid en 
ontwikkeling 

Variant 1 
Specifiek met 
impliciet rollen 

Rollen complementair aan specifieke 
functies. In een functie zijn enkele 
algemene rollen geformuleerd die 
complementair zijn aan het 
functieprofiel. De rollen zijn niet van 
toepassing op iedere functiehouder 
maar komen wel regelmatig aan de 
orde. De rollen worden genoemd in het 
functieprofiel als activiteit en/of als 
resultaatgebied zodat de koppeling 
met de rol en de waardering is gelegd. 
De rollen beschrijven de activiteiten die 
bij een rol horen. 

De rollen worden 
meegenomen in de weging, 
een en ander wel binnen de 
kaders van de functie. Gelet 
op het karakter van een rol 
kan dit direct terugkomen als 
beoordelingscriterium en in 
aanmerking komen voor 
resultaatbeloning. 

Door het tijdelijke en 
specifieke karakter te 
gebruiken als 
‘springplank’ voor 
ontwikkeling en 
inzetbaarheid van 
medewerkers. Goed 
aansluitend bij 
gedifferentieerde 
talentontwikkeling 
doordat de rol wordt 
toegewezen waar 
ervaring of juist leren 
effectief is. 
Competenties die horen 
bij een bepaalde rol zijn 
doorslaggevend. 

Variant 2 
Specifiek met 
expliciete 
rolbeschrijvingen 
(als flexibel toe te 
kennen bijlagen) 

Rollen complementair aan alle (soorten) 
functies. In de basis gelijk aan variant 1 
maar uitgebreider. Hier worden meer 
rollen beschreven. Wat bij variant 1 
mogelijk ook resultaatgebied werd 
genoemd (of als zodanig beschouwd) 
wordt nu gesepareerd in de vorm van 
een rol zodat deze apart aan een 
medewerker kan worden toegewezen. 

Als variant 1. Zo nodig rollen 
extra belonen indien de 
zwaarte van de rol de schaal 
van de basisfunctie overstijgt. 

In de kern gelijk aan 
variant 1. 

Variant 3 
Generieke functies, 
per functiereeks 
opnemen 
mogelijke rollen 

Rollen vormen resultaatgebieden bij 
generieke functies. Afhankelijk van het 
niveau van de generieke functies 
kunnen rollen al dan niet van toepassing 
zijn en/of de zwaarte van de rol 
verschillen.  Hier zijn de rollen 
dwingend voor het indelen van 
medewerkers; een medewerker moet 
bijvoorbeeld de rol van bijvoorbeeld 
projectmanager (kúnnen) vervullen 
vanaf een zeker niveau. 

Hier wordt het zwaarste 
indelingsniveau met de 
bijbehorende schaal pas 
bereikt als zowel de functie 
als bepaalde rollen kunnen 
worden dan wel zijn vervuld. 

Meer druk op 
inzetbaarheid en 
loopbaan doordat 
zwaardere rollen 
voorwaarde zijn voor 
ontwikkeling, zwaardere 
functieniveaus en hogere 
beloning. 

Variant 4 
Generiek 
functiehuis met 
generiek (voor de 
gehele organisatie) 
uitgewerkte 
rolmatrix 

Medewerkers hebben als basis hun 
generieke functie en hebben hiernaast 
een wisselend portfolio van rollen. Deze 
worden voor een bepaalde periode 
aan specifieke medewerkers 
toegewezen. Deze rollen kennen 
verschillende ‘looptijden’ die gekoppeld 
zijn aan de vervulling van een opdracht 

(project) met een afronding (een 
resultaat en/of termijn). 

De combinatie van generieke 
functie en rollen bepaalt de 
persoonlijke functiezwaarte. 
Bij meerdere rollen die ook 
verschillende niveaus hebben, 
ontstaat een groot aantal 
combinatiemogelijkheden. 
Brede inzetbaarheid en 

functiezwaarte bepalen 
positie in brede schalen en 
snelheid van doorgroei. 
Performance in de rol wordt 
mogelijk beloond met 
resultaatafhankelijke 
beloning. 

Optimale match van 
inzetbaarheid op basis 
van persoonlijke 
kwaliteiten, flexibele 
arbeidsvormen en 
optimaal gebruik van 
resources. Goed 
performance 

management 
noodzakelijk om 
kwaliteiten van mensen 
te benutten. 
Competenties van 
medewerkers zijn 
doorslaggevend. 
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Variant 5 
Alleen een 
rolmatrix 
uitgewerkt op 
niveaus 

Rollen hebben niet meer betrekking op 
individuele medewerkers maar op 
teams. Rollen zijn geformaliseerd 
(beschreven en/of gewaardeerd) maar 
afhankelijk van de opdracht wordt 
bepaald welke rollen nodig zijn.  Op 
die basis wordt de bijbehorende 
samenstelling van het team bepaald. 
Ervaring in de rol of juist het 
ontwikkelingsperspectief voor een 
medewerker speelt een rol bij de 
toewijzing. Het team speelt een 
belangrijke rol bij de organisatie en 
taakverdeling door job crafting proces. 

De diepte en de breedte van 
de inzetbaarheid in rollen 
bepaalt hier met name de 
hoogte en ontwikkeling van 
de beloning. Teambeloning 
voor goede teamprestaties 
naast de individuele bijdrage. 

Grote mate van 
autonomie en zelfsturing 
door individuen en 
teams. 
Grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid 
voor eigen 
inzetbaarheid en 
ontwikkeling. 

 
 
 
 
   
Human Capital Group  
Herculesplein 88 
3584 AA  Utrecht  
T. 030-2193960 
M. info@humancapitalgroup.nl 
W. www.humancapitalgroup.nl 

  
 


