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Geregionaliseerde sectoren

INVOERING VAN EEN NIEUWE ANALYTISCHE 
FUNCTIECLASSIFICATIE



OPMERKING TER ATTENTIE VAN DE 
GEBRUIKERS

 Deze presentatie werd gerealiseerd door IFIC om de instell ingen 
van het pc330, die betrokken zijn bij  de invoering van de nieuwe 
classif icatie van de sectorale functies en van het nieuwe 
loonmodel, te ondersteunen in de algemene communicatie naar 
de werknemers, in overeenstemming met de cao van 05 april  
2019. 

 Zoals vermeld in deze cao, is de algemene communicatie naar de 
werknemers de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 Het gebruik van deze presentatie, in zijn geheel of gedeeltelijk, 
met of zonder wijzigingen, is dus de verantwoordelijkheid van de 
werkgever, in voorkomend geval in overleg met de lokale 
syndicale overlegorganen.



 Context

 Reglementering

 Toepassings-
gebied

INLEIDING



REGLEMENTERING

 CAO van 28 september 2016 die een nieuwe functieclassificatie in PC 330
introduceert

 CAO van 5 april 2019 in vervanging van de CAO van 9 juli 2018
betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe
sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw
i f- ic

 CAO van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal
akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw
loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse
Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd

 CAO van 5 april 2019 betreffende het bepalen van het percentage van
de delta.



TOEPASSINGSGEBIED VAN CAO 05/04/2019:
I NR I CHTI NG EN EN DI ENSTEN DI E  DO O R DE  VLA A M S E GEM EENS C HA P

WO RDEN ERKEND EN/O F GESUBSI DI EERD

 De categorale ziekenhuizen (d it is e lk z iekenhuis dat uitsluitend beschikt over
een G-dienst (revalidat ie van ger iatr ische pat iënten) en/of een Sp-dienst
(gespecialiseerde dienst voor behandel ing en reval idatie) als vermeld in art ikel
5, §1, I , eerste l id , 3° en 4°, van de bi jzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der inste l l ingen) ;

 de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de
dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverbl i j f voor
bejaarden;

 de psychiatr ische verzorgingstehuizen ;

 de init iatieven van beschut wonen;

 de revalidatiecentra met uits lu it ing van, de instel l ingen waarmee het
Verzekeringscomité van het Riz iv op voorstel van het Col lege van geneesheren
directeurs, in uitvoer ing van artike l 22, 6° van de wet betreffende de verplichte
verzeker ing voor geneeskundige verzorg ing en uitker ingen gecoördineerd op 14
ju l i 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet val len onder de
toepassing van artike l 5, § 1, I , 5° van de bi jzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de inste l l ingen.



TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CAO VAN 05/04/2019
WI E VALT O NDER DE I NVO ERI NG ?

Alle werknemers in dienst

• 1. Werknemers met een
arbeidsovereenkomst (bepaalde duur,
onbepaalde duur, vervangings-
contract), inclusief werknemers met
een schorsing van de arbeids-
overeenkomst (bv: tijdskrediet,
onderschapsverlof)

• 2. Halftijds bruggepensionneerden

• 3. Langdurig afwezigen

• 1. Directie (cf. artikel 4 van de wet
van 4 december 2007 met betrekking
tot de sociale verkiezingen)
behoudens wanneer het een sectorale
referentiefunctie betreft

• 2. Artsen

• 3. Werknemers waarvan de beslissing
over het einde van het contract werd
genomen vóór 23/04/2019 zolang ze
niet meer in dienst zijn op 01/11/2019

• 4. Voltijds bruggepensioneerden



 Functie-
classif icatie:  
concept

 Principes

 Troeven

 Fases

HOOFDSTUK 1
ONTSTAAN VAN HET 

PROJECT



WAAROM EEN NIEUWE
FUNCTIECLASSIFICATIE?

Consensus sociale partners voor een nieuwe sectorale
classificatie want: 

 De vorige classificatie is achterhaald

 Evolutie van beroepen, meerdere functies niet 
opgenomen in de cao’s

 Huidige barema’s zijn niet gebaseerd op homogene
criteria (diploma’s >< functies)

 Noodzaak aan genderneutraliteit (M/V)



VZW IFIC

 vzw: zonder commercieel doel

 Opgericht in 2002 door de sociale partners

 Verschillende grote projecten: 

 PC 330 
 Federale sectoren
 Geregionaliseerde sectoren (Vlaanderen)

 Residuaire sectoren PC 330.04

 VIA-sectoren

 Federale publieke gezondheidsdiensten



ANALYTISCHE FUNCTIECLASSIFICATIE
DEFINITIE

Op een systematische manier de functies 
(rollen) in een organisatie beschrijven en 
aan de hand van vooraf vastgelegde criteria
de relatieve waarde bepalen.



TROEVEN VAN DE NIEUWE CLASSIFICATIE

Analytisch en systematisch systeem

Moderne classificatie, aangepast aan de sector

Vertrekt van het terrein en getest op het terrein

Paritair akkoord

Vernieuwend model, niet meer o.b.v. diploma, wel
functie-inhoud en -zwaarte

Evolutief: voorziene onderhoudsprocedures



• Functie-
wijzer

• Functie-
beschrijving-
en

• Barema’s

HOOFDSTUK 2 : 
INHOUD VAN DE NIEUWE

FUNCTIECLASSIFICATIE



FORMALISERING VAN DE NIEUWE 
FUNCTIECLASSIFICATIE

 FUNCTIEWIJZER

 218 sectorale referentiefuncties (beschikbaar in de 
classificatiehandleiding en online beschikbaar op de 
website van IFIC) 

 6 departementen

 14 functiefamilies

 NIEUWE BAREMA’S

 18 looncategorieën van 4 tot 20











Wat bevat een sectorale
functiebeschrijving?

 De functietitel (deze t itel  is  indicatief op sectorniveau)

 Het geslacht (M/V)

 De drie logo’s wijzen op de functiecode, de functiefamilie en de 

categorie. 

 Het algemeen doel van de functie

 De taken gegroepeerd in blokken van activiteiten

 De criteria van de functie (kennis en kunde, leidinggeven, communicatie, 

probleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren)

Waarschuwing : het gaat over “sectorale” beschrijvingen. Ze geven de grootste

gemene deler weer voor een sector. Een sectorale functie is van toepassing op

een werknemer wanneer de taken voor ten minste 80% overeenkomen met de

uitgevoerde taken.



Sectorale 
functietitel Geslacht

Unieke 
code

Logo 
departement/ 

familie

Categorie 
Algemeen 

doel 

Taken
Activiteiten



Criteria



 De vuistregels

HOOFDSTUK 3 :
INVOERING VAN DE

FUNCTIECLASSIFICATIE



MÉTHODE DE TRAVAIL CONSEILLÉE
Stap 1 :

Verzamel alle informatie en navigeer 
door de functiewijzer 

Stap 2 :

Vergelijk de functies

Stap 3 : 

Pas de 80% regel toe 

Stap 4:

Hybridering indien nodig

Stap 5 : 

Wijs 1 of meerdere functies of een ontbrekende 
functie toe
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 Procedures

 Toewijz ing

 Keuze voor
een nieuw
barema

EEN NIEUWE
FUNCTIECLASSIFICATIE VOOR

DE SECTOR



WIE ORGANISEERT DE INVOERING VAN DE 
CLASSIFICATIE BINNEN DE INSTELLINGEN?

 De werkgever is  verantwoordeli jk voor de toewijzing van de 
sectorale referentiefunctie(s) voor elke betrokken werknemer.

 De procesverantwoordelijk is  de persoon die binnen de instell ing is 
aangeduid om het invoeringsproces voor te bereiden en te 
begeleiden (= contactpersoon).

In onze instel lingen gaat het over: INVULLEN

 Een begeleidingscommissie werd opgericht in elke instelling, of op 
sectoraal niveau. Deze commissie is paritair samengesteld: de 
werkgever,  z i jn vertegenwoordigers,  de 
vakbondsvertegenwoordigers en de procesverantwoordeli jke. De 
begeleidingscommissies neemt geen beslissingen ten opzichte van 
functietoewijzingen, maar dient enkel de werkgever te begeleiden 
en adviseren.

 Een interne/sectorale beroepscommissie wordt ook opgericht in 
elke instel ling of op sectoraal niveau. Deze commissie is ook paritair 
samengesteld: de werkgever en zi jn vertegenwoordigers, de 
vakbondsvertegenwoordigers en de procesverantwoordeli jke.



SECTORALE 
REFERENTIE FUNCTIE HYBRIDE FUNCTIE

Maximaal 3 sectorale 
referentiefuncties. In dit geval, 

duidt de werkgever de 
percentages van de arbeidstijd 
aan, van toepassing voor elke 

functie

ONTBREKENDE FUNCTIE

Als er geen sectorale 
referentiefunctie overeenkomt met 
de uitgevoerde activiteiten, kan de 

werkgever een ontbrekende functie 
toewijzen. In dit geval,

moet de werkgever de looncategorie 
aanduiden die toegewezen is aan de 
ontbrekende functie (in vergelijking 

met de sectorale functies)

Tussen 23/04/2019 en 07/05/2019
COMMUNICATIE FUNCTIETOEWIJZING



ALS DE TOEWIJZING GECOMMUNICEERD IS, 
WAT MOET DE WERKNEMER DOEN?

 Elke werknemer neemt tussen 23/04/2019 en 07/05/2019 kennis 
van de functie(s) die hem is toegewezen.

 De werknemer beschikt ook over alle sectorale 
functiebeschrijvingen en over een functiewijzer

• Een papieren versie is beschikbaar bij de procesverantwoordelijke

• Of online op de website: if-ic.org

 Voor vragen of advies kan de werknemer terecht bij  de HR 
afdeling of bij  de werknemersvertegenwoordigers

 Deze mogelijkheden zijn er voor de werknemer:

 Akkoord met de toewijzing -> mogelijkheid om zijn baremieke voorkeur te 
communiceren

 Niet akkoord met de toewijzing -> mogelijkheid om een beroep in te dienen



DE MOGELIJKHEID VOOR HET INDIENEN
VAN EEN INTERN OF EXTERN BEROEP

 De invoeringsprocedure voorziet een mogel i jkheid voor de werknemer 
om een beroep in te dienen tegen de toewijzing van de werkgever. Dit 
binnen een duidel i jk kader:

- Mogel i jkheid om de toegewezen functie(s)  te betwisten, 
de verdel ing van de arbeidstijd in geval  van een hybride functie, 
of de categorie in geval van een ontbrekende functie,

- Het beroep kan enkel  de toewijzing betwisten, op basis 
van de inhoud van de uitgevoerd functie(s)  et de 
beschreven sectorale referentiefuncties. De sectorale 
referentiefunctie en de weging ervan kunnen niet betwist 
worden.  

- Het beroep is  enkel  mogel i jk voor een arbeidssituatie voor 
23/04/2019,

- De baremieke keuze wordt dan opgeschort :  t i jdens het 
behandelen van het beroep, bewaart de werknemer z i jn huidig 
barema

- Een extern beroep kan enkel  ingediend worden na het 
doorlopen (vol ledig) van de interne beroepsprocedure 



DE BAREMIEKE KEUZE

 Tussen 23/04/2019 en uiterlijk op 07/05/2019 krijgt de 
werknemer ook de volgende informatie van hun werkgever:

• Zijn huidige barema

• Zijn eventueel nieuw IFIC-barema (fase 1), en de categorie van de functie die 
hem is toegewezen

• Een berekening van het cumulatieve loon dat hij zou verdienen voor de rest 
van zijn carrière voor beide barema’s, vanaf 1/11/2019.

 Op basis van deze informatie kan de werknemer zijn eigen 
simulatie maken met de hulp van een tool die beschikbaar zal 
gemaakt worden op de IFIC website.

 Voor vragen en advies kan de werknemer terecht bij  de HR 
afdeling of bij  de werknemersvertegenwoordigers voor vragen of 
advies. 

Belangrijk: het is vastgelegd dat de nieuwe functieclassificatie geen loonverlies van de werknemer kan veroorzaken 
bij het invoeren van een nieuw loonmodel! Als je startbarema op 01/11/2019 gunstiger is dan je IFIC-barema fase 1, 
en je kiest toch voor het IFIC-barema (fase 1) dan gebeurt de definitieve overstap op het ogenblik dat je IFIC-barema 
fase 1 voor de eerste keer gunstiger is dan je startbarema.



DE BAREMIEKE KEUZE

Voor 14/06/2019, zal elke werknemer die 
zijn functietoewijzing heeft gekregen de 
volgende keuze maken:

OVERSTAPPEN vanaf fase 1 in het nieuw loonmodel die van 
toepassing zal zi jn vanaf 1/11/2019

- Deze keuze is onherroepelijk

- Verloning volgens het IFIC barema op basis van het loon op 
11/2019

NIET OVERSTAPPEN en zijn huidige looncondities behouden. Deze 
keuze kan worden herzien bij  het invoeren van fase 2 (nog niet 
gekend)

Deze keuze moet je schriftelijk bekend maken aan je werkgever

De werknemer die zijn keuze niet bekend maakt binnen de vastgelegde termijn 
zal automatisch zijn huidige looncondities.



LES DEUX TYPES RECOURS: MODALITÉS

MODALITEITEN INTERN / SECTORAAL BEROEP (IB) EXTERN BEROEP (EB)

BEVOEGDE STRUCTUUR

Interne beroepscommissie (IBC - SBC),  paritair:
werkgeversvertegenwoordigers, 
vertegenwoordigers van de werknemers van de 
instelling en procesverantwoordelijke.

Sectorale beroepscommissie, paritair: experten 
aangesteld door de syndicale organisaties en de 
werkgeversorganisaties van het pc 330

Externe beroepscommissie (EBC), paritaire: aangeduide
experten door de werkgevers- en vakbondsorganisatie 
van het pc 330 en een secretaris

TERMIJN VAN INDIENING

Voor 14/06/2019 Binnen de 4 weken na afloop van de interne 
beroepsprocedure en ten laatste 11/10/2019

MODALITEITEN VAN 
VERZENDING

Formulier IB (beschikbaar gesteld door de 
werkgever of te downloaden op de IFIC website)

Aangetekend schrijven of met ontvangstbevestiging

Formulier EB (beschikbaar gesteld door de werkgever of 
te downloaden op de IFIC website)

Aangetekend schrijven of met ontvangstbevestiging

ONTVANGER
Intern : procesverantwoordelijke

Sectoraal : secretariaat sectorale beroepscommissie

Secretaris van EBC (IFIC)

BESLISSINGSTERMIJN

Intern : uiterlijk kennisgeving besluit 13/09/2019 

Sectoraal : uiterlijk kennisgeving besluit 06/09/2019

(geschreven met ontvangstbevestiging of 
aangetekende brief)

Kennisgeving ten laatste op 15/02/2020 (schriftelijk)

BAREMIEKE KEUZE

Ten laatste 31 oktober. Als de externe beroepscommissie pas na 24 oktober hun beslissing bekend maakt, heb je 
7 dagen na de kennisname van dit besluit om je keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever. 



VRAGEN ?


