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PC 330

Geregionaliseerde sectoren

September 2018

INVOERING VAN EEN NIEUWE ANALYTISCHE 
FUNCTIECLASSIFICATIE

BINNEN DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -
DIENSTEN

– EXPERTVORMING + - IFIC–

PROGRAMMA

09u00 – 09u30 Onthaal

09u30- 11u00 - Context en reglementering
- Wat is de classificatie?
- De instrumenten
- De toewijzing van de functies volgens de vuistregels.

11u00-11u15 Pauze

11u15-13u00 De procedures van de implementatie
- Voorbereidende fase
- Toewijzingsfase
- Beroepsfase
- Onderhoudsfase
De actoren van de implementatie
Loonmodel
Conclusies
Vragen-antwoorden
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 Context

 Reglementering

 Toepassings-
gebied

INLEIDING

CONTEXT VAN DE VORMING EN GESCHIEDENIS 
VAN DE INVOERING VAN DE CLASSIFICATIE

�Regeerakkoord 2015 
 “De regering zal de verdere uitbouw van het door werkgevers en 

werknemers opgezette systeem van functiekwalificatie in de zorg 
gebruiken als leidraad voor de herwaardering van het beroep van 
verpleegkundige.”
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REGLEMENTERING

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

 CAO van 9 juli 2018 betreffende de procedures voor de
invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie
alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic

TOEPASSINGSGEBIED VAN CAO 9/07/2018:
INRICHTINGEN EN DIENSTEN DIE  DOOR DE  VLAAMSE GEMEENSCHAP

WORDEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD

� De categorale ziekenhuizen (dit is e lk ziekenhuis dat uits luitend beschikt over
een G-dienst (reva lidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst
(gespecia l iseerde dienst voor behandeling en revalidat ie) als vermeld in artikel
5, §1, I , eerste l id, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instell ingen);

� de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de
dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverbli jf voor
bejaarden;

� de psychiatrische verzorgingstehuizen;

� de initiatieven van beschut wonen;

� de revalidat iecentra met uits lui ting van, de instell ingen waarmee het
Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren
directeurs, in uitvoering van art ikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14
juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet val len onder de
toepassing van art ikel 5, § 1, I , 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instell ingen.
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TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CAO VAN 09/07/2018
WIE VALT ONDER DE INVOERING?

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 01/10/2019

• 4. Voltijds bruggepensioneerden

• 5. Werknemers die in dienst treden na
23/04/2019.

 Functie-
classificatie:  
concept

 Principes

 Troeven

 Fases

HOOFDSTUK 1
ONTSTAAN VAN HET 

PROJECT
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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 van genderneutraliteit (M/V)

VZW IFIC

� vzw: zonder commercieel doel

� Opgericht in 2002 door de sociale partners

� Drie grote projecten: 

� PC 330 
 Federale sectoren
 Geregionaliseerde sectoren (Vlaanderen)

� Residuaire sectoren PC 330.04

� VIA-sectoren

� Adviesopdrachten

� Toekomstige projecten: publieke sectoren, 
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VZW IFIC

Instellingen

Technische werkgroep

Stuurgroep

Paritaire Comités Bevoegde 
overheid

Beheer + 
ploeg vzw

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.
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DE CLASSIFICATIE ALS ONDERBOUW VOOR 
EEN NIEUW LOONHUIS

BESCHRIJVINGEN VAN 
SECTORALE 

REFERENTIEFUNCTIES

BESCHRIJVINGEN VAN 
SECTORALE 

REFERENTIEFUNCTIES
CATEGORIEËNCATEGORIEËN BAREMA’SBAREMA’S

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

� Sociaal akkoord: vernieuwend model, niet meer o.b.v.
diploma, wel functie-inhoud en -zwaarte

�Evolutief: voorziene onderhoudsprocedures
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PROCESVERLOOP

Fase 1:

Inventaris 

Fase 1:

Inventaris 

Fase 2: 

Beschrijving

Fase 2: 

Beschrijving

Fase 3:

Weging  

Fase 3:

Weging  

Fase 4: 

Klassensysteem

Fase 4: 

Klassensysteem

Fase 5: 

Loonmodel en 
procedures

Fase 5: 

Loonmodel en 
procedures

• Functie-
wijzer

• Functie-
beschrijving-
en

• Barema’s

HOOFDSTUK 2 : 
INHOUD VAN DE NIEUWE

FUNCTIECLASSIFICATIE
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FORMALISERING VAN DE NIEUWE 
FUNCTIECLASSIFICATIE

( T E  O N T D E K K E N  O P  PA P I E R E N  V E RS I E  O F  O N L I N E )

 FUNCTIEWIJZER

 218 sectorale functies (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
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Wat bevat een sectorale
functiebeschrijving?

� De functietitel (deze titel 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, verantwoordel ijkheid 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.
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Sectorale 
functietitel Geslacht

Unieke 
code

Logo 
departement/ 

familie

Categorie 
Algemeen 

doel 

Taken
Activiteiten

Criteria
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INSTRUMENTEN TER BESCHIKKING VAN 
INSTELLINGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE

1. De functiebeschrijvingen

2. De functiewijzer

3. De handleiding van de classificatie (online te raadplegen)

4. De cao’s en hun bijlagen (bv : formulieren, kalender, etc)

5. De website www.if-ic.org waarop alle documenten en instrumenten beschikbaar
(zullen) zijn

6. Nog te finaliseren conform de bepalingen van de CAO loonmodel

a. Keuze-instrument « werknemer »

b. Keuze-instrument « werkgever »

 Op dezelfde manier als het keuze-instrument werknemer maar dit instrument laat toe om een gelijktijdige berekening te 
maken voor een groot aantal werknemers

c. Calculator

 Doel van de 
instrumenten

 De vuistregels

 De criteria

HOOFDSTUK 3 :
INVOERING VAN DE

FUNCTIECLASSIFICATIE
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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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TOEWIJZINGSREGELS
STAP 1 - NAVIGEER DOOR DE FUNCTIEWIJZER EN ZOEK HET 

RELEVANTE DEPARTEMENT/SECTOR 

AANBEVOLEN METHODE VOOR HET ZOEKEN NAAR EEN 
SECTORALE REFERENTIEFUNCTIE: 

1. Zoek het departement

2. Zoek de functiefamilie of sector 

3. Indien u de functie niet vindt, zoek dan in andere 
departementen of families

4. Vindt u de functie nog niet, kijk dan naar sectorale 
functies met andere functietitels 
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TOEWIJZINGSREGELS
STAP 1 - NAVIGEER DOOR DE FUNCTIEWIJZER EN ZOEK HET 

RELEVANTE DEPARTEMENT/SECTOR 

ADVIES:

Raadpleeg in eerste instantie de functies die eigen zijn aan uw
sector/departement, aangezien deze specifieke kenmerken bevatten.

CONCLUSIE:  

 Als er  kleine verschil len z ijn in de vergelijking maar het doel en de inhoud 
komen overeen

 Wijs de sectorale functie toe (en meldt 

eventueel de verschil len voor een mogeli jk onderhoud van de functie 
later)

 In het geval van s ignificante afwijkingen ( inconsistentie van doel en taken) en 
de onmogelijkheid om een andere sectorale functie toe te wijzen of te 
hybrideren

 Toewijzing van een ontbrekende functie 

TOEWIJZINGSREGELS
STAP 2 – VERGELIJK DE INHOUD VAN DE INTERNE FUNCTIE  MET 

DE SECTORALE FUNCTIEBESCHRIJVIN G

VERGELIJKINGSPUNTEN: 

1. Functietitel: meest voorkomende naam, 
indicatieve titel  niet alleen toewijzen op basis 
van de titel (controleer de inhoud!) 

2. Volgorde van de activiteiten : niet-verplichte 
volgorde, maar hoofdactiviteit staat in principe 
bovenaan. Als laatste staan de meer specifieke 
activiteiten.
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TOEWIJZINGSREGELS
STAP 3 – PAS DE 80% REGEL TOE 

Taken : toepassing basisprincipe = 80% regel. Dit komt overeen 
met “een groot deel” van de aangeduide taken. 

Waarschuwing : behoren niet tot de 80% regel 

 Activiteiten die niet specifiek zijn aan een functie maar deel uitmaken 
van alle professionele activiteiten (bv. onthaal nieuwe collega’s, het 
sociale leven van de instelling, opleiding, vergadering). 

 Activiteiten onder de noemer ‘Andere activiteiten’: taken die 
relevant zijn voor de functie, maar niet representatief op sectoraal 
niveau. 

TOEWIJZINGSREGELS
STAP 4 – HYBRIDERING (COMBINATIE )  VAN SECTORALE FUNCTIES 

(MAX 3)  INDIEN NODIG

VOORWAARDEN:

- Verschillende functies binnen éénzelfde arbeidsovereenkomst

- Geen hiërarchische lijn tussen de gecombineerde functies

- De aard van de functies is verschillend (geen gelijkaardige 
taken in dezelfde beroepscategorie) 

- Mogelijkheid om te combineren met een ontbrekende functie

- Waakzaamheid voor de afstand tussen categorieën

- Besteding van meer dan 10% van de effectieve arbeidstijd aan 
elke functie

- Toewijzing van een percentage aan iedere toegewezen functie 



17

TOEWIJZINGSREGELS
STAP 4  – HYBRIDERING (COMBINATIE )  VAN SECTORALE  FUNCTIES (3  

MAX)  INDIEN NODIG

Uitzonderingen (niet hybride functies):

� MEERDERE ARBEIDSCONTRACTEN :  contractuele vri jheid.   

� EEN ENKEL ARBEIDSCONTRACT: 
 Pas het principe toe van « qui peut le plus peut le moins » om onnodige en 

overbodige combinaties te voorkomen 

• Hoofdboekhouder + boekhouder

• Hoofdverpleegkundige +verpleegkundige ziekenhuis 

 Controleer de verschillen tussen de categorieën 

 Vermijden van occasionele activiteiten 

• Huisarts in een wijkgezondheidscentrum + medewerker onthaal 
wijkgezondheidscentrum

 Vermijd afzonderlijke functies voor een specifiek profiel

• Medewerker onthaal wijkgezondheidscentrum + gezondheidspromotor 
wijkgezondheidscentrum

SECTORALE 
REFERENTIEFUNCTIE

HYBRIDE 
FUNCTIE 

Maximum 3 sectorale 
referentiefuncties. In dit 
geval geeft de werkgever 

de arbeidstijd weer in 
procenten voor iedere 

functie

ONTBREKENDE 
FUNCTIE

Indien de toewijzing niet kan 
gebeuren omdat er geen sectorale 
referentiefunctie bestaat, kent de 
werkgever een categorie toe aan 

de ontbrekende functie (in 
vergelijking met andere sectorale 

functies)

Toewijzingsregels
STAP 5 – TOEWIJZING VAN SECTORALE REFERENTIEFUNCTIES 

OF EEN ONTBREKENDE FUNCTIE

QUID CRITERIA? Kleine verschillen in de criteria die het algemeen doel van de 

sectorale functie niet aantasten, sluiten de toewijzing van een sectorale functie 

niet uit. 
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TOEWIJZING : CRITERIA
Functietitel en wetgeving

� Verwar «wettelijke verplichting» niet met «interne vereisten»
 Enkel vermelding van de wettelijke titels  

 De werkgever is vrij om bijvoorbeeld aanwervingsvoorwaarden voor diploma’s op te 
stellen, zonder dat dit invloed heeft op de toewijzing van een sectorale functie

� Verwar «sectorale beschrijvingen» niet met «regelgevende teksten» 
 De doelstellingen zijn verschillend (beschermde technische handelingen  <> 

activiteiten in hun context met nuances)  verschillende invalshoeken

� Onderscheid tussen «toewijzing op basis van taken» >< «toewijzing 
op basis van diploma’s»

 Fundamenteel principe van de functieclassificatie

 Uitzondering : differentiatie in het barema van categorie 14 voor verpleegkundigen 
en opvoeders A1 (categorie 14) et A2 (categorie 14B)

TOEWIJZING : CRITERIA
Kaderleden en directie 

� Functies van middenkader en staffuncties 
Zijn beschreven en kunnen toegewezen worden

� Directie-functies
 Zijn niet beschreven

 Indien de functies van kaderleden overeenkomen met directiefuncties 
(directiecomité) op het niveau van de instelling, kunnen ze niet worden 
toegewezen
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 Voorbereiding

 Toewijzing

 Beroep

 Onderhoud

HOOFDSTUK 4 :
PROCEDURES

Onderhoud

Toewijzing

Beroep

DE SOORTEN PROCEDURES

Voorbereiding 
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IMPLEMENTATIE TIMING

03/09/2018 • Aanduiding procesverantwoordelijke 

01/10/2018 • Samenstelling interne begeleidingscommissie: aanduiding leden 

• Samenstelling interne beroepscommissie: aanduiding leden 

10/10/2018 • P.C. 330: samenstelling sectorale begeleidingscommissie: aanduiding leden

• P.C. 330: samenstelling sectorale beroepscommissie: aanduiding leden

17/10/2018 • Eerste algemene communicatie naar alle werknemers

01/11/2018 • Opleiding leden begeleidings- en beroepscommissies inzake materie functieclassificatie en instrument 

dat als basis dient voor de communicatie aan de werknemers op 23/04/19 alsook de rapportering van 

de loongegevens door de werkgever aan Ific vzw op 25/01/19

15/11/2018 • Voorbereiding procesverantwoordelijke  + opmaak personeelslijst, organigram en verzamelen 

functiebeschrijvingen

15/11/2018 • Vraag van werkgever om gebruik te maken van sectorale begeleidingscommissie

01/12/2018 • Voorstel van toewijzingen aan de interne/sectorale begeleidingscommissie 

01/12/2018 –

18/01/2019

• Bespreking toewijzingen in de interne/sectorale begeleidingscommissie

23/01/2019 • Mededeling definitieve toewijzingen ter informatie aan de begeleidingscommissie

25/01/2019 • Communicatie door de werkgever aan Ific vzw van de toewijzingen en loongegevens

23/04/2019 • Individuele communicatie toewijs aan werknemers

24/04/2019 –

07/06/2019

• Termijn indiening intern beroep (bij interne/sectorale beroepscommissie)

Ten laatste 

12/07/2019

• Behandeling intern/sectoraal beroep (interne/sectorale beroepscommissie) vanaf 

ogenblik van indiening, ten laatste 5 weken na datum indiening 

Ten laatste 

16/08/2019

• Indiening extern beroep: binnen 5 weken na kennisgeving besluit interne/sectorale 

beroepscommissie

Ten laatste 

27/09/2019

• Behandeling extern beroep vanaf ogenblik van indiening, ten laatste 6 weken na 

datum indiening

IMPLEMENTATIE 
TIMING
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IMPLEMENTATIE
Wijz ig ing van de t iming

• Alle deadlines die in de timing van de
implementatie zijn opgenomen (cf. bijlage 5 van
van de CAO) kunnen gewijzigd worden door het
lokaal paritair overlegorgaan maar enkel voor
de voorbereidende fase (vóór datum
23/04/2019).

• Na deze datum (23/04/2019) zijn de deadlines
bindend.

VOORBEREIDENDE FASE
DE COMMUNICATIE AAN DE WERKNEMERS

Gedurende de verschillende fases van de invoering moet de
werkgever verplicht de communicatie aan de betrokken
werknemers uitvoeren over de toewijzing van de sectorale functies.

1. Algemene communicatie aan de werknemers (17/10/2018) (art. 
15§1)

2. Individuele communicatie (23/04/2019) :

 Toewijzing (art.11§4)C((f art 9§2

3. In geval van beroep, individuele melding van de beslissing van de 
interne beroepscommissie
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VOORBEREIDING
Globale verplichte communicatie aan de werknemers

Deze communicatie omvat :
 informatie over de invoering van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de

instelling;
 een toelichting bij de procedures die doorlopen worden;
 informatie over de plaats waar de werknemer de functiewijzer en de sectorale

functiebeschrijvingen kan consulteren ;
 de kalender van de procedure, meer bepaald het tijdstip waarop de werknemer

zal geïnformeerd worden over de toewijzing van een sectorale referentiefunctie;
 uitleg over de mogelijkheid en de modaliteiten voor de indiening van een

beroep en de syndicale ondersteuning;
 het webadres van IFIC waar men algemene informatie over de sectorale

functieclassificatie kan terugvinden .

IMPLEMENTATIE
Individuele schriftel i jke communicatie over de toewijzing

(Art .  20§3 en§4)  
( m e t  o ntva n g stb e v e s t i g i n g o f  a a n ge te ke n d )  

 De huidige functietitel(s) (uitgevoerde functie(s) op 23/04/2019);
 De toegewezen sectorale referentiefunctie(s) en de overeenstemmende unieke functiecode(s) of

in voorkomend geval de vaststelling van een ontbrekende functie;
 In het geval van hybride functies, het percentage toegewezen aan elke sectorale referentiefunctie;
 De categorie waarin de toegewezen sectorale referentiefunctie(s) is(zijn) ingeschaald of, in

voorkomend geval, de categorie waarin de werkgever de ontbrekende functie van de werknemer
heeft ondergebracht;

 De plaats in de instelling waar de werknemers de functiewijzer en de sectorale
functiebeschrijvingen kan consulteren;

 De mogelijkheden en procedures inzake het beroep;
 De plaats waar de type formulieren (bijlagen 2 en 3) kunnen bekomen worden om respectievelijk

beroep aan te tekenen en de plaats waar het beroep moet ingediend worden. De werkgever kan
dit formulier desgewenst beschikbaar stellen op zijn intranet of, indien van toepassing, kan de
werknemer hiervoor doorverwijzen naar de website van de vzw IFIC, www.if-ic.org. De werkgever
moet het formulier ook meesturen samen met zijn beslissing;

 De contactgegevens van de secretaris van de bevoegde sectorale en externe beroepscommissie;
 De mogelijkheid om bijstand te vragen bij de werknemersvertegenwoordigers in de instelling;
 De onderhoudsprocedure:
 Het webadres van IFIC en de plaats waar men algemene informatie over de classificatie kan

terugvinden.
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BEROEPSPROCEDURE

� Iedere werknemer kan beroep aantekenen tegen de toewijzing van 
de werkgever volgens de procedures en deadlines die vastgelegd 
zijn in de CAO. 

� Niveaus van mogelijke beroepen:

 1. Intern respectievelijk sectoraal beroep

 2. Extern beroep

� Indien nodig met ondersteuning van syndicale vertegenwoordiger.

� De verzoekschriften moeten worden gemotiveerd en de nodige 
stukken bevatten.

� De formulieren moet ter beschikking worden gesteld door de 
werkgever en op de website van IFIC.

Intern/

sectoraal beroep

Extern beroep

Deadline • Kennisgeving : 24-04-2019 tot 07-06-2019 (2
maanden) (art. 21, §2)

• Behandeling : 25-04-2019 tot 12-07-2019 (5 weken)
(art. 24, §6 en §7)

• Aan het einde van de interne
beroepsprocedure (ten laatste 16 augustus
2019) (art. 24, §8)

• Kennisgeving va n de beslissing; uiterlijk 27
september 2019(art. 25, §9)

IBC • Paritaire samenstelling: minimum 2 leden
werkgever/werknemersbank, met een maximum van
6 (art. 22, §2)

• Minstens 1 vertegenwoordiger van werknemers-
organisatie vertegenwoordigd in 1 van de lokale
paritaire overlegorganen Procesverantwoordelijke
(zonder stemrecht) – neemt het secretariaat waar,
participeert aan beraadslagingen (adviserende en
sturende rol) (art. 22, §2)

• Paritaire samenstelling van experten van
vakbonden (min. 2) en werkgevers (min. 2)
met een maximum van 10. (art. 25, §2)

• Een secretaris (bij voorkeur van bij IFIC)
zonder stemrecht, neemt het secretariaat
waar, participeert aan beraadslagingen
(adviserende en sturende rol) (art. 25, §3)

Sectorale
BC

• Paritaire samenstelling van experten van vakbonden
(min. 3) en werkgevers (min. 3) met een maximum
van 6. (art. 23, §2)

• Een secretaris zonder stemrecht, neemt het
secretariaat waar, participeert aan beraadslagingen
(adviserende en sturende rol) (art. 22, §3)

Beslissing • Unanimiteit (art. 22, §4)
• Ontvankelijkheid van het beroep (vormelijke reden

en argumenten betreffende de classificatie) (art. 24,
§2)

• Indien nodig verhoring werknemer (kan zich laten
bijstaan door syndicale vertegenwoordiger), en
leidinggevende (art. 24, §1)

• Aanwezigheid van helft werknemerszijde en
helft werkgeverszijde met minstens twee
leden per bank voor geldige beslissing (art.
25, §5)

• Beslissing is bindend voor alle partijen 

HR (art. 25 §5)
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INTERN BEROEP:
PROCEDURES EN DE REDENEN VAN ONTVANKELIJKHEID

� Indiening intern beroep (in te vullen) eventueel via 
vakbondsafgevaardigde: formulier (bijlage 2 CAO)

� Gelijkaardige beroepen kunnen gegroepeerd worden 

door de secretaris (opgelet met deadlines!)

� Argumentatie in het verzoekschrift + stukken:
Niet akkoord met de toewijzing

Niet akkoord met vaststelling ontbrekende functie of toegewezen 
functiecategorie 

Niet akkoord met de verdeling van de arbeidstijd (bij een hybride 
functie)

� Indien niet ontvankelijk: mogelijkheid om nieuw 
verzoekschrift in te dienen (volgens modaliteiten en 
termijnen)

BIJZONDERHEDEN : BEROEP VOOR DE INSTELLINGEN
ZONDER SYNDICAAL OVERLEGORGAAN (ART. 23) 

� Gedurende de voorbereidende fase , moet de instell ing in principe
eerst de toewijzingslijsten communiceren aan de sectorale
begeleidingscommissie.

� 1ste niveau van beroep: de werknemer kan, vóór 07/06/2019, zijn
beroep schriftelijk indienen (eventueel met hulp van
vakbondsafgevaardigde) bij:

 Instellingen met intern paritair overlegorgaan: de
procesverantwoordelijke

 Instellingen zonder intern paritair overlegorgaan: de secretaris van de
verantwoordelijke sectorale beroepscommissie

Binnen 5 weken wordt het beroep afgehandeld.

� 2de niveau van beroep: cf. externe beroepscommissie.
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INTERN BEROEP: 
MOGELIJKE BESLISSINGEN 

 Het verzoekschrift is onontvankelijk

 De interne/sectorale beroepscommissie bevestigt unaniem de toewijzing/verdeling/vaststelling
ontbrekende functie + categorie door de werkgever

 De sectorale functie(s) komen niet overeen met de effectieve uitvoerende taken

 Voorstel alternatieve sectorale functie(s)

 Vaststelling van een ontbrekende functie en toewijzing categorie

 Verdeeld advies (geen unanimiteit): toewijzing van werkgever blijft van kracht

 De vaststelling van een ontbrekende functie komt niet overeen met de effectieve uitvoerende taken

 Voorstel alternatieve sectorale functie(s)

 Verdeeld advies (geen unanimiteit): toewijzing van werkgever blijft van kracht

 De verdeling van de arbeidstijd bij een hybride functie stemt niet overeen met de realiteit van de
prestaties

 Voorstel alternatieve verdeling van de arbeidstijd

 Geen unaniem besluit: toewijzing werkgever blijft van kracht

 De werknemer is niet akkoord met de toewijzing van de categorie in geval van een ontbrekende functie

 Voorstel alternatieve categorie

 Verdeeld advies (geen unanimiteit) : toewijzing werkgever blijft van kracht

INTERNE BEROEPEN
COMMUNICATIE BESLISSING AAN WERKNEMER

� De beslissing van de interne beroepscommissie wordt 
schriftelijk aan de werknemer meegedeeld (5 weken).

� De beslissing wordt gemotiveerd.

� Mogelijkheid om extern beroep in te dienen.
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EXTERN BEROEP: 
PROCEDURES EN DE REDEN VAN ONTVANKELIJKHEID

� Binnen de 5 weken na de beslissing van het intern beroep: 
indiening van extern beroep op het secretariaat van de externe 
beroepscommissie (kopie procesverantwoordelijke). Formulier 
bijlage 3

� Argumentatie in het verzoekschrift + stukken 
(betrokken sectorale functiebeschrijving + interne 
functiebeschrijving als deze bestaat): 

Niet akkoord met de toewijzing 

Niet akkoord met de vaststelling van een ontbrekende functie of 
met de categorie van de toegewezen functie 

Niet akkoord met de verdeling van de arbeidstijd (hybride functie)

� Schriftel ijk bewijs van de beslissing van de IBC/SBC toevoegen

EXTERN BEROEP:
MOGELIJKE BESLISSINGEN

� Het verzoekschrift is onontvankelijk. 

� Toewijzing van een definitieve sectorale referentiefunctie.

� Toewijzing definitieve verdeling van hybride functies.

� Toewijzing definitieve categorie (in het kader van een 
ontbrekende functie) + rapporteren van de ontbrekende 
functie aan IFIC.
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EXTERN BEROEP 
COMMUNICATIE VAN DE BESLISSING

� De beslissing van de externe beroepscommissie wordt 
schriftelijk meegedeeld (6 weken na de indiening van het 
beroep en ten laatste op 27/09/2019): 

aan de werknemer 

aan zijn werkgever

� De beslissing wordt gemotiveerd.

EXTERN BEROEP:
AANDACHTSPUN TEN

 Gebruik van de juiste formulieren

 Naleving van de termijnen

 Intern beroep

 Volledigheid formulier (argumentatie,etc)

 Individueel

 Baremakeuze

 Situatie op 23/4

 ……
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ONDERHOUD VAN SECTORALE
REFERENTIEFUNCTIES

Onderhoud = 

wijziging, toevoeging, schrapping
� Actualisering : elke jaar zal een bepaald percentage van de functiebeschrijvingen

opnieuw onderzocht worden en worden geactualiseerd indien nodig.

� De werkgeversfederaties en syndicale organisaties vertegenwoordigd in het
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten kunnen evoluties
in hun organisaties en functies signaleren.

� IFIC houdt zich permanent op de hoogte van evoluties van de beroepen om de
functieclassificatie actueel te houden.

� Procedure : Cf. cao : 28/09/2016 art. 8 + Cf. cao : 09/07/2018 art. 10§6 +
bijlage 4

 Wie zijn ze?

 Rollen

 Taken

HOOFDSTUK 5 :
DE ACTOREN VAN DE

IMPLEMENTATIE
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� Stelt een procesverantwoordelijke en een voorzitter van de
begeleidingscommissie aan. Hij communiceert alle informatie aan
het intern overlegorgaan.

� In de begeleidingscommissie communiceert en overlegt de WG
over de stand van zaken en de vooruitgang van de werken.

� Hij communiceert aan de werknemers alle nodige informatie en
tools (beschrijvingen, functiewijzer, procedures en formulieren
voor beroep, informatie over de barema’s)

� Hij waakt over de organisatie van de opleiding voor de
procesverantwoordelijke en leden van de begeleidings- en
beroepscommissie. Hij waakt erover dat ze over de nodige
faciliteiten beschikken om hun opdracht te vervullen.

� Hij communiceert de ontbrekende functies in zijn instelling aan
IFIC.

� Beslissingsbevoegdheid: hij is verantwoordelijk voor de beslissing
van de toewijzing van sectorale functies. Hij communiceert de
beslissingen aan de BC en motiveert indien nodig.

De werkgever

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE

Wie is het?
De werkgever

volgens de 
wetgeving op de 

sociale verkiezingen

� De procesverantwoordelijke wordt aangesteld door de
directie en is de adviseur tijdens de procedure.

� Hij volgt de opleidingen van IFIC om de toewijzing van
functies onder de knie te krijgen.

� Hij bereidt de debatten voor van de begeleidings-
commissie en de beroepscommissie (personeelslijst,
organigram, interne beschrijvingen), organiseert de
vergaderingen van de begeleidingscommissie en de
interne beroepscommissie.

� Hij neemt het secretariaat van de commissies waar en
geeft advies (zonder beslissingsrecht).

� Hij ontvangt en verzamelt de interne beroeps-
verzoekschriften.

� Hij heeft een uitsluitend adviserende en sturende
opdracht. Hij is moderator, maar geen onderhandelaar.

De proces
verantwoordelijke 

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE

Wie is het?
Lid van de directie of 

werknemer (bv. HR) die 
neutraal moet zijn tijdens

het proces. 
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DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE

� Het gaat over de OR, CPBW of SD.

� Ze sluiten lokale akkoorden om de leden van de
begeleidingscommissie en de interne
beroepscommissie aan te duiden en samen te
stellen.

� Ze kunnen eventueel de samenstelling van deze
commissies wijzigen.

� Ze kunnen de termijnen van de voorbereidings-
fase wijzigen (enkel de fases vóór 23/04/2019).

De syndicale 
Vertegenwoordigers

Binnen paritaire 

overlegorganen 

CPBW

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENATIE
� Paritair. Wordt samengesteld uit

werkgeververtegenwoordigers en minstens een
vertegenwoordiger van elke werknemersorganisatie
die vertegenwoordigd is in de lokale paritaire
overlegorganen.

� Het aantal wordt bepaald door het lokaal paritair
overlegorgaan.

� De leden volgen de vormingen van IFIC.

� Tijdens vergaderingen ondersteunen zij de
werkgever en adviseren over de toewijzing van de
functies. Ze formuleren opmerkingen, geven advies
en stellen alternatieven voor in voorkomend geval.
Niet-bindend advies.

� De helft van de leden van elke bank moet aanwezig
zijn om geldig te kunnen vergaderen en beslissen.

� Vertrouwelijke debatten.

De begeleidings-
commissie

Voor wie?
Voor de instellingen met 
een intern overlegorgaan
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DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENATIE
� Opgericht door het paritair comité voor de

gezondheidsinrichtingen en -diensten

� Paritair. Wordt samengesteld uit experten van
werkgevers en werknemers die zitting hebben in het
paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –
diensten

� Geen specifieke indicatie over het aantal leden.

� De leden volgen de vormingen van IFIC.

� Ze ondersteunen, de werkgevers en de
procesverantwoordelijke, op hun vraag, en adviseren
in de toewijzing van functies. Ze formuleren
opmerkingen, geven advies en stellen alternatieven
voor in voorkomend geval. Niet-bindend advies.

� Vertrouwelijke debatten.

De 
Sectorale

begeleidings-
commissie

Voor wie?
Voor de instellingen

zonder intern paritair
overlegorgaan

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENATIE
� Paritair. Wordt samengesteld uit minstens een

vertegenwoordiger van elke werknemersorganisatie die
vertegenwoordigd is in de lokale paritaire
overlegorganen.

� Minimum 2 leden die de werkgever vertegenwoordigen
en minimum 2 leden die de werknemers
vertegenwoordigen met een maximum van 6 leden + de
procesverantwoordelijke.

� De leden volgen de vormingen van IFIC.

� Tijdens de vergaderingen onderzoeken ze de beroepen
van de werknemers met betrekking tot hun toewijzing.
Ze gaan de ontvankelijkheid na en nemen beslissingen
(nieuwe toewijzingen of bevestiging van de toewijzing).

� De helft van de leden van elke bank moet aanwezig zijn
om geldig te kunnen vergaderen en beslissen.

� Er wordt unaniem beslist door de aanwezige leden.
Verdeeld advies = de huidige toewijzing blijft van
toepassing. Vertrouwelijke debatten.

De interne 
beroepscommissie

Voor wie?
Voor de instellingen met 

een intern lokaal
overlegogaan
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DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENATIE
� Paritair samengesteld uit experten die aangeduid zijn

door de werknemers- en werkgeversorganisaties
vertegenwoordigd in het PC 330.

� Minimum 3 leden die de werkgever vertegenwoordigen
en minimum 3 leden die de werknemers
vertegenwoordigen met een maximum van 6 leden +
voorzitter.

� De leden volgen de vormingen van IFIC.

� Tijdens de vergaderingen onderzoeken ze de beroepen
van de werknemers met betrekking tot hun toewijzing.
Ze gaan de ontvankelijkheid na en nemen beslissingen
(nieuwe toewijzingen of bevestiging van de toewijzing).

� De helft van de leden van elke bank moet aanwezig zijn
om geldig te kunnen vergaderen en beslissen.

� Er wordt unaniem beslist door de aanwezige leden.
Verdeeld advies = de huidige toewijzing blijft van
toepassing. Vertrouwelijke debatten.

De sectorale 
beroepscommissie

Voor wie?
Voor de instellingen

zonder een intern lokaal
overlegogaan

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE  

IFIC
� Het Instituut voor Functieclassificatie

� VZW opgericht door de sociale partners

� Systeemhouder  van het 
functieclassificatiesysteem 

� Ontvangt en verzamelt de formulieren van het
externe beroepen en onderhoudsaanvragen.
Secretariaat van de externe beroepscommissie.

� Algemene informatie, sectorale beschrijvingen,
functiewijzer, keuze-instrument (barema IFIC)
te raadplegen via:

www.if-ic.org
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DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE
� Is samengesteld uit experten die aangeduid zijn door de werknemers-

en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het PC 330.

� Paritair. Minimum 2 leden die de werkgeversfederaties
vertegenwoordigen en minimum 2 leden die de werknemers-
organisaties vertegenwoordigen.

� Maximum 10 leden.

� Duidt een secretaris aan die een adviserende en sturende rol heeft (bij
voorkeur een medewerker van IFIC).

� Tijdens de vergaderingen onderzoeken ze voor een tweede maal de
beroepen over de toewijzingen. Ze gaan de ontvankelijkheid na en
nemen definitieve beslissingen (nieuwe toewijzingen, bevestiging van
de toewijzing, vaststelling van een ontbrekende functie en categorie).

� Rapporteert de ontbrekende functies aan vzw IFIC.

� De helft van de leden van elke bank (met een minimum van 2 leden)
moet aanwzig zijn om geldig te kunnen vergaderen en beslissen.

� De beslissingen worden genomen volgens het unaniem
overeengekomen intern huishoudelijk reglement.
Vertrouwelijke debatten.

Externe beroeps-
commissie

Experten
werknemers-
organisaties

Experten
werkgevers-
organisaties

Wie zijn ze ?
De experten zijn

aangesteld door PC 330

DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE

� De WN wordt geïnformeerd via de ter beschikking
gestelde middelen over de classificatie (bv.
functiebeschrijvingen) en de implementatie van de
nieuwe barema’s.

� De WN voert de formaliteiten uit die voorzien zijn in de
cao’s voor het melden van het beroep of bevestigen van
ontvangst van documenten.

� Indien nodig kan de WN informatie uitwisselen met de
vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie
wanneer er onduidelijkheden bestaan inzake de
toewijzing van de voorgestelde functie.

� In geval van beroep kan de WN gehoord worden met de
eventuele ondersteuning van een syndicaal
vertegenwoordiger.

De werknemer (WN)

Wie zijn ze?
Werknemers in het 

toepassingsgebied van 
cao van 09/07/2018
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DE ACTOREN VAN DE IMPLEMENTATIE

De andere actoren � De vakbondsafgevaardigden en de 
werknemersvertegenwoordigers: kunnen 
werknemers informeren en ondersteunen 
tijdens het toewijzingsproces en bij eventuele 
beroepsprocedures en bij de keuze van het IFIC 
barema. Ze kunnen ook de vormingen van IFIC 
volgen.

� PC 330: Wijst de leden van de, sectorale
begeleidingscommissie, sectorale
beroepscommissie en externe
beroepscommissie aan.

 Algemene
principes

 Fasering

 Barema’s

HOOFDSTUK 4 :
IN HET KORT: HET NIEUWE

LOONMODEL
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ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE
MODEL

� Algemene principes :

 Gefaseerde invoering van het systeem in functie van de beschikbare
financiële middelen om 100% van de doelbarema’s te dekken.

 Alle functies en alle departementen vallen onder de nieuwe
barema’s.

 Verworven rechten: geen baremiek verlies voor de werknemers in
dienst op het moment van de implementatie.

 Keuze van de werknemer in dienst op het moment van de
implementatie om definitief over te stappen in het nieuwe systeem
of om in het oude te blijven tot een nieuwe fase.

PRINCIPES VAN HET LOONMODEL

� ENKELE BASISPRINC IP ES :

 Verloning op basis van functies

 Hogere aanvangslonen

 Degressieve stijging van barema’s gerelateerd aan anciënniteit

 Systematische spanning tussen de barema’s

 Maximale diagonale spanning van 400%

 Verticale loonspanning (het verschil tussen het loon in het begin en het einde van de

loopbaan) verhoogt in functie van de gemiddelde studieduur per klasse

 Integratie van toeslagen, complementen en supplementen

 Evolutie van alle barema’s op hetzelfde aantal anciënniteitsjaren

� UITZONDERING E N :

 Differentiatie van de categorie 14 voor de sectorale functies van verpleegkundigen en

opvoeders: 14 voor bachelors en 14B voor de niveaus onder bachelor
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DE NIEUWE BAREMA’S

�Elk van deze categorieën is gekoppeld aan een
doelbarema (zie bijlage 8 CAO 9/07/2018)

CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9

CAT 10 CAT 11 CAT 12 CAT 13 CAT 14 CAT 14B

CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE
MODEL

� Algemene principes :

▪ Integratie: 
▪ Haard- of standplaatstoelage
▪ Functiecomplement
▪ BBT/BBK premies

▪ Niet geïntegreerd: 
▪ Eindejaars- en attractiviteitspremie, premies voor onregelmatige

prestaties …



37

LOONMODEL “142” – PRINCIPES
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LOONMODEL “142” – PRINCIPES

LOONMODEL – TRANSITIE
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WELKE KEUZE

HUIDIG VOORDEEL CUMULATIEF VOORDEEL KEUZE WN

+ + Overstap

(-) - Geen overstap

(-) + Overstap

+ - ? 

VRAGEN ?


