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Over if-ic
Het Instituut Functieclassificatie, kortweg if-ic, werd in 2002 gecreëerd door de sociale partners
van de non-profitsector. De doelstelling was een nieuwe functieclassificatie op poten zetten die
als basis kon dienen voor een rechtvaardig loonmodel voor de sector van de gezondheidszorg.
14 jaar later bestaat if-ic uit 9 medewerkers, die zich voor meerdere projecten inzetten.
Het federale project voor de gezondheidszorg, waar alles mee gestart is, heeft in 2015 en 2016
grote vooruitgang geboekt.
In 2012 kreeg if-ic een tweede grote opdracht voor de Vlaamse social-profitsectoren. De sociale
partners en overheid wilden een instrument opbouwen dat de basis vormt voor een modern
personeelsbeleid. De bedoeling is niet enkel een verbeterd wervings-, selectie- en vormingsbeleid maar ook een betere beleidsontwikkeling, zodat er een zekere harmonie bestaat voor de
functies over de verschillende sectoren en organisaties heen.
In 2013 werd het residuaire project opgestart voor de sectoren die niet opgenomen zijn in het
federaal akkoord voor de gezondheidszorg. Meer bepaald gaat het over de volgende sectoren:
externe diensten voor bescherming en preventie op het werk, ambulancediensten, klinische
laboratoria en poliklinieken. Hiervoor stellen we een classificatie op, aangepast aan de sector
om het sectorale opleidingsaanbod aan te passen aan de diversiteit van de functies. Het project
wordt gefinancierd door het Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -Diensten (SFGID).

Methodiek
Voor al deze projecten gebruikt if-ic steeds dezelfde methodiek:
Tijdens de eerste fase wordt er een inventaris opgemaakt van alle bestaande functies
binnen de sector in kwestie.
De tweede fase is de meest uitgebreide. We begeven ons op de werkvloer en nemen
persoonlijk 4 interviews per functie af. Op basis van deze interviews, maken we vervolgens een functiebeschrijving op.
Die functiebeschrijving zal dan gewogen worden en in een bepaalde klasse geplaatst.
Om zo objectief en consistent mogelijk te blijven, baseren we ons voor de analyse van
de functies op 6 criteria: kennis en kunde, leidinggeven, communicatie, probleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren.
In de vierde fase wordt een klassensysteem opgesteld waarin de functies worden geordend. Dit omvat de ontwikkeling van een mathematisch model waarbij ook rekening gehouden wordt met “natuurlijke breuklijnen” die tussen de functies bestaan.
In de vijfde en laatste fase wordt de implementatie zelf voorbereid, namelijk de toewijzing van de functies en de mogelijkheid tot beroep van de functiehouders.
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Wie is wie?
Directie
De directie overziet dagelijks alle projecten en leidt alles in goede banen. Ze behoudt nauw contact met de
raad van bestuur en volgt alle politieke dossiers van
dichtbij op.
Gaëlle Troukens (directrice)
Lauriane Sable (adjunct-directrice)
Medewerker administratie en communicatie
Onze medewerker administratie en communicatie ondersteunt de directie en staat in voor het
persoonlijk en telefonisch onthaal en het goede verloop van de dagelijkse werking van de vzw.
Marlies De Pape
Consultants
Onze consultants staan zelf in voor het goede verloop van hun project van begin tot einde. Ze
kennen de if-ic methodiek door en door en voeren interviews uit, maken functiebeschrijvingen
op, doen wegingen enz.
Geneviève Bouvy (federaal + residuair)
Kristien Poesen (federaal)
Jens Depelchin (federaal - uit dienst getreden in oktober)
Hilde Van Woensel (VIA)
Isabelle Taeymans (VIA - uit dienst getreden in december)
Annemie Van Uytven (VIA)
Valerie Hermans (VIA)
Data-analisten
De data-analisten werden dit jaar aangeworven om op
vraag van de sociale partners, complexe berekeningen uit
te voeren in het kader van het nieuwe loonmodel.
Stéphanie Matte
David De Wachter

Raad van Bestuur
Voorzitter
Wim Hardy (LBC-NVK)
Ondervoorzitter
Veerle Van Roey (ZorgnetIcuro)
Werkgevers
Patricia Deldaele (GIBBIS)
Luc Jaminé (SOM)
Kristel De Roy (VERSO)
Myriam Hubin-Dauby (UNESSA)
Vakbonden
Yves Hellendorff (CNE)
Gert Van Hees (ACLVB)
Rob Reynders (BBTK)
Stef Doise (LBC-NVK)

Meer info
If-ic maakt samen met 6 andere vzw’s deel uit van dezelfde technische bedrijfseenheid.
Sinds begin 2015 huizen we allemaal samen onder hetzelfde dak in het Eolis-gebouw, op een
kwartiertje stappen van het Noordstation.
U kan ons elke werkdag bereiken van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u.
Op onze website kan u alle nodige informatie over onze organisatie terugvinden evenals al onze
functiebeschrijvingen (inclusief de meest recente), de functiewijzer, loonstudies enz.

Onze partner vzw’s
Afosoc-Vesofo Brussels vzw
FE.BI vzw
VIVO vzw
VSPF vzw
APEF vzw
OFP

Federale gezondheidszorg
Het federaal project heeft in 2015 een beslissende stap gezet die verschillende uitdagingen
met zich meebracht. De regering besliste in oktober 2015 jaarlijks een budget te voorzien van
50 miljoen euro om te kunnen starten met de eerste fase van de implementatie. Dit geeft aan
de sociale partners een duwtje in de rug om het overleg over het loonmodel en de gefaseerde
invoering opnieuw op te starten.
Deze beslissing bracht ook heel wat werk mee voor if-ic. De referentiefuncties en classificatie
moesten definitief vastgelegd worden, de uitrol in de instellingen moest voorbereid worden
en tenslotte moest ook het nieuwe loonhuis vorm krijgen. Geen gemakkelijke klus want de
overgang van het oude model naar het nieuwe moest geregeld worden zonder dat iemand
loonverlies lijdt.

“Met het nieuwe systeem verdwijnen premies maar
niemand gaat er financieel op achteruit want via de
analyses van het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC)
gaan we loonschalen corrigeren en
harmoniseren zodat voor het zorgend personeel een
correct loonbeleid wordt uitgebouwd.”
MAGGIE DE BLOCK
PERSMEDEDELING 15 OKTOBER 2015

Stap 1: De update
Er werd begonnen met een update zodanig dat de classificatie zoveel mogelijk aansluit bij de
realiteit van het terrein op het moment van de implementatie. If-ic heeft de opdracht gekregen van de sociale partners om beschrijvingen op te maken voor verpleegkundige functies met
bijzondere beroepstitels- en kwalificaties, evenals voor bepaalde specifieke functies zoals de
kinesitherapeut in een wijkgezondheidscentrum.
In totaal werden maar liefst 13 nieuwe functiebeschrijvingen en hun weging begin 2016 gevalideerd door de sociale partners uit de stuurgroep.
Het onderhoudswerk werd in de loop van 2016 verdergezet met de herziening van verschillende
bestaande sectorale functies en de toevoeging van 6 bijkomende functies. Na de implementatie
van het systeem in de instellingen, zullen we met de feedback van het terrein het systematische
onderhoud van het systeem, dat elke 10 jaar volledig herzien moet worden, kunnen beginnen.

Nieuw gevalideerde functies

Herziene functies

1050 - Teamverantwoordelijke administratie

1071 - Bediende medische registratie

3241 - Kwaliteitscoördinator laboratorium

3070 - Ziekenhuisapotheker
3072 - Farmaceutisch-technisch assistent

4086 - Kinesitherapeut in een wijkgezondheidscentrum

3271 - Medewerker ontvangst stalen en verdeling
3471 - Technoloog medische beeldvorming
3473 - Centrale sterilisatie assistent

6169 - Verpleegkundige intensieve neonatale zorgen
6175 - Verpleegkundige educator diabetologie

4071 - Kinesitherapeut

6181 - Verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis

4073 - Ergotherapeut

6182 - Verpleegkundige in een oncologische afdeling

4074 - Logopedist

6183 - Verpleegkundige hemodialyse

4075 - Diëtist

6184 - Verpleegkundige palliatieve zorg
6185 - Verpleegkundige geriatrie
6186 - Verpleegkundige pediatrie
6462 - Verpleegkundige educator diabetologie thuisverpleging

5020 - Dienstverantwoordelijke psychologische
dienst
5070 - Psycholoog
5071 - Psychologisch assistent

6472 - Zorgkundige thuisverpleging
6170 - Verpleegkundige ziekenhuis
6172 - Zorgkundige ziekenhuis
6173 - Ambulancier
6177 - Verpleegkundige in de raadpleging
6168 - Verpleegkundige operatiekwartier
6270 - Verpleegkundige in een psychiatrische
eenheid/centrum

Stap 2: De cao’s
De eerste twee cao’s ter voorbereiding op
de implementatie moesten in 2016 afgerond worden. In nauwe samenwerking met
if-ic hebben de sociale partners uit de federale stuurgroep ijverig kunnen werken en
uiteindelijk twee cao’s neergelegd.
Collectieve arbeidsovereenkomst
tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie (+ bijlagen)
Collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende de rapporteringsprocedure
aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (+ bijlagen)

Stap 3: Voorbereiding van de instellingen
Natuurlijk konden de instellingen ook niet vergeten worden. Zij zullen namelijk de meeste veranderingen ondergaan bij de komende implementatie. Daarom heeft if-ic zich in het voorjaar 2016
op het terrein begeven om opleidingen te geven
aan alle betrokken instellingen over de komende
implementatie en de rapportering die in het kader
van cao 2 gevraagd werd.
Onze consultants hebben zich maar liefst 27 keer
doorheen het hele land verplaatst om deze opleidingen te geven. Er werd een onderscheid gemaakt tussen opleidingen voor algemene ziekenhuizen en voor specifieke subsectoren zoals de
wijkgezondheidscentra en de thuisverpleging.
Elke cursist kreeg ook een uitgebreid handboek
waarin alle informatie nog eens piekfijn werd uitgelegd.

Stap 4: Voorlopige rapportering van functietoewijzingen en loongegevens
Via een gestandaardiseerd excelbestand moesten alle instellingen gegevens doorgeven aan ific. Om hen hierbij te helpen, werd eveneens een verklarend vademecum opgemaakt. 31 oktober 2016 werd afgesproken als deadline voor het indienen van dit rapport aan if-ic. Vanaf
november 2016 kon if-ic dan ook effectief starten met de controle van de binnenkomende
rapporteringsbestanden. Aangezien deze bestanden als basis gingen dienen voor de berekeningen voor het latere loonmodel, mocht hier dus zeker niet licht mee omgesprongen worden. De
controle van deze gegevens nam dan ook heel wat tijd in beslag.

Stap 5: Het loonmodel
Eens alle gegevens gecontroleerd werden, konden we beginnen met de berekeningen die de
sociale partners moesten ondersteunen bij het vastleggen van een loonmodel.
Over enkele principes bestond al een akkoord, andere punten moesten nog besproken worden.

Verloning op basis van functies en niet
op basis van diploma, maar wel rekening houdend met de realiteit op het terrein, zoals het verschil tussen een verpleegkundige A1 en A2

Invoeringsmodaliteiten voor nieuwe
werknemers

Systematische verhouding tussen barema’s

Inkanteling van premies BBT/BBK

Hogere aanvangslonen
Beperking van anciënniteitsverhogingen

Overgangsmaatregelen voor werknemers in dienst

Differentiatie voor sommige functies
Aanpak en verloning hybride functies

Integratie van premies, supplementen
en complementen in het barema

Besluit
In 2017 zullen de sociale partners een akkoord moeten sluiten over het nieuwe loonmodel en
alles wat dit met zich meebrengt (overgangsmaatregelen werknemers in dienst, verloning voor
hybride functies...) en in dit kader de derde CAO opmaken die de implementatie reglementeert.

De VIA-sectoren

In het VIA 4 (Vlaams Intersectoraal Akkoord) engageren de sociale partners zich om, met de
steun van de Vlaamse overheid, een functieclassificatie op te stellen met het oog op een verbeterd werving- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling, loopbaan- en beloningsbeleid.
De afgelopen jaren hebben onze consultants, in samenwerking met de technische werkgroep
en de stuurgroep, al heel wat werk verzet. Dit werk kon echter niet afgerond worden zonder de
hulp van alle organisaties en functiehouders die hebben meegewerkt en tijd vrijgemaakt. We
willen hen dan ook van harte bedanken voor hun medewerking!
Er is nog veel werk aan de winkel, maar stilaan komt de uitwerking van de functieclassificatie
wel in zicht.

“De functieclassificatie is gebaseerd op de
beschrijving van de functies en op een objectieve en
onderbouwde weging. Bij de uitwerking hiervan zal
enerzijds zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
opgebouwde expertise, en anderzijds waar nodig de
verdere uitwerking en concretisering plaatsvinden om te
beantwoorden aan specifieke VIA-sectoren, functies of
bepaalde werknemerscategorieën.”
VIA-4 AKKOORD
2 DECEMBER 2011

De opmaak van de functiebeschrijvingen
In 2016 werd de interviewfase van het VIA-project definitief afgerond. Sinds eind 2013 werden
in totaal 883 interviews afgenomen met functiehouders om een zicht te krijgen op de inhoud
van hun functie. De meerderheid van de interviews gingen door in 2014 en 2015, maar in 2016
werden nog enkele bijkomende interviews afgenomen om onduidelijkheden in de bestaande
beschrijvingen uit te klaren.
Op basis van deze informatie vanuit de interviews maakten onze consultants functiebeschrijvingen op sectorniveau op. Hierbij wordt de grootste gemene deler vanuit de verslagen gebruikt
en wordt er tegelijkertijd ook gewaakt over de eigenheden van de sector.
De eerste functiebeschrijvingen werden in 2015 besproken in de technische werkgroep. De discussies werden verdergezet in 2016. In juni 2016, na in totaal 15 werkgroepen sinds april 2015,
zijn alle functiebeschrijvingen goedgekeurd. Een maand later was het dan aan de stuurgroep
om alle beschrijvingen te valideren.
Na deze validatie, volgt de fase van de wegingen. Hiervoor wordt een werkgroep met een beperkt aantal leden bijeen geroepen. Deze leden worden volledig ingewijd in de wegingsmethodiek. De wegingen gingen in het najaar van start. In 2016 werden al 121 beschrijvingen gewogen.

Aantal opgemaakte beschrijvingen

Transversaal
Uniek - PC 318: Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Uniek - PC 319: Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
Uniek - PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen
Uniek - PC 329: Socio-culturele sector
Uniek - PC 331: Welzijns- en gezondheidssector

Vergelijking met de inventaris
Af en toe bleek een functie identiek te zijn aan een andere functie die oorspronkelijk in de inventaris opgesplitst werd. In dat geval werden de functies samengevoegd tot 1 enkele functiebeschrijving.
Sommige functies werden uit de inventaris geschrapt simpelweg omdat er niet genoeg interviews werden gevonden. Dit was een teken dat het niet om een sectorfunctie gaat, maar een
zeer unieke functie die mogelijk maar in enkele organisaties bestaat.
Maar het gebeurde ook dat er bijkomende functiebeschrijvingen opgemaakt werden voor functies die oorspronkelijk niet in de inventaris te vinden waren. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van de verslagen van reeds afgenomen interviews indien bleek dat er twee duidelijk te onderscheiden functies aanwezig waren in een titel, of werden een beperkt aantal bijkomende interviews afgenomen.
In totaal komen we uiteindelijk aan 171 opgemaakte functiebeschrijvingen.

Aantal functietitels in de inventaris

Oorspronkelijke inventaris: beschrijving opgemaakt
Oorspronkelijk niet in inventaris: beschrijving toch opgemaakt
Oorspronkelijk in inventaris: beschrijving niet opgemaakt

Barema-analyse
Parallel aan de ontwikkeling van de intersectorale functieclassificatie voor de VIA-sectoren werkt if-ic aan een barema-analyse. Deze
analyse heeft als doel een beeld te schetsen
van de sectorale loonafspraken. In 2016 werd
hiervoor veel studiewerk verricht. Ook wordt
de technische werkgroep samengeroepen om
de werkwijze af te spreken.
We bestuderen de barema’s en de loonspanning. Hoe verhouden de barema’s zich onderling en hoe evolueert het barema voor een
beginnend werknemer tot het eindpunt van
de loopbaan? Deze analyse kijkt enkel naar de
sectorale afspraken, zoals deze terug te vinden
zijn in de cao’s. Het is dus een theoretische oefening. Toch is het belangrijk om te weten wat
vandaag al bestaat op sectorniveau.

Uitgevoerde analyses
We bekijken verschillende soorten loonspanningen.
Onder verticale loonspanning verstaan we de
spanning tussen het hoogste en laagste loon
binnen hetzelfde barema. Deze index geeft
aan hoeveel procent loonsverhoging de werknemer zal ontvangen indien hij tijdens de
loopbaan dezelfde functie blijft uitoefenen
met toepassing van hetzelfde barema.
Bij de horizontale loonspanning vergelijken we
de lonen uit verschillende barema’s op eenzelfde punt in de loopbaan aan de hand van
de anciënniteit: we bekijken de loonspanning
tussen functies bij eenzelfde aantal dienstjaren in de functie.
Met de diagonale loonspanning meten we de
totale loonspanning in de baremastructuur.
Alle lonen worden hierbij vergeleken met het
laagste punt in de structuur: het aanvangsloon
in het laagste barema (namelijk: L4, gebruikt
in de socio-culturele sector m.u.v. samenlevingsopbouw en de integratiecentra).
Naast de verschillende loonspanningen bekijken we ook het gecumuleerd loon. Daarbij
wordt uitgegaan van een volledige loopbaan
in hetzelfde barema. Het loon dat een functiehouder verdient, wordt jaar na jaar opgeteld.
Op het einde van de loopbaan weten we hoeveel een functiehouder over de volledige carrière verdiend heeft.
De resultaten van deze analyse zullen in 2017
worden besproken in de stuurgroep.

De residuaire sectoren
Het classificatieproject voor de residuaire sector, dat drie jaar geleden aanvatte, heeft als doelstelling representatieve functiebeschrijvingen te leveren voor bepaalde sleutelfuncties van de
sector, evenals een weging en een klassering met betrekking tot hun specifieke kenmerken.
De moeilijkheid om zeer verschillende partners bijeen te verzamelen, hen te betrekken bij de
werkgroepen en verschillende standpunten te verzoenen, was de oorzaak van de vertraging
van de werkzaamheden in 2015. Hoewel het technische werk georganiseerd werd door de subsectoren, is een tussentijds rapport toch mogelijk, rekening houden met de werkzaamheden die
in 2015 konden gefinaliseerd worden.
De functiebeschrijvingen voor de ambulancediensten, externe diensten voor bescherming en
preventie op het werk en voor de klinische laboratoria werden gevalideerd door de sociale
partners die deelnamen aan de stuurgroep. De experten en vertegenwoordigers van de subsector ambulancediensten hebben er daarentegen tijdens de werkgroepen over gewaakt dat
de beschrijving zo nauw mogelijk aansloten bij de realiteit van het terrein, wat heeft geleid tot
bijkomende functiebeschrijvingen. Hun analyse heeft dan ook geleid tot een verdergaande differentiatie van de hulpambulanciers in de sector dringende medische hulp en medisch-sanitair
transport.
Vervolgens werd de wegingsfase voorzien. Ook deze fase werd in 2016 afgerond.
De laatste voorziene functiebeschrijvingen, namelijk die voor de poliklinieken en de transversale beschrijvingen, werden begin 2016 behandeld.
De tijdsinvestering van de vertegenwoordigers van de sector en de experten heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van een handig middel dat de sociale partners van dit paritair subcomité
zal ondersteunen in hun werkzaamheden en beslissingname wat betreft sectorale vorming. Dit
is zeker geen ijdele ambitie. Het project wordt van bij het begin ondersteund en gefinancierd
door het Sociaal Fonds voor Gezondheidsinrichtingen en -Diensten.
Het is een tijdje de vraag geweest of de functieclassificatie voor de residuaire sectoren geïntegreerd zou worden in het federale project of niet. Uiteindelijk werd besloten om de residuaire
functies niet aan de federale functiewijzer toe te voegen. Er werd gevraagd om te onderzoeken
welke functies van het federale project eventueel zouden passen binnen een aparte functiewijzer voor het residuaire project.

Het Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten (SF GID) is opgericht
in 2007 als een fonds voor bestaanszekerheid. Het wordt paritair beheerd door een beheerscomité.
De opdracht van het Fonds bestaat erin de opleiding van de werknemers in de gezondheidsinrichtingen en -diensten te bevorderen en te ondersteunen, met een accent op
zogeheten ‘risicogroepen’.
De sector zelf financiert de werking van het Fonds via een bijdrage (0,10%) op de lonen.
De sociale partners beheren deze middelen in paritair overleg.
De acties van het SF GID zijn bestemd voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten,
ressorterend onder het PC 330, met het RSZ-kengetal 422, 522, 722 of 735. Dat zijn meer
bepaald:
•

de wijkgezondheidscentra

•

de initiatieven beschut wonen

•

de diensten bloed van het Rode Kruis

•

de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten

•

de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

•

de poliklinieken

•

en tal van andere residuaire gezondheidsinrichtingen en -diensten

Voor het opleidingsaanbod baseert het Fonds zich onder meer op de door FE.BI vzw
georganiseerde opleidingsbehoefteonderzoeken (2009 en 2014-15) in de grotere subsectoren, maar ook op contacten in de sector, en nu deze functieclassificatie. Het aanbod is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
De sociale partners van het Fonds worden voor de dagelijkse werking ondersteund door
een team van medewerkers. Zij ressorteren onder de vzw FE.BI, de overkoepelende vzw
voor de federale en bicommunautaire fondsen in de social profit.
Patricia Vermaut
GID Fonds

Aangepast

Verwijderd

Nieuw toegevoegd

Klinische labo’s

Assistent laboratorium
Chauffeur laboratorium
Hoofdtechnoloog medisch labo
Kwaliteitscoördinator
Administratief bediende labo
Technoloog medisch labo

Prikker

Ambulancediensten

Chauffeur LSV/VPBM
Medewerking dispatching

Ambulancier
Logistieker

Begeleider ambulancier 112
Begeleider ambulancier MSV
Chauffeur ambulancier 112
Chauffeur ambulancier MSV

Poliklinieken

Medewerker onthaal
Tandartsassistent
Coördinator poliklinieken
Hoofdverpleegkundige poliklinieken
Verpleegkundige poliklinieken

Paramedisch coördinator
Kinesitherapeut
Pedicure
Psycholoog
Technoloog medischtechnische dienst
Technieker medischtechnische dienst

Externe diensten

Preventieadviseur
arbeidsveiligheid
Preventieadviseur
ergonomie
Preventieadviseur
psychosociale aspecten
Preventieadviseur
arbeidshygiëne
Medewerker
documentatiedienst
Medewerker klantendienst/
planning
Beheerder klantenrelaties
Teamleader
Verpleegkundige

Medewerker
gegevensverwerking
Medewerker klantendienst

Adviesopdrachten
In 2013 werden de eerste contacten tussen Iris en if-ic opgestart met de bedoeling het federale classificatie-instrument te integreren binnen 5 openbare
Brusselse ziekenhuizen. De 3 laatste jaren werd belangrijk werk verzet voor de
opzet van deze samenwerking: de werkingsmodaliteiten vastleggen, de leden
van de begeleidingscommissie opleiden (procesverantwoordelijken, HR directeur van Iris), de betrokken gesprekspartners informeren (vertegenwoordigers
van ziekenhuisdepartementen, syndicaal afgevaardigden), alle relevante if-ic
functies optellen, de interne werking analyseren en indien nodig de bestaande
beschrijvingen aanpassen aan de speciale kenmerken van het netwerk.

Concrete resultaten en verbeteringen
Na een intensieve samenwerking met alle betrokken gesprekspartners werd begin 2016 een
lijst gevalideerd van 125 functiebeschrijvingen die bruikbaar kunnen zijn. Dankzij de expertise
van de verschillende betrokkenen werden sommige if-ic beschrijvingen in meerdere of mindere
mate aangepast, waar nodig en mogelijk, om te kunnen beantwoorden aan de nodenen specifieke kenmerken van de Iris-ziekenhuizen.
Tijdens deze overlegmomenten kon ook een lijst opgesteld worden met ontbrekende functies.
In het voorjaar van 2016 werden 8 ontbrekende functies, die toch vaak toegewezen werden
binnen Iris, geïdentificeerd, geanalyseerd en uiteindelijk beschreven voor Iris. We verkregen dit resultaat dankzij de ontmoeting
CHU Brugmann
en de methodische interviews met meerdere medewerkers uit de
CHU Saint-Pierre
verschillende openbare ziekenhuizen. De opmaak van deze 8 beHôpitaux Iris Sud
schrijvingen is het resultaat van een samenwerking met specifieke
HUDERF
technische werkgroepen bestaande uit procesverantwoordelijken,
Institut Jules Bordet
dienstverantwoordelijken en een vertegenwoordiger van Iris.
Bij een nieuwe telling van de bestaande functies in 2016 op een steekproef van 7867 werknemers van het netwerk, konden we een if-ic functie toewijzen aan 94% van de werknemers (80%
bij de eerste toewijzingsfase in 2014). Deze verbeterde dekkingsgraad werd mogelijk gemaakt
dankzij het meenemen van de 8 nieuwe beschrijvingen voor Iris, maar ook de 13 nieuwe functies die voor de federale privésectoren werd opgemaakt in 2016.

Identificatie en
beschrijving van
8 ontbrekende
functies

+

125 beschrijvingen
gevalideerd in 2016

=

Dekkingsgraad van 94%
van de werknemers

Werkzaamheden synchroon met
de actualiteit

Een uitzonderlijke maar

Het Iris-project evolueert echter niet op zichzelf. De actualiteit van de functieclassificatie
in de federale privégezondheidssector heeft
het Iris project ingehaald terwijl dit laatste op
zijn eigen tempo verder gaat. Er kon rekening
gehouden worden met de nieuwe federale
functies, opgemaakt in 2016, tijdens de nieuwe toewijzingsfase binnen het Iris netwerk.
Het gaat voornamelijk over bijkomende beschrijvingen voor het verplegend-verzorgend
departement, waaronder de gespecialiseerde
verpleegkundigen.

De uitzonderlijke aard van deze opdracht buiten het oorspronkelijk actieterrein (de privé
sector) heeft er nooit toe geleid dat if-ic afweek van zijn methodiek. Bij het toebrengen
van wijzigingen aan de bestaande federale
beschrijvingen en de opmaak van 8 nieuwe
beschrijvingen, specifiek voor Iris, werd er
steeds rekening gehouden met de methodiek
van if-ic.

geïntegreerde missie

Terwijl binnen de federale privé gezondheidssector de onderhandelingen met betrekking
tot de effectieve implementatiemodaliteiten
van de classificatie binnen het PC 330 werden
opgestart in 2016, en Iris de nieuwe federale instrumenten die geüpdatet werden nog
moet onderzoeken en valideren, blijft het Iris
project een speerpunt wat betreft de effectieve integratie van het systeem binnen een
belangrijk netwerk van openbare werkgevers.

Het Centre Hospitalier Régionale (CHR) de la Citadelle,
een openbaar ziekenhuis in Luik, is één van de grootste
Waalse ziekenhuizen, bestaande uit 4 sites en stelt ongeveer 3530 personen tewerk en meer dan 420 artsen.
Eind 2016 is if-ic een adviesopdracht begonnen om
CHR de la Citadelle te begeleiden voor de interne toepassingen van een analytische functieclassificatie, zoals ontwikkeld voor de federale sector of
bij de Brusselse collega-ziekenhuizen van het Iris netwerk. If-ic is de opdracht begonnen met
de vorming van het personeel van Citadelle (kaderfuncties, directie, syndicaal afgevaardigden,
HR-personeel). De besprekingen over de functietoewijzingen werden in december 2016 opgestart.
De opdracht van if-ic zal voor het grootste deel verder gezet worden in 2017 door de begeleiding bij de toewijzing van sectorale if-ic functies aan het personeel
Citadelle
van de Citadelle.
Sainte-Rosalie
Vandaag telt het ziekenhuis 189 verschillende beroepen. De loChâteau Rouge
pende werkzaamheden zijn dan ook de ideale gelegenheid om de
C.I.M.C.
interne organisatie te analyseren en de huidige beroepen tegenover het rooster van federale sectorale functies te houden.
Om de twee weken, zullen er in totaal een twintigtal vergaderingen gehouden worden, waarop
de begeleidingscommissie die hiervoor werd opgericht, de sectorale if-ic functies één voor één
kan analyseren en vergelijken met de effectieve werking van het ziekenhuis. Het uiteindelijke
rapport met de cijfers wordt voorzien voor eind 2017.

