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Voorstel voor het bestuur BghU

Datum:

21 juni 2018

Steller:

Rik van Deijl

Onderwerp:

functiewaarderingssysteem HR21, vaststelling procedureregeling functiebeschrijving en
functiewaardering BghU, mandatering directeur overleg vakorganisaties

Bijlagen:
1.

1 Procedureregeling

Inleiding/aanleiding
Inleiding/aanleiding

Bij besluit van 28 oktober 2016 heeft het bestuur ingestemd met het voornemen om over te stappen op
het functiewaarderingssysteem HR21. Inmiddels heeft de Ondernemingsraad op 15 februari 2018 ook
ingestemd en kan tot implementatie overgegaan worden.
2.

Besluiten implementatie en uitvoering regeling

In het gehele implementatietraject dienen door het bestuur de volgende acties en besluiten genomen
worden:
1.

Het voeren van (schriftelijk) overleg met de vakorganisaties.

2.

Vaststellen van de procedureregeling (hierin is de werkwijze vastgelegd en is de bezwaar-en
beroepsmogelijkheid weergegeven).

3.

Vaststellen van de conversietabel (vertaling van de totaalscore op de kenmerken per functie naar
de bijbehorende functieschaal).

4.

Vaststellen van de selectie van landelijke normfuncties (nieuwe functieboek incl. waarderingen).

De onderwerpen onder punten 2 t/m 4 zijn besluiten die het bestuur moet nemen en per algemeen
verbindend voorschrift worden vastgesteld.
3.

Voorstel

Om de volgende stappen in het proces te nemen en de noodzakelijke voortgang te bereiken wordt
voorgesteld om de bijgevoegde procedureregeling vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat
instemming over de procedureregeling wordt bereikt met de vakorganisaties. Daartoe wordt ook
voorgesteld om de directeur te mandateren (schriftelijk) overleg te voeren met de vakorganisaties.
Met de instemming van de vakorganisaties is de procedureregeling definitief door uw bestuur
vastgesteld. Uw bestuur zal over bereikte instemming worden geïnformeerd, waarna t.b.v. de
inwerkingtreding tot publicatie van de procedureregeling zal worden overgegaan.
Het functieboek, inclusief waarderingen, en de conversietabel zoals genoemd onder 2, punten 3 en 4
worden op een later moment aan u voorgelegd.

4.

Besluit

Het bestuur van de BghU neemt het besluit op 29 juni 2018 om:
•

de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering BghU vast te stellen onder de
opschortende voorwaarde dat daarover instemming is bereikt met de vakorganisaties;

•

de directeur het mandaat te geven om namens het bestuur i. het overleg met de vakorganisaties
te voeren om te komen tot instemming door de vakorganisaties en ii. – voor zo ver nodig handelingen te verrichten met betrekking tot het implementatietraject van
functiewaarderingssysteem HR21.

Aldus besloten,
De voorzitter,

De secretaris,

Patrick Poelmann

Arnold Geytenbeek

