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Bijlage 11.B  

Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke 

functieboek 
 

 

1.  Wijze van invoering nieuwe functiebeschrijvingen en bezwaarprocedure 

 

1. De werkgever maakt een beschrijving van de generieke functie van een werknemer of van een functiegroep 

werknemers en stelt deze voorlopig vast. Dit doet de werkgever volgens de systematiek van het 

functieboek waarbij de volgende onderdelen in de functiebeschrijving aan de orde komen: 

 Binnen welke kaders is de werknemer werkzaam? (context)   

 Waarvoor is de werknemer aangenomen? ( doel van de functie) 

 Welke positie neemt de werknemer  in de organisatie in ? (organisatorische context)   

 Wat moet de werknemer  bereiken ? ( resultaten) 

 Wat kan de werknemer  doen om de doelen te bereiken ? (activiteiten)   

 Welke kennis heeft de werknemer  nodig om de resultaten te behalen?  

Als de werkzaamheden van de werknemer in het algemeen overeenkomen met de matrix-functie uit het 

functieboek, dan gebruikt de werkgever de beschrijving uit het functieboek als voorlopige 

functiebeschrijving.  

 

2. De werkgever legt de voorlopige functiebeschrijving schriftelijk voor aan de  werknemer. Daarna zijn er 

twee mogelijkheden: 

a. De werknemer stemt in met de voorlopige functiebeschrijving. In dat geval wordt de 

functiebeschrijving definitief vastgesteld. De werknemer en de werkgever zetten hun handtekening 

onder de functiebeschrijving.  

b. Als de werknemer het niet eens is met de voorlopige functiebeschrijving, dan kan hij de volgende 

stappen zetten. 

 

3. Als de werknemer het niet eens is met de voorlopige functiebeschrijving, dan geldt het volgende: 

a. De werknemer  kan  binnen 14 dagen nadat de functiebeschrijving schriftelijk aan hem is voorgelegd, 

een gesprek aanvragen met de werkgever. In dit gesprek geeft de werknemer  aan wat zijn bezwaren of 

opmerkingen zijn tegen de voorlopig vastgestelde functiebeschrijving.  

b. Heeft de werknemer  niet binnen 14 dagen gereageerd, en kon dat in redelijkheid wel van hem worden 

verwacht, dan wordt de functiebeschrijving definitief door de werkgever vastgesteld.  

 

4. De werkgever maakt een definitieve functiebeschrijving en legt deze schriftelijk aan de werknemer voor. Er 

zijn dan twee mogelijkheden:  

a. De werknemer is het eens met de definitieve functiebeschrijving. De werknemer  en de werkgever 

zetten hun handtekening onder de functiebeschrijving.  

b. Indien de werknemer het  niet eens is  met de definitieve functiebeschrijving, kan hij binnen 30 dagen 

na de ontvangst van de definitieve functiebeschrijving bezwaar maken bij de interne 

bezwaarcommissie.  
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5. De interne bezwaarcommissie geeft een advies. Binnen 14 dagen na ontvangst van het advies stelt  de 

werkgever de functiebeschrijving opnieuw vast.  

 

6. Als  werknemer het niet eens is met de nieuwe functiebeschrijving, dan kan hij  binnen 30 dagen na 

ontvangst van de opnieuw vastgestelde functiebeschrijving  in beroep gaan  bij de landelijke 

beroepscommissie. De uitspraak van de landelijke beroepscommissie is bindend. De werkgever stelt op 

basis van deze uitspraak  de functiebeschrijving definitief vast.  

  

2 Bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen  functiebeschrijving en functiewaardering 

 

1. Als er een definitieve functiebeschrijving is, stelt de werkgever vast welke salarisschaal daar bij hoort. Dat 

doet hij als volgt:  

a. Als de functiebeschrijving in het algemeen overeen komt met de matrix-functie van het functieboek, 

dan stelt de werkgever de salarisschaal die bij deze functiebeschrijving hoort, voorlopig vast.  

b. Als de functiebeschrijving niet, of voor een deel  hetzelfde is als een matrix-functie die in het 

functieboek staat, dan kan de werkgever de salarisschaal op een van de volgende manieren vaststellen:  

1. Volgens de functievergelijkende methode: De werkgever geeft aan in welke salarisschaal de 

functie naar zijn mening past. Als de beschreven functie niet voorkomt in het functieboek, dan 

geeft de werkgever met argumenten aan :  

 welke functieverzwarende elementen ontbreken ten opzichte van een vergelijkbare 

functie in een hogere schaal en 

 welke functieverzwarende elementen wel aanwezig zijn ten opzichte van een 

vergelijkbare functie in een lagere schaal.      

of  

2. Volgens de Bakkenist Methodische Niveau Toekenning (MNT-online) : De werkgever stelt de 

salarisschaal vast met de MNT-methode die de werkgever alleen mag gebruiken onder de 

volgende voorwaarden:  

 De MNT-methode is voor de werkgever en de werknemer op dezelfde manier 

beschikbaar en toegankelijk.  

 De werkgever en de werknemer kunnen allebei deskundige ondersteuning inschakelen 

om met de MNT-methode te werken.  

2. De werkgever stelt de voorlopige salarisschaal vast en legt deze schriftelijk voor aan de werknemer in een 

voorlopig besluit. Dan zijn er twee mogelijkheden: 

a. De werknemer is het eens met het voorlopige besluit. Dan wordt de salarisschaal definitief door de 

werkgever vastgesteld. De werknemer en de werkgever zetten hun handtekening onder het besluit.  

b. Als de werknemer is het niet eens is met de voorlopige vaststelling van de salarisschaal, dan kan hij de 

volgende stappen zetten. 

 

3. Als de werknemer het niet eens is met de voorlopige vaststelling van de salarisschaal, dan geldt het 

volgende:  

a. De werknemer kan binnen 14 dagen nadat de voorlopige vaststelling van de salarisschaal schriftelijk aan 

hem is voorgelegd, een gesprek aanvragen met de werkgever. In dit gesprek geeft de werknemer  aan 

wat zijn bezwaren en opmerkingen zijn tegen de voorlopig vastgestelde salarisschaal. Heeft de 
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werknemer niet binnen 14 dagen gereageerd, en kon dat in redelijkheid wel van hem worden verwacht, 

dan wordt de salarisschaal definitief door de werkgever vastgesteld.  

b. De werkgever stelt de salarisschaal definitief vast. Deze legt hij voor aan de werknemer. Er zijn dan twee 

mogelijkheden:  

1. De werknemer is het eens met de definitieve salarisschaal. De werknemer en de werkgever zetten 

hun handtekening onder het besluit hierover.  

2. Als de werknemer het niet eens is met de definitieve salarisschaal, dan kan hij binnen 30 dagen na 

de ontvangst van de definitieve salarisschaal bezwaar maken bij de interne bezwaarcommissie.  

 

4. De interne bezwaarcommissie geeft een advies. Binnen 14 dagen na ontvangst van het advies stelt de 

werkgever de salarisschaal opnieuw vast. 

 

5. Als de werknemer het niet eens is met het nieuwe besluit over de salarisschaal, dan kan hij binnen 30 

dagen bezwaar maken bij de landelijke beroepscommissie. De uitspraak van de landelijke 

beroepscommissie is bindend. De werkgever stelt op basis van deze uitspraak de salarisschaal definitief 

vast. 

3. Hoe werkt de interne bezwaarcommissie? 

 

1. De interne bezwaarcommissie geeft een advies af als de werknemer bezwaar maakt tegen de door de 

werkgever definitief vastgestelde functiebeschrijving of salarisschaal.  

 

2. De werkgever zorgt voor de inrichting  van de interne bezwaarcommissie. Meerdere werkgevers kunnen 

besluiten om gezamenlijk een interne bezwaarcommissie in te richten. 

3. Deze bezwaarcommissie bestaat uit 3 leden: 

 Een voorzitter. 

 Een lid namens de werkgever(s). 

 Een lid namens de werknemers. De ondernemingsraad of de gezamenlijke ondernemingsraden wijst 

het lid namens de werknemers aan.  

De leden werken niet bij de organisatie(s) en zijn niet verbonden met de organisatie(s).  

 

4. De bezwaarcommissie bepaalt zelf de procedure en stelt de redelijke termijnen voor de behandeling van 

het bezwaar vast. 

5. De werkgever maakt deze procedure bekend aan de werknemers.  

6. De werkgever en de werknemer die bezwaar maken, leggen van tevoren schriftelijk vast af of het advies 

van de commissie bindend zal zijn.  

7. De interne bezwarencommissie wordt opgeheven als het nieuwe functieboek is ingevoerd en alle bezwaren 

zijn afgehandeld. 
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4. Hoe werkt de landelijke beroepscommissie? 

 

1. De landelijke beroepscommissie is bevoegd om een uitspraak te doen over het advies van de interne 

bezwaarcommissie. De landelijke beroepscommissie behandelt alleen adviezen van de interne 

bezwaarcommissie als deze niet bindend zijn.  

 

2. De partijen bij deze cao  moeten ervoor zorgen dat er een landelijke beroepscommissie komt. De landelijke 

beroepscommissie wordt ingesteld op 1 juli 2015.  

3. Deze beroepscommissie bestaat uit 3 leden: 

 Een lid namens de werkgeversvereniging. 

 Een lid namens de werknemersorganisaties.  

 Een onafhankelijk voorzitter die de werkgevers en werknemers samen hebben benoemd. 

 

4. De uitspraak van de landelijke beroepscommissie is bindend. Dit betekent dat de werkgever en de 

werknemer zich moeten houden aan de uitspraak van de landelijke beroepscommissie. 

5. De landelijke beroepscommissie wordt opgeheven als het nieuwe functieboek bij alle werkgevers is 

ingevoerd en alle beroepszaken zijn afgehandeld. 

 

5 Een beroep indienen bij de landelijke beroepscommissie 

 

1. Als de werknemer of de werkgever het niet eens zijn met een niet bindend advies van de interne 

bezwaarcommissie, dan kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke beroepscommissie. Dat gaat als volgt. 

De werkgever of werknemer dienen een beroepsschrift in de landelijke beroepscommissie, waarin wordt 

aangegeven  waarom zij het niet eens zijn met het besluit van de bezwaarcommissie. Het beroepsschrift 

bevat de volgende documenten: 

 Vier exemplaren van het beroepsschrift. 

 Het definitieve besluit van de werkgever. 

 De uitspraak van de interne bezwaarcommissie.  

 

2. De landelijke beroepscommissie laat de wederpartij weten dat de werknemer of de werkgever bezwaar 

heeft gemaakt. De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 30 dagen een verweerschrift in 

te dienen bij de landelijke beroepscommissie (in viervoud).  

 

3. De landelijke beroepscommissie kan pas een uitspraak doen nadat deze de werkgever en werknemer in 

elkaars aanwezigheid heeft gehoord. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een 

belangenbehartiger meenemen.  

 

4. De landelijke beroepscommissie doet binnen acht weken na ontvangst van het beroepsschrift een 

schriftelijke uitspraak. Hierin wordt gemotiveerd wat de landelijke beroepscommissie heeft besloten. 
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5. Als de landelijke beroepscommissie de partij die het beroep heeft ingediend in het ongelijk stelt, betaalt 

deze partij  € 125,- voor de kosten van de procedure.  
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