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Een nieuwe functieclassificatie voor de geregionaliseerde sectoren
In oktober 2018 hebben we de invoering van de nieuwe sectorale functieclassificatie aangekondigd.
Op 05/04/2019 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 een collectieve arbeidsovereenkomst in
verband met de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de geregionaliseerde sectoren. Deze collectieve
arbeidsovereenkomst is van toepassing voor alle werknemers in de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door
de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd:
de categorale ziekenhuizen
rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen,
de centra voor kortverblijf voor bejaarden
de psychiatrische verzorgingstehuizen
de initiatieven beschut wonen
de revalidatiecentra.
Tussen 23 april en 07 mei 2019 zullen alle werknemers in de geregionaliseerde sectoren hun functietoewijzing en hun
baremieke simulatie ontvangen: zij hebben dan tot 14 juni 2019 tijd om te kiezen voor het IFIC-barema, of om beroep
in te dienen tegen de functie die hen is toegewezen.

De nieuwe IFIC barema’s: beschikbare documenten en informatie
IFIC heeft een tool ontwikkeld waarmee alle instellingen de loonsimulaties en individuele fiches kunnen produceren,
die tussen 23 april en 07 mei 2019 bezorgd moeten worden aan de werknemers. Deze tool wordt bezorgd aan alle
werkgevers in de sector via de werkgeversfederaties en/of het sociaal secretariaat. Indien u als werkgever betrokken
bent bij de implementatie maar deze tool nog niet heeft ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met
IFIC (ific.tool@if-ic.org).
IFIC heeft ook een individuele online simulatietool ontwikkeld die binnenkort beschikbaar wordt gesteld via de
website www.if-ic.org voor alle werknemers in de sector. Zodra deze beschikbaar is, melden we het op onze
homepage. Hou deze dus zeker goed in de gaten!
Werknemers zijn verplicht om hun keuze voor het IFIC barema schriftelijk bekend te maken aan hun werkgever
uiterlijk op 14/06/2019, anders behouden ze automatisch hun huidige barema. Tenzij ze in beroep gaan, dan wordt
deze termijn opgeschort.
In het gedeelte "documenten" van onze website kan je vanaf nu de nodige formulieren downloaden evenals de
functiewijzer, de functiebeschrijvingen en nog heel wat nuttige informatie.
We maken graag van de gelegenheid gebruik om aan de andere bestaande communicatiekanalen te herinneren in het
geval van vragen of problemen over de invoering van de nieuwe functieclassificatie:

De HR-dienst, de procesverantwoordelijke en de vakbondsvertegenwoordigers en -secretarissen, die speciaal
werden opgeleid om de implementatie op het terrein te kunnen ondersteunen.
IFIC via mail: info@if-ic.org (voor vragen omtrent de procedures) en ific.tool@if-ic.org(enkel voor
werkgevers: voor vragen omtrent de invoering van de nieuwe barema's). Opgelet; wij geven geen individueel
advies aan werknemers. Hiervoor kan je terecht bij je vakbond, leidinggevende of personeelsdienst.
De website van IFIC die gedetailleerde informatie bevat en alle noodzakelijke documenten voor de
implementatie.

www.if-ic.org
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