
 

Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) vzw 

Sainctelettesquare, 13-15 

1000 Brussel 

Ter attentie van de verantwoordelijke 

 

Brussel, 28 januari 2021 

 

Betreft: Onderhoud van de analytische functieclassificatie – PC 330: betrokkenheid van de 

beroepsorganisaties bij de onderhoudsprocedure 

 

Mevrouw, Meneer, 

 

Zoals u weet, werd er in 2018 een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de federale 

sectoren van het PC 330 en werd deze functieclassificatie ook in 2019 geïmplementeerd in de 

Vlaamse geregionaliseerde sectoren die onder de bevoegdheid vallen van ditzelfde paritair 

comité. 

In het kader van deze implementatie heeft IFIC de beroepsorganisaties uit de sector die dit 

wensten, ontmoet, tijdens zittingen die georganiseerd werden in de lente van 2019. Deze 

ontmoetingen waren een gelegenheid om de opmerkingen van de beroepsorganisaties over 

de sectorale referentiebeschrijvingen met betrekking tot de beroepen die ze 

vertegenwoordigen, te ontvangen en de vele nuttige informatie te verzamelen in het kader 

van de onderhoudsprocedure. Zoals tijdens deze zittingen werd aangegeven, is de 

functieclassificatie een evolutief systeem dat onderworpen is aan een voortdurende 

onderhoudsprocedure.  

Deze onderhoudsprocedure is van start gegaan in de herfst van 2019. De sociale partners 

hebben op basis van de ontvangen opmerkingen en externe beroepen een reeks functies 

vastgesteld die het voorwerp moeten uitmaken van een prioritair onderhoud op basis van een 

juridisch criterium om er zo voor te zorgen dat de classificatie meeblijft met de evoluties van 

de wetgeving. De volledige lijst met weerhouden functies in deze eerste onderhoudsfase is 

beschikbaar op onze website1.  

Deze eerste onderhoudsfase wordt momenteel afgerond. In de komende weken zullen de 

algemene onderhoudswerken van start gaan betreffende het hele sectorale functietapijt. 

                                                           
1 https://www.if-ic.org/nl/lijst-van-de-functies-die-opgenomen-zijn-in-de-eerste-fase-van-de-
onderhoudsprocedure 

https://www.if-ic.org/nl/lijst-van-de-functies-die-opgenomen-zijn-in-de-eerste-fase-van-de-onderhoudsprocedure
https://www.if-ic.org/nl/lijst-van-de-functies-die-opgenomen-zijn-in-de-eerste-fase-van-de-onderhoudsprocedure


Deze werken zullen in de loop van de volgende jaren op een structurele manier worden 

voorgezet (doorlopend proces). Het is echter niet onmogelijke dat functies, opgenomen in het 

kader van het juridisch onderhoud tijdens de eerste fase van onderhoud, opnieuw worden 

onderhouden op korte of middellange termijn in het kader van dit structureel onderhoud. 

Met het oog op het starten van deze werkzaamheden, en om te kunnen antwoorden op de 

ontvangen opmerkingen tijdens onder andere de ontmoetingen met de beroepsorganisaties, 

hebben de sociale partners onlangs een nieuwe onderhoudsprocedure goedgekeurd om de 

implicatie van de actoren op het terrein bij de onderhoudswerken te verhogen en zodat de 

sectorale referentiefuncties dus ook representatiever zijn. Deze nieuwe procedure voorziet 

onder andere twee systematische communicatiegelegenheden naar de betrokken 

beroepsorganisaties. Deze twee gelegenheden, die in geen enkel geval de sociale 

overlegprocedure die het IFIC-materiaal goedkeurt, vervangt, hebben tot doel: 

 Voor het onderzoek op het terrein: het verrijken van de nodige documentatie om de 

beschrijving op een optimale manier op te stellen.   

 Na onderzoek op het terrein: aan de beroepsorganisaties de gelegenheid te geven om 

hun feedback te delen betreffende de voorontwerpen van de beschrijvingen voor deze 

worden gefinaliseerd binnen de technische werkgroep.  

Een lijst van de functies die in 2021 onderhouden zullen worden, zal binnenkort gepubliceerd 

worden. De beroepsorganisaties betrokken bij deze functies zullen individueel worden 

gecontacteerd door IFIC om deel te nemen aan dit onderhoud volgens de voorziene 

modaliteiten van de nieuwe procedure. Deze brief wordt beschouwd als een informatieve 

brief en wordt opgestuurd naar alle beroepsorganisaties die contact hebben opgenomen met 

IFIC. Er worden voorlopig geen bijkomende stappen van uw kant verwacht.  

Ter informatie, nodigen we u uit om het document in bijlage te raadplegen met meer 

informatie omtrent de methodologie van de functieclassificatie van IFIC en de manier waarop 

de beroepsorganisaties betrokken zullen zijn in het kader van de nieuwe procedure.  

We blijven ter beschikking voor eventuele vragen, 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Lauriane SABLE 

Directeur IFIC 

 

 

 

Bijlage: onderhoudsprocedure (2021)  



ONDERHOUDSPROCEDURE 2021 

REMINDER OMTRENT DE FUNCTIECLASSIFICATIE 

- De IFIC functiebeschrijvingen zijn sectorale referentiebeschrijvingen (grootste gemene 

deler op sectoraal niveau). 

- Ze moeten toelaten de functie te wegen volgens de 6 criteria die vastgesteld zijn door 

de sociale partners om zo de verloning te bepalen. 

- De IFIC beschrijvingen moeten alle relevante elementen omvatten om de functie te 

kunnen wegen en een duidelijk en correct beeld te scheppen, herkenbaar op het 

terrein (“niet meer en niet minder”) (elke opmerking hierover is relevant in het kader 

van de onderhoudsprocedure). 

- De IFIC beschrijvingen mogen de wetgeving niet tegenspreken (elke opmerking 

hierover is relevant in het kader van de onderhoudsprocedure). 

- Het is niet de bedoeling van de IFIC beschrijvingen om andere bestaande teksten te 

vervangen, wettelijk of niet, die beantwoorden aan andere doeleinden (bijvoorbeeld 

volledige lijst van verpleegkundige handelingen, verpleegkundig 

competentieprofiel…). Ze zijn geen kopie van de inhoud en zullen dit in de toekomst 

ook niet zijn (het systematisch karakter van de methode is niet verenigbaar met het 

hernemen van bestaande teksten).  

 

UITLEG OMTRENT DE ONDERHOUDSPROCEDURE 

- IFIC is een evolutief classificatiesysteem, dit wil zeggen dat functies kunnen aangepast, 

toegevoegd en geschrapt worden.  

- Niet alle functies kunnen elk jaar onderhouden worden. Het zijn de sociale partners 

die jaarlijks de lijst met de te onderhouden functies vastleggen. Deze lijst wordt 

opgemaakt op basis van enkele objectieve criteria die op voorhand zijn vastgelegd, 

zoals juridische conformiteit, representativiteit van de functie (aantal betrokken 

werknemers), datum van aanmaak of laatste aanpassing van de functiebeschrijving, 

analyse van de feedback ontvangen via onderhoudsformulieren enz. De bedoeling is 

dat elke functie minstens één keer elke tien jaar herzien kan worden. 

- De bedoeling van de onderhoudsprocedure is om de functiebeschrijvingen aan te 

passen aan de evoluties en aan de realiteit van het terrein (zie cao 2016) 

- In het kader van de onderhoudsprocedure zijn alle elementen met betrekking tot de 

inhoud (de taken) van de functies mogelijk relevant om te melden; de weging van de 

geüpdatete functies zal systematisch herzien worden en, indien nodig, aangepast.  

- Opmerkingen met betrekking tot de huidige of toekomstige verloning, de categorie, 

het diploma… zonder link met de elementen met betrekking tot de inhoud van de 

functie, zullen genoteerd worden, maar strikt gezien passen zij niet in het kader 

voorzien door de onderhoudsprocedure.  



- De classificatie zal onderhouden worden volgens de IFIC methodologie (technische 

werkgroep bestaande uit experten, stuurgroep, PC 330; gevalideerde criteria en 

wegingsrooster).  

NIEUWE ONDERHOUDSPROCEDURE 

- Het inhoudelijk onderhoud van de functies zal starten in 2021 voor de functies die door 

de stuurgroep zullen worden aangeduid. 

- In dit kader zal IFIC een nieuwe onderhoudsprocedure volgen om de inhoud van deze 

functies aan te passen. In deze nieuwe procedure worden de beroepsorganisaties op 

twee sleutelmomenten betrokken:  

 Voor het onderzoek op het terrein: zal u systematisch worden uitgenodigd om ons 

informatie die u nuttig acht voor het onderhoud, te communiceren.  

 Nadien zal u ook uitgenodigd worden om uw feedback en opmerkingen te geven 

over het voorontwerp van de functiebeschrijving.  

 

- Deze nieuwe procedure (zie voorgestelde schema op de volgende pagina) voorziet 

eveneens een rechtstreekse bredere consultatie van de betrokken werknemers (via 

online onderzoek voor functies die herzien worden, maar ook via de organisatie van 

ronde tafelgesprekken om te kunnen uitwisselen over deze ontwerpbeschrijvingen). 

Verrijkt met de expertise van de beroepsorganisaties en de ervaring van de betrokken 

werknemers, zal de ontwerpbeschrijving uiteindelijk onderzocht worden door een 

technische werkgroep, samengesteld uit classificatie-experten, vooraleer het paritair 

ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de sociale partners.  

  



U kan het schema van de nieuwe procedure hieronder terugvinden:  
 

 

- Implicatie van de beroepsorganisaties 

- Implicatie van betrokken instellingen, functiehouders en hiërarchisch verantwoordelijken 

- Procedure bij IFIC in nauw overleg met de sociale partners  

 


