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Inleiding

Het Copernicus hervormingsprogramma heeft zich tot doel gesteld de federale overheid om te vormen
tot een slagvaardige organisatie die zowel een betere dienstverlener is voor haar klanten/gebruikers,
als een betere werkgever voor haar ambtenaren.
Om deze doelstellingen te realiseren worden projecten opgestart rond vier belangrijke peilers: een
nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe managementcultuur, een nieuwe manier van werken, en een
modern personeelsbeleid.
De herziening van de loopbaan van de federale ambtenaar is één van de centrale thema’s binnen de
invoering van een nieuw personeelsbeleid.

Eind 2001 werd de hervorming van het loopbaanbeleid voor de gemene graden van de niveaus 4, 3, 2
en 2+ goedgekeurd. De invoering van dit nieuwe loopbaanbeleid gebeurt gefaseerd (per niveau) in de
loop van 2002, en is reeds van start gegaan. Voor de bijzondere graden van deze niveaus worden
momenteel per FOD/instelling voorstellen ontwikkeld die sectoraal onderhandeld zullen worden.

Begin 2002 werd het syndicaal overleg omtrent de hervorming van het loopbaanbeleid voor het niveau
1 opgestart op basis van een studie die in het najaar van 2001 werd uitgevoerd. De resultaten van
deze onderhandelingen zijn beschreven in deze nota:
•

Module 1 – Een nieuwe loopbAan: beschrijft het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem niveau
A dat het huidige systeem van niveau 1 zal vervangen,

•

Module 2 – Van 1 naar A: gaat nader in op de invoering van dit nieuwe systeem en de
overgangsmodaliteiten voor de huidige ambtenaren van niveau 1.

Toepassingsgebied
Het nieuwe loopbaan- en beloningsbeleid niveau A is van toepassing op het statutair en contractueel
personeel van:
•

de federale overheidsdiensten / ministeries,

•

de instellingen van openbaar nut,

•

de wetenschappelijke instellingen.

Gezien de bijzondere korpsen (militair korps, geïntegreerde politie, rechterlijke orde) niet behoren tot
het bevoegdheidsdomein van Comité B, zijn deze maatregelen niet van toepassing op het personeel
van deze korpsen, met uitzondering van het CALOG-personeel van de geïntegreerde politie.

Voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dient nader
de toepassing van dit nieuwe systeem op de externe carrières onderzocht te worden, o.a. in het licht
van de specifieke problematiek van de overplaatsbaarheid.
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Module 1: Een nieuwe loopb

A

an

Het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem voor niveau A
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Een nieuwe loopbaan voor niveau A, omdat…

… de overheid een betere werkgever wil zijn
De federale overheid wil haar personeelsleden de mogelijkheid bieden een interessante loopbaan uit
te bouwen, en op een rechtvaardige wijze beloond te worden voor hun werk. Hiervoor tekende de
federale overheid 4 krachtlijnen uit, waaraan het loopbaanbeleid in de toekomst dient te voldoen:
1.

Meer aandacht voor de inhoud en het gewicht van de functie;

2.

Competenties staan centraal in de loopbaanontwikkeling – zowel leidinggevende competenties
als technische expertise worden gevaloriseerd;

3.

Elk personeelslid heeft interessante groeikansen en loopbaanperspectieven;

4.

Het nieuwe beleid verzekert een rechtvaardige en marktconforme beloning.

… het huidige loopbaanbeleid niet voldoet aan deze eisen
Bij toetsing van het huidige loopbaansysteem van niveau 1 aan deze krachtlijnen, stellen we een
aantal knelpunten vast:
1. Het huidige systeem is gebaseerd op rang, graad en anciënniteit en houdt weinig tot geen
rekening met de inhoud en het gewicht van de functie die iemand uitoefent. Dit levert problemen
van interne rechtvaardigheid op: functies van eenzelfde gewicht worden soms zeer divers
beloond.
2. Het huidige beleid stimuleert geen blijvende ontwikkeling en houdt niet altijd rekening met de
vereiste competenties. Beslissingen rond werving en bevordering worden vaak louter bepaald
door technische competenties zoals kennis / expertise en onvoldoende door generieke
competenties die eveneens essentieel zijn om een functie goed uit te kunnen oefenen. Bovendien
hangt het loopbaanverloop van een personeelslid hoofdzakelijk af van anciënniteit enerzijds, en
van de contingentering van betrekkingen anderzijds.
3. Een personeelslid heeft momenteel weinig vat op zijn eigen carrière. Anciënniteitsvoorwaarden
vormen een serieuze drempel voor ambitieuze en competente jongeren. De veelheid aan graden
bemoeilijken de interne mobiliteit. Bovendien kan men in het huidige systeem enkel doorgroeien
door het opnemen van leidinggevende verantwoordelijkheden: een loopbaan uitgebouwd in
functie van technische expertise bestaat niet.
4. Het verloningsbeleid binnen de federale overheid is niet voor alle functies conform aan dat van de
externe arbeidsmarkt. Voor bepaalde functies ligt het huidige beloningspakket onder dat van de
markt, andere functies worden overgewaardeerd ten opzichte van de externe arbeidsmarkt. Het
gewicht van de functie is hier opnieuw een bepalende factor.
Deze knelpunten tonen duidelijk aan dat het huidige loopbaanbeleid voor niveau 1 niet meer voldoet
aan de eisen die aan een modern belonings- en loopbaanbeleid gesteld worden.

1 wordt

A: meer dan een naamsverandering alleen

Het nieuwe loopbaan- en beloningsbeleid is daarom meer dan alleen een verandering van naam: het
wil een oplossing bieden aan bovenstaande knelpunten en de 4 krachtlijnen omzetten in een tastbare
realiteit voor de federale ambtenaar.
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1.

Een loopbaan met aandacht voor inhoud en gewicht van de functie

De functie staat centraal in het nieuwe loopbaanbeleid, en niet de graad.

1.1

Wat is een functie?

Een functie is het geheel van taken en verantwoordelijkheden die een persoon dient op te nemen om
een welomschreven bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de overheid.

Functie
Doel
Welke bijdrage levert
de functie aan de
doelstellingen van de
federale overheid?

Verantwoordelijkheden
Welke resultaten dien
ik te behalen om het
doel te bereiken?

Taken
Wat moet ik doen om
mijn
verantwoordelijkheden elke dag weer
op te nemen?

Functievereisten
Welke competenties,
relevante kennis en
ervaring, diploma’s,
... zijn nodig om mijn
taken uit te voeren?

Een functie geeft aan wat de organisatie van iemand verwacht in termen van resultaten en kadert de
bijdrage van de functiehouder in de doelstellingen van de organisatie. De taken die iemand concreet
uitvoert, kunnen zeer divers zijn en veranderen vaak in de loop van de tijd, maar zijn er in elk geval op
gericht de vooropgestelde resultaten te bereiken. Om een functie goed uit te kunnen oefenen, stelt ze
aan de functiehouder bepaalde vereisten (competenties, technische expertise, ervaring, diploma, …).

Het verschil tussen een functie en een graad bestaat erin dat een functie specifiek gericht is op de
verantwoordelijkheden en taken van een persoon. Ambtenaren van éénzelfde graad oefenen vaak
functies met een verschillend niveau van verantwoordelijkheden en complexiteit uit, en éénzelfde type
functie wordt in de praktijk vaak uitgevoerd door mensen van een verschillende graad. Meestal is de
graad van een ambtenaar dus geen goede indicator van de functie die hij effectief uitoefent.

Vermits het rechtvaardiger is iemands beloning te koppelen aan wat daadwerkelijk van hem verwacht
wordt in termen van verantwoordelijkheden, vereiste competenties en expertise, staat in het nieuwe
systeem de functie centraal en vervalt de notie van graad.

Bijgevolg wordt ook het onderscheid tussen gemene en bijzondere graden overbodig. Eventuele
specificiteit van bepaalde functies zal tot uiting komen in het gewicht van de functie.
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1.2

Hoe weet een ambtenaar wat zijn functie is?

Welke functies er zijn en hoe hieraan inhoud wordt gegeven, is afhankelijk van de manier waarop een
departement, directie, afdeling, team… georganiseerd is.
Functie als onderdeel van de organisatie
Doelstellingen van
de organisatie
Wat is de missie van de
organisatie? Welke
doelstellingen heeft zij?
Welke toegevoegde
waarde moet zij
leveren?

Processen
Welke activiteiten zijn
nodig en hoe kunnen de
procedures zo optimaal
mogelijk verlopen om
deze toegevoegde
waarde te leveren?

Organisatiestructuur
Hoe kunnen de
bevoegdheden optimaal
verdeeld worden in goed
beheerbare pakketten (op
elk niveau:
departementen, directies,
afdelingen, teams… )

Functies
Hoe kunnen binnen een
directie / team de taken
en verantwoordelijkheden geclusterd worden
tot een geheel dat door
één persoon kan
opgenomen worden?

Elke ambtenaar heeft momenteel een pakket aan taken en verantwoordelijkheden en oefent dus de
facto een functie uit. Vaak is de inhoud hiervan echter meer bepaald door een samenloop van
omstandigheden dan door bewuste keuzes van de organisatie. Bovendien is er vaak ook nog geen
sprake van communicatie tussen leidinggevende en ambtenaar over functie-inhoud en verwachte
resultaten.

Indien de functie centraal komt te staan in het loopbaanbeleid is het belangrijk dat dit wél gebeurt.
Daarom zal voor elke functie een functiebeschrijving opgesteld worden waarin het doel, de
resultaatsgebieden, functievereisten en o.a. de context van de functie zijn opgenomen. De
functiebeschrijving bevat geen opsomming van concrete taken omdat deze zeer snel kunnen
evolueren. Een algemene handleiding met sjabloon zal beschikbaar zijn.

Vaak zullen binnen een organisatie een groep van ambtenaren eenzelfde functie uitoefenen. We
spreken in dat geval van generieke functies, waarvoor dan ook een generieke functiebeschrijving zal
opgesteld worden. Hierdoor wordt de interne consistentie verzekerd.
In een relatief beperkt aantal gevallen zal er een specifieke functiebeschrijving nodig zijn:
-

ofwel is het een functie die uniek is en maar door één persoon wordt uitgeoefend,

-

ofwel is het een generieke functie die door de specifieke omstandigheden waarin ze wordt
uitgeoefend (bvb. combinatie van verschillende functies in een kleine afdeling), dient aangepast te
worden.

De directe leidinggevende (functionele chef) is verantwoordelijk voor het opstellen van de
functiebeschrijvingen voor zijn team / organisatie. Hij wordt hierin ondersteund door de stafdienst
P&O, die waar mogelijk generieke functiebeschrijvingen ter beschikking stelt en tevens een rol van
kwaliteitsbewaking heeft. Indien er op organisatie-niveau generieke functiebeschrijvingen werden
opgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een herstructurering, zorgt de leidinggevende ervoor dat
de functiebeschrijving aansluit met de werkelijkheid op het terrein.
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De leidinggevende bespreekt de functiebeschrijving met de betrokken ambtenaar en streeft hierbij
consensus na. Indien consensus niet haalbaar is, is het de leidinggevende die de knoop doorhakt. In
het geval een ambtenaar nieuw wordt aangesteld in een functie na vacantverklaring en selectie, wordt
hij geacht akkoord te gaan met de functie waarvoor hij zich heeft kandidaat gesteld en werd
geselecteerd.

De functiebeschrijving wordt getekend:
-

door de functionele chef voor inhoudelijke validatie,

-

door een vertegenwoordiger van de stafdienst P&O voor validatie van de kwaliteit.

De functiehouder ontvangt een kopie van de functiebeschrijving en tekent voor akkoord (of wanneer
geen consensus mogelijk is, voor ontvangst). Elke ambtenaar zal dus de functiebeschrijving die op
hem van toepassing is, kennen.

De functiebeschrijving wordt herbekeken en eventueel aangepast op het moment dat de functie
significante wijzigingen ondergaat of op het moment dat een functie opnieuw wordt opengesteld.
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1.3

Hoe wordt het gewicht van een functie bepaald?

Functies verschillen onderling in de bijdrage die zij leveren aan het realiseren van de doelstellingen
van de federale overheid en in het niveau van competenties en expertise die zij vereisen.

Om de relatieve waarde of het gewicht van een functie binnen de organisatie vast te stellen, wordt
elke (generieke) functie “gewogen”. Dit resulteert in een gewicht uitgedrukt in een score. Op basis van
dit gewicht wordt de functie ingedeeld in één van 6 functieklassen.

1.3.1

Functieweging

Functieweging is het vergelijkenderwijs analyseren en waarderen van de toegevoegde waarde van
een functie op basis van objectieve, onderbouwde en inzichtelijke criteria. Hierbij spelen 3 types van
criteria een rol:
-

het niveau van generieke competenties nodig voor het uitoefenen van de functie;

-

het niveau van technische competenties die de functie vereist (bijvoorbeeld kennis van de
wetgeving binnen een bepaald domein, …);

-

het niveau van de verantwoordelijkheden (bv. aansturen van een team van x personen) en de
impact die aan de functie verbonden zijn.

De federale overheid zal hiervoor een analytisch systeem hanteren waarbij het gewicht van een
functie wordt uitgedrukt in een score. De criteria en scores die bij de functieweging gebruikt worden
zijn zo ontworpen dat de specificiteit van elke mogelijke soort van functie tot uiting kan komen. Gevolg
is o.a. dat functies die geen leidinggevende verantwoordelijkheden inhouden, maar wel een bepaald
niveau van expertise vereisen even zwaar of zelfs zwaarder kunnen wegen dan leidinggevende
functies.

De functiebeschrijving dient als basis voor de functieweging. Bij functieweging wordt immers enkel de
functie gewogen, niet de functiehouder. Hoe goed de (toekomstige) functiehouder de functie
uiteindelijk uitoefent, heeft geen invloed op het gewicht van de functie1.

Meer informatie over het systeem van functieweging is terug te vinden in bijlage I.

1

Opmerking: Het functioneren van de functiehouder t.o.v. de verwachtingen die aan hem gesteld zijn, wordt door de
leidinggevende geëvalueerd in het kader van de nieuwe evaluatie-cyclus. De resultaten van de evaluatie hebben geen invloed
op de beloning van een ambtenaar.
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1.3.2

Indeling van de functie in een functieklasse

Een functieklasse groepeert functies met een vergelijkbaar gewicht, d.w.z. functies die naar
verantwoordelijkheden en complexiteit vergelijkbaar zijn. Functieklasse A1 staat hierbij voor de
“lichtste” functies, functieklasse A6 bevat de “zwaarste” functies.

Op basis van de score na functieweging (het gewicht), wordt de functie ingedeeld in één van 6
functieklassen van niveau A:

Niveau A
676 ≤ score ≤ 811

Klasse A6

561 ≤ score ≤ 675

Klasse A5

466 ≤ score ≤ 560

Klasse A4

386 ≤ score ≤ 465

Klasse A3

313 ≤ score ≤ 385

Klasse A2

250 ≤ score ≤ 312

Klasse A1

Hoe hoger de klasse,
hoe hoger het gewicht

Functies waarvan de totaalscore lager ligt dan 250 punten, horen niet thuis op niveau A.

Het nieuwe beloningssysteem wordt aan deze functieklassen gekoppeld. Dit betekent dat functies die
tot éénzelfde functieklasse behoren, op eenzelfde wijze worden beloond.

Deze functieklassen-structuur staat los van de hiërarchie tussen personeelsleden: de hiërarchie wordt
bepaald door het organogram van de organisatie, niet door het functiegewicht. Alhoewel niet frequent,
is het dus niet onmogelijk dat de functie van een leidinggevende tot eenzelfde of zelfs lagere
functieklasse behoort dan zijn medewerkers. De notie van “rang” verdwijnt dan ook in het nieuwe
loopbaansysteem.
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1.4

Wie weegt de functies en wijst hen toe aan een functieklasse?

De weging gebeurt door het wegingscomité van de betrokken FOD / instelling.

De weging en indeling van de functie in een functieklasse gebeurt op voorstel van een wegingscomité.
Het wegingscomité wordt georganiseerd per FOD / instelling en is samengesteld uit:
•

de systeembeheerder: m.a.w. die persoon (van de stafdienst P&O van de betrokken FOD /
instelling) die een grondig inzicht heeft in het wegingssysteem, de wegingscomités samenroept en
door zijn globaal overzicht de nodige consistentie verzekert tussen individuele wegingen;

•

minimum één vertegenwoordiger van de stafdienst P&O die vertrouwd is met het deel van de
organisatie waarin de functie zich situeert;

•

minimum één vertegenwoordiger van het management van de betrokken FOD / instelling;

•

een aan de overheid externe consulent, expert in het gehanteerde wegingssysteem, die instaat
voor de procesbegeleiding en de correcte toepassing van de methodiek.

Het wegingscomité werkt in consensus op basis van de wegingsresultaten een voorstel van
classificatie (toewijzing aan een functieklasse) uit en legt dit ter advies voor aan de directeur van de
stafdienst P&O. Deze verzekert, samen met zijn collega directeur van de stafdienst B&B, dat de
vereiste budgetruimte beschikbaar is.

Na advies, wordt de classificatie gevalideerd door de betrokken managementfunctie n-2 voor zover
het een classificatie in klasse A1, A2 of A3 betreft en door het directiecomité voor zover het een
classificatie in klasse A4 of hoger betreft. Wijziging van het voorstel van classificatie kan enkel na een
discussie ten gronde over de functie en functiebeschrijving en een herweging van de functie die
effectief in een andere score / functieklasse resulteert.

Naar de syndicale organisaties toe wordt gedurende het proces volledige transparantie verzekerd:
-

inzicht in het gehanteerde wegingssyteem,

-

inzicht in het proces en de resultaten van de weging: zowel inzake de functies die gewogen
worden met hun respectievelijke functiebeschrijvingen, als inzake de wegingsscores en toewijzing
aan een functieklasse.

De centrale systeembeheerders van de FOD Personeel & Organisatie staan in voor:
-

de ondersteuning van de systeembeheerders van de verschillende FODs/instellingen,

-

de kwaliteitsbewaking inzake correcte toepassing van het systeem en consistentie in de
resultaten over de verschillende FODs/instellingen heen.

Nota d.d. 20 juni 2002

Pagina 11 van 11

De nieuwe loopbaan niveau A

2.

Competenties staan centraal in de loopbaanontwikkeling

Competenties vervangen anciënniteit als de beslissende factor in de loopbaanontwikkeling.

2.1

Wat zijn competenties?

Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die de ambtenaar
toepast om goed te functioneren in zijn functie, en om de van hem verwachte resultaten te realiseren.
De relevantie voor de functie staat hierbij centraal.
2.1.1

Generieke versus technische competenties

Om de competenties, vereist voor een functie, in kaart te
brengen, maakt de federale overheid een onderscheid
tussen
generieke
competenties
en
technische
competenties.
Generieke competenties zijn competenties die in
meerdere of mindere mate in elke functie noodzakelijk zijn
om goed te functioneren en dus niet direct verbonden zijn
met de inhoudelijke aspecten van de functie.

Generieke
competenties

Omgaan met
taken

Interpersoonlijke
relaties

Persoonlijk
functioneren

Omgaan met
informatie

Leidinggeven
Technische
competenties

De generieke competenties worden onderverdeeld in 5 belangrijke groepen:
1
Omgaan met informatie – mate waarin de functiehouder informatie, percepties, kennis en
ideeën moet kunnen verwerken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe informatie en
kennis;
2
Omgaan met taken – mate waarin de functiehouder zijn werk moet kunnen organiseren en
structureren, met het oog op een optimaal verloop van zijn taken en activiteiten;
3
Leiding geven – manier waarop de functiehouder moet omgaan met het aansturen en leiden
van mensen binnen een hiërarchische of functionele context;
4
Interpersoonlijke relaties – manier waarop de functiehouder dient om te gaan met collega’s,
burgers/klanten, leveranciers, … ;
5
Persoonlijk functioneren – houding die van de functiehouder wordt verwacht in relatie tot de
organisatie en zijn eigen functioneren.
De technische competenties zijn de specifieke kennis en technische vaardigheden die men nodig
heeft om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren: o.a.
- beheersen van een bepaald kennisdomein,
- kunnen toepassen van reglementen en procedures,
- gebruiken van bepaalde apparatuur of programma’s,
- technische vaardigheden,
- specifieke talenkennis.
Welke technische competenties relevant zijn voor een bepaalde functie wordt bepaald door het
vakdomein waarin de functie zich situeert.
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2.1.2

Competentieniveau vereist voor de functie

Voor elke functie is een bepaald niveau van bovenstaande generieke en technische competenties
vereist.

stijgend competentieniveau

Voor de generieke competenties werden per groep de mogelijke competentieniveaus uitgewerkt: van
het basisniveau tot het meest ontwikkelde niveau. Deze niveaus zijn cumulatief, d.w.z. om een
bepaald competentieniveau te halen, dienen de onderliggende competentieniveaus eveneens
ontwikkeld te zijn.

Voor de technische competenties spelen zowel de diepte als de breedte van de kennis en de
vaardigheden een rol bij het bepalen van het niveau.

2.1.3

Harde versus zachte competenties

Binnen de generieke en technische competenties maakt de federale overheid een onderscheid tussen
zogenaamde “harde” en “zachte” competenties.
Harde competenties zijn die competenties die vrij
makkelijk objectief meetbaar zijn omdat ze
waarneembaar zijn via een tastbaar resultaat. Tot
deze
categorie
behoren
de
technische
competenties en de generieke competenties
omgaan met informatie en omgaan met taken.
Zachte competenties zijn competenties die
waarneembaar zijn via observeerbaar gedrag. Tot
deze
categorie
behoren
de
generieke
competenties leiding geven, interpersoonlijke
relaties en persoonlijk functioneren.
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2.2

Welk verband is er tussen de competenties vereist voor een functie en de
loopbaanontwikkeling in niveau A?

Onder een “loopbaan” verstaan we voortaan de opeenvolging van functies die iemand in de loop van
zijn professionele leven opneemt.
Elke nieuwe functie brengt nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen met zich mee, maar stelt
ook nieuwe competentie-vereisten. Iemands competentie-ontwikkeling dient dus mee te evolueren
met zijn loopbaanontwikkeling om telkens naar behoren te kunnen blijven functioneren.

2.2.1

Competenties bepalen mee het functiegewicht, en dus de verticale loopbaanontwikkeling

In het functiewegingssysteem van niveau A (cfr. 1.3.1), spelen 3 types van criteria een rol:
- het vereiste niveau van generieke competenties;
- het vereiste niveau van technische competenties;
- het niveau van verantwoordelijkheden en de impact van de functie.
Het vereiste competentieniveau bepaalt dus in grote mate het gewicht van een functie.
Indien een persoon wenst door te groeien (stijgen in functieklasse), zal hij zich dus moeten
waarmaken in functies met een zwaarder gewicht. Hiervoor dient hij zijn generieke en technische
competenties naar een hoger niveau te ontwikkelen.
Niveau A
functies

Kla sse A6

functies

Kla sse A5

functies

Kla sse A4

functies

Kla sse A3

functies

Kla sse A2

functies

Kla sse A1

Hoe hoger de klasse, hoe hoger :
• de vereiste technische competenties,
• en/of de vereiste generieke competenties,
• en/of de verantwoordelijkheden en de impact.

Verticale loopbaan
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2.2.2

In functie van de aard van de competenties werden 2 loopbaanladders uitgetekend

De vereiste competenties voor een bepaalde functie zijn een mix van generieke en technische
competenties. Het is evident dat deze 2 types competenties niet in elke functie in dezelfde mate
noodzakelijk zijn.
De functies binnen niveau A zijn onder te brengen in 2 “hoofdtypes”, die een andere mix van
competenties vereisen, namelijk :
1

Functies waarin de leidinggevende taken en verantwoordelijkheden centraal staan. Voor deze
functies ligt het zwaartepunt bij de generieke competenties leiding geven en omgaan met taken.

2

Functies waarin de nadruk ligt op de individuele bijdrage en inhoudelijke expertise. Voor deze
functies ligt het zwaartepunt bij de technische competenties en de competentie omgaan met
informatie.

Vermits deze verschillende soorten van competenties allemaal aan bod komen bij de functieweging,
kunnen beide types van functies, alhoewel verschillend van aard, eenzelfde functiegewicht hebben en
in eenzelfde functieklasse ingedeeld worden.
Vandaar dat een tweevoudige loopbaanladder werd uitgewerkt:
1
een leidinggevende loopbaanladder,
2
een expertise loopbaanladder.

Leidinggevende ladder

Expertise ladder

niveau A

EL6
EL6

Klasse A6

EL5
EL5

Klasse A5

LG4
LG4

EL4
EL4

Klasse A4

LG3
LG3

EL3
EL3

Klasse A3

LG
LG 22

EL2
EL2

Klasse A2

LG1
LG1

EL1
EL1

Klasse A1

Starter
Starter

Een functie is zelden “puur” leidinggevend of inhoudelijk. Afhankelijk echter van waar het zwaartepunt
of de essentie van de functie ligt, wordt ze toegewezen aan één van beide ladders.
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Groei binnen één van beide loopbaanladders veronderstelt toenemende verantwoordelijkheden en
impact én een toenemend competentieniveau van vooral die set van competenties die belangrijk zijn
voor het type van functie.
•

Personeelsleden die starten in een functie van klasse A1 worden gedurende een oriënteringsfase
van 1 jaar toegewezen aan een algemeen intredeniveau van “starter” (voor statutairen valt deze
fase samen met de stageperiode). Pas na afloop van deze oriënteringsfase wordt het
personeelslid aangesteld in een functie op de expertise of de leidinggevende ladder binnen de
functieklasse A1.
Opmerking: Voor functies van klasse A2 kan er niet rechtstreeks in klasse A2 geworven worden.
Gedurende de oriënteringsfase is het voor deze functie geworven personeelslid daarom eveneens
toegewezen aan het intredeniveau “starter” in klasse A1. Na de oriënteringsfase en bij positieve
afloop van de stage, kan het personeelslid wel in de volle functie in klasse A2 aangesteld worden.

•

De leidinggevende loopbaanladder groepeert functies waarbinnen leidinggevende
verantwoordelijkheden en taken centraal staan. Het aansturen en begeleiden van mensen om een
dienst, afdeling of directie draaiend te houden is een essentieel onderdeel van de doelstellingen
van functies binnen deze ladder.
Klasse

Functiefamilie Korte omschrijving

A1

LG1

A2

LG2

A3

LG3

A4

LG4

Team leider:
coördineert een klein team van (max. 5) personen met een functie van
hetzelfde of juist lagere niveau, waarbij de functiehouder gewoonlijk
actief meewerkt als teamlid
of: stuurt een klein tot middelgroot team van personen aan met
uitvoerende functies van lagere niveaus
Coördinator:
coördineert een team van (jong) professionelen of doorgegroeide
technici
Superviserend leidinggevende:
is de directe, operationele, technische chef en coach voor zijn/haar cel
of kleine afdeling
Operationeel leidinggevende:
leidinggevende verantwoordelijk voor het realiseren van operationele
doelstellingen van een middelgrote afdeling

De functies die zwaarder wegen dan klasse A4, zijn operationeel en strategisch leidinggevende
functies voor middelgrote tot grote afdelingen/organisaties. Deze behoren tot de
managementfuncties, die enkel via mandaat kunnen opgenomen worden voor een periode van 6
jaar. Vandaar dat de loopbaanladder voor wat betreft de leidinggevende functies niet verder reikt
dan klasse A4.

Nota d.d. 20 juni 2002

Pagina 16 van 16

De nieuwe loopbaan niveau A

•

De expertise loopbaanladder omvat alle technische, professionele en op expertise gerichte
functies waarbij de individuele inhoudelijke bijdrage een essentieel onderdeel is van de
doelstellingen van functies binnen deze ladder.
Klasse

Functiefamilie Korte omschrijving

A1

EL1

A2

EL2

A3

EL3

A4

EL4

A5

EL5

A6

EL6

Jong professioneel / doorgegroeid technicus:
voert taken van matige complexiteit uit, relatief zelfstandig, binnen het
kader van wel gedefinieerde praktijken en procedures. Ontvangt vaak
advies en opvolging door een leidinggevende.
Professioneel:
voert taken van een grote complexiteit uit binnen het kader van wel
gedefinieerde praktijken en procedures. Ontvangt beperkt advies en
richtlijnen.
Beginnend expert:
heeft bepaalde expertise uitgebouwd binnen een bepaald domein en
behandelt hierdoor taken van zeer grote complexiteit. Behoeft hiervoor
weinig of geen advies en richtlijnen.
Expert:
is een referentie binnen zijn/haar domein van expertise en geeft advies
en richtlijnen aan anderen. Definieert nieuwe praktijken en procedures.
Top expert:
is een specialist van top niveau binnen een bepaald domein binnen
een departement. Functies binnen deze functiefamilie combineren
vaak de expertenrol met een leidinggevende rol voor een beperkt team
van specialisten.
Autoriteit:
wordt zowel binnen als buiten de organisatie beschouwd als dé
referentie binnen zijn/haar domein van expertise en staat in voor
innovatie en ontwikkeling binnen dit domein.

Merk op:
-

Niet alle functies binnen de expertise ladder zijn “expertfuncties”. Het merendeel van de
functies in deze ladder (eerste 3 functieklassen) zijn functies waarbij technische competenties
belangrijk zijn voor het leveren van de individuele bijdrage (dossierbehandelaars, inspecteurs,
…). Pas vanaf klasse A3 kan men beginnen te spreken van “experten”.

-

Bovendien is het niet het expertise-niveau van de persoon dat bepalend is, maar wel het voor
de functie vereiste niveau van expertise alsook de verantwoordelijkheden die daarmee
gepaard gaan.

-

In tegenstelling tot het huidige loopbaansysteem, voorziet de nieuwe loopbaan dus de
mogelijkheid om een loopbaan uit te bouwen die gelijkwaardig is aan de leidinggevende
loopbaan, zonder daarbij verplicht te worden leidinggevende verantwoordelijkheden op te
nemen. Vermits dit tot op heden niet het geval was en experten vaak een sterk beperkt niveau
van autonomie kennen, zal initieel het aantal expertfuncties van klasse A5 beperkt en van
klasse A6 waarschijnlijk nihil zijn.
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2.3 Hoe verhoudt de loopbaan niveau A zich tot de management- en staffuncties?
Een leidinggevende functie op het niveau n, n-1, n-2 (en n-3 voor de FOD Financiën) wordt binnen de
federale overheid beschouwd als een managementfunctie. De hoofden van de stafdiensten “Budget
en Beheerscontrole”, “Personeel en Organisatie”, “ICT” en “Interne Audit” (en de stafdiensten eigen
aan de FOD Financiën) worden beschouwd als staffuncties. Deze functies worden ingevuld bij wijze
van een tijdelijk mandaat en worden gewogen via een ander functiewegingssysteem en –proces2. Op
basis van de weging wordt de functie toegewezen aan één van 7 salarisgroepen.
2.3.1 Aansluiting van de leidinggevende ladder op de managementfuncties
Leidinggevende functies die geen managementfuncties zijn (beneden n-2 niveau of n-3 niveau voor
FOD Financiën), worden gewogen met het functiewegingssysteem voor niveau A zoals beschreven in
deze nota. Deze functies zullen maximaal een score hebben die thuishoort in klasse A4. De
leidinggevende ladder sluit vanaf deze klasse dan ook aan op de managementfuncties.
In het geval dat een “managementfunctie” (op niveau n, n-1, n-2, (n-3)) na weging met het systeem
dat op deze functies van toepassing is beneden de minimumscore van 320 punten valt, kan ze niet als
managementfunctie beschouwd worden (en wordt ze dus ook niet via mandaat ingevuld). In dit geval
wordt de functie alsnog herwogen met het systeem voor niveau A, en wordt zij op basis daarvan
toegewezen aan één van de 4 functieklassen binnen de leidinggevende ladder.
2.3.2 Overlap van de expertise ladder met de management- en staffuncties
De expertise ladder loopt wel door tot functieklasse A6 en vertoont daarmee qua functiegewicht een
overlap met het systeem van de management- en staffuncties. Enkel de hoogste salarisgroepen van
de functies ingevuld bij wijze van mandaat vertegenwoordigen een zwaarder functiegewicht. De
“expert”functies worden bijgevolg vergelijkbaar beloond met het merendeel van de management- en
staffuncties. Vermits bij de staffuncties het expertise-element zwaar doorweegt, kunnen zij beschouwd
worden als een bijkomende doorgroeimogelijkheid vanuit de expertise-ladder van niveau A.
Managementfuncties

Staffuncties

Groep
Groep 77

Groep
Groep 77

Groep
Groep 66
Groep
Groep 55

Leidinggevende ladder

Expertise ladder

niveau A

Groep
Groep 55

EL6
EL6

Klasse A6

EL5
EL5

Klasse A5

LG4
LG4

EL4
EL4

Klasse A4

LG3
LG3

EL3
EL3

Klasse A3

LG
LG 22

EL2
EL2

Klasse A2

LG1
LG1

EL1
EL1

Klasse A1

Groep
Groep 44
Groep
Groep 33

Groep
Groep 44
Groep
Groep 33

Groep
Groep 22
Groep
Groep 11

Groep
Groep 66

Groep
Groep 22
Groep
Groep 11

Starter
Starter

2

Zoals bepaald door het KB van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale
overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.
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3.

Een loopbaan met duidelijke groeikansen en nieuwe loopbaanperspectieven

Een loopbaan is een opeenvolging van functies die een persoon tijdens zijn professionele leven
opneemt.
Het nieuwe loopbaanbeleid voor niveau A kent 2 belangrijke uitgangspunten:
•

Het initiatief ligt bij het individu: De organisatie bepaalt welke functies noodzakelijk zijn en bepaalt
daarmee het ‘aanbod’ aan loopbaanmogelijkheden. Maar het is elk individu dat, op basis van zijn
competenties, interesses en ambities, zelf in grote mate de ontwikkeling van zijn loopbaan zal
bepalen door al dan niet in te spelen op de opportuniteiten die zich voordoen.

•

Een functie wordt toegewezen aan de beste kandidaat: Om een nieuwe functie op te kunnen
nemen, dient de persoon deel te nemen aan een selectieprocedure voor de vacante functie. De
kandidaat wiens generieke en technische competenties het meest aansluiten bij de
functievereisten en dus het meest geschikt wordt bevonden, wordt aangesteld in de functie.

3.1

Welke loopbaanperspectieven biedt niveau A?

In functie van persoonlijke ambities en competenties kan iemand zijn loopbaan ….
… horizontaal uitbouwen via mobiliteit naar een functie van dezelfde functieklasse;
… vertikaal uitbouwen via bevordering naar een functie in een hogere klasse (of managementfunctie).
Een loopbaan kan niet alleen binnen één loopbaanladder uitgebouwd worden, maar ook over beide
loopbaanladders heen.
De loopbaanmogelijkheden

Expertise ladder

Leidinggevende
ladder

Expertise ladder

Klasse A6

Klasse A5

Klasse A4

Klasse A3

2

Klasse A2

1

1 Horizontaal versus vertikaal
2 Binnen één loopbaanladder versus
over beide loopbaanladders

Klasse A1

Deze loopbaanmogelijkheden gelden zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden

Nota d.d. 20 juni 2002

Pagina 19 van 19

De nieuwe loopbaan niveau A

3.2

Op welke manier wordt de beste kandidaat voor een functie geselecteerd?

Om door te groeien in zijn loopbaan dient een personeelslid zich kandidaat te stellen voor een vacante
functie. Indien het personeelslid voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de functie, kan hij
deelnemen aan de vergelijkende selectieprocedure voor de vacante functie. De meest geschikte
kandidaat, m.a.w. diegene wiens technische en generieke competenties het best aansluiten bij het
gezochte profiel, wordt aangesteld in de functie.

3.2.1

Wie kan zich kandidaat stellen voor een functie van niveau A?

De vacante functies in alle functieklassen van niveau A zijn toegankelijk voor alle personeelsleden van
niveau A via mobiliteit of via bevordering.
Daarnaast kunnen functies in een aantal functieklassen opengesteld worden voor andere kandidaten:
• personeelsleden van een lager niveau via bevordering voor verhoging in niveau:
- uit niveau C: toegang tot functies in klasse A1;
- uit niveau B: toegang tot functies in klassen A1 en A2;
• kandidaten uit de externe arbeidsmarkt via werving:
• voor functies in functieklasse A1;
• voor functies in de expertise loopbaanladder in de functieklassen A3 tot en met A6, indien
verwacht wordt dat de vereiste competenties niet aanwezig zijn op de interne arbeidsmarkt en
het directiecomité hier uitdrukkelijk tot beslist.
Schematisch samengevat:

Personeelsleden niveau A van
zelfde functieklasse via mobiliteit

Klasse A1

Klasse A2

Klasse A3

Klasse A4

Klasse A5

Klasse A6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

enkel EL3

enkel EL4

enkel EL5

enkel EL6

Personeelsleden niveau A een
lagere functieklasse via bevordering
Werving

X

Bevordering vanuit niveau C

X

Bevordering vanuit niveau B

X

X

Het management, hierin ondersteund door de stafdienst P&O, bepaalt voor wie een functie vacant
wordt verklaard.

Op het moment van vacant verklaring wordt samen met de functiebeschrijving ook bekend gemaakt
tot welke klasse de functie behoort en voor wie ze wordt opengesteld.
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3.2.2

Welke toelaatbaarheidsvoorwaarden gelden voor functies van niveau A?

Om aangesteld te kunnen worden in een functie, dient
toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen die verbonden zijn
toelaatbaarheidsvoorwaarden kunnen zich situeren op 2 vlakken:

•

de kandidaat aan de
aan de functie. Deze

Relevante ervaring:
Er worden enkel anciënniteits- of ervaringsvereisten gesteld voor functies van klasse A4 (min. 6
jaar nuttige ervaring), klasse A5 (min. 10 jaar nuttige ervaring) en klasse A6 (min. 15 jaar nuttige
ervaring).
Komen in aanmerking voor relevante ervaring:

•

-

het aantal jaren anciënniteit in niveau A (of 1) binnen de federale overheid

en/of

-

het aantal jaren nuttige professionele ervaring buiten de federale overheid (privé of andere
overheden). Wordt beschouwd als nuttige ervaring die professionele ervaring die gerelateerd
kan worden aan de functiebeschrijving.

Diplomavereisten:
-

Houder zijn van een universitair diploma of diploma van hoger onderwijs van het lange type
(HOLT).

-

Interne kandidaten van niveau B en C zijn hiervan vrijgesteld voor zover zij slagen in de
bevorderingsprocedure.

-

Voor bepaalde functies kunnen, gezien de specifieke vereisten van de functie, bijkomende
diplomavereisten gesteld worden. Deze diplomavereisten worden vastgelegd in de
functiebeschrijving en kunnen gehanteerd worden als toelaatbaarheidsvoorwaarde tijdens de
selectie. De stafdienst P&O waakt erover dat de gestelde diplomavereisten relevant en
noodzakelijk zijn. Zij zijn voorwerp van syndicaal overleg op FOD-niveau.

-

Op gelijkaardige wijze kunnen bepaalde functies via bevordering enkel toegankelijk verklaard
worden voor welbepaalde graden van niveau B of C.
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3.2.3

Welke selectieprocedure dient gevolgd te worden voor een functie van niveau A?

Indien de (interne / externe) kandidaat voldoet aan de gestelde toelaatbaarheidsvoorwaarden, kan hij
deelnemen aan de vergelijkende selectieprocedure die wordt georganiseerd voor de vacante functie.

De vergelijkende selectieprocedure voor een vacante functie van niveau A bestaat algemeen uit 2
gedeelten:
1

Een generieke selectieproef, waarbij de generieke competenties vereist voor de functie
worden nagegaan.
De inhoud en vorm van de generieke selectieproef zijn afhankelijk van de functiefamilie
waartoe de functie behoort3. Hierbij zijn functieklasse en loopbaanladder minimaal
onderscheidende factoren. Voor klasse A1 zal tevens een generieke selectieproef
georganiseerd worden voor de algemene rol van “starter”.
De kandidaten die geslaagd zijn in de generieke selectieproef worden toegelaten tot de
bijkomende selectieproef.
Kandidaten die geslaagd zijn in de generieke selectieproef, maar na afloop van de procedure
niet worden aangesteld, komen terecht in een reserve.
De generieke selectieproef kan georganiseerd worden:

2

-

op basis van het wervingsplan, voor een groep van vacante funties binnen dezelfde
functiefamilie met het oog op het aanleggen van een reserve aan kandidaten voor deze
vacante functies,

-

voor één vacante functie indien hiervoor geen geschikte reserve aan kandidaten bestaat.

Een bijkomende selectieproef, waarbij de generieke en technische competenties, specifiek
vereist
voor
de
vacante
functie
in
kwestie
worden
nagegaan.
De inhoud en vorm van de bijkomende selectieproef worden bepaald per vacante (generieke)
functie op basis van de functiebeschrijving (inclusief competentieprofiel).
Het betrokken departement, vertegenwoordigd door ofwel een leidinggevende, ofwel een
vertegenwoordiger van de P&O stafdienst, bepaalt mee de vorm en inhoud van de bijkomende
selectieproef, maakt mee deel uit van de jury en bepaalt dus mee de finale rangschikking voor
de vacante functie.
Na afloop van de bijkomende selectieproef worden de geschikte kandidaten gerangschikt in
volgorde van geschiktheid voor de vacante functie. De meest geschikte kandidaat wordt
aangesteld in de functie.
Indien het een selectieprocedure betreft voor een generieke functie waarvoor verwacht wordt
dat er op relatief korte termijn opnieuw vacantverklaringen zullen gebeuren, kan het
departement beslissen een reserve aan te leggen van de geschikte kandidaten voor de
generieke functie in kwestie.
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De vergelijkende selectieprocedure verloopt identiek voor externe en interne kandidaten, met dien
verstande dat:
•

In het geval van bevordering vanuit een lager niveau de generieke selectieproef een zwaardere
vorm zal innemen dan in het geval van werving vermits deze proef voor deze kandidaten
eveneens als alternatief geldt voor de algemene diplomavereiste (universitair of HOLT diploma)
die aan hen niet wordt gesteld.

•

Bij gemengde openstelling (intern, extern) de inhoud van de bijkomende selectieproef dezelfde
dient te zijn zodat interne en externe kandidaten op eenzelfde lijst gerangschikt kunnen worden.

Een kandidaat wordt vrijgesteld voor de generieke selectieproef indien…
•

… hij reeds een functie uitoefent van dezelfde functieklasse in niveau A (interne mobiliteit);

•

… hij een functie uitoefent van de net lagere functieklasse in niveau A dan de vacante functie
(bevordering naar de net hogere functieklasse);

•

… hij in de 2 jaar (voor externe kandidaten) of in de 3 jaar (voor interne kandidaten) voorafgaand
aan de vacantverklaring van de functie reeds geslaagd was in een generieke selectieproef voor
dezelfde (of een hogere) functiefamilie.

•

… hij als personeelslid van niveau B of C laureaat is van het huidige bevorderingsexamen niveau
1 (brevettensysteem). Opmerking: bij wijze van overgangsmaatregel kunnen de personeelsleden
die op heden reeds houder zijn van één of meer brevetten voor bevordering in niveau 1 deze
vervolledigen via het huidige systeem tot en met 31 december 2005.

3.2.4

Wat gebeurt er met de meest geschikte kandidaat?

De kandidaat die na afloop van de selectieprocedure het meest geschikt wordt bevonden, wordt
aangesteld in de functie.

In het geval van een statutaire werving / bevordering, wordt de kandidaat benoemd in de functieklasse
waartoe zijn functie behoort. Bij werving gebeurt dit na gunstige afloop van de stageperiode.

3

Een functiefamilie is een groep van functies die eenzelfde set en niveau van generieke competenties vereisen. De functies
binnen één functiefamilie kunnen wel onderling verschillen inzake technische competenties die vereist zijn.

Nota d.d. 20 juni 2002

Pagina 23 van 23

De nieuwe loopbaan niveau A

3.3
Wat indien de uitgeoefende functie evolueert en na verloop van tijd eigenlijk in
een hogere functieklasse thuishoort?
In de praktijk is het mogelijk dat de inhoud van een bestaande functie, mét functiehouder, zodanige
wijzingen in het het taken- en verantwoordelijkhedenpakket kent, dat ze eigenlijk in een hogere
functieklasse thuishoort.
In dit geval dient op initiatief van de betrokken leidinggevende in elk geval de functiebeschrijving
aangepast te worden een herweging van de functie aangevraagd te worden.

Indien de herweging bevestigt dat de functie in een hogere functieklasse thuishoort, zijn er twee
mogelijkheden:

•

het betreft een functie van klasse A1 die na herweging in klasse A2 terechtkomt:

De huidige functiehouder wordt, zonder voorafgaande selectieprocedure, bevorderd op voorstel van
de betrokken managementfunctie n-1 en na beslissing van het directiecomité. Voor de FOD Financiën
gebeurt dit op voorstel van de betrokken managementfunctie n-2 en na beslissing van de betrokken
managementfunctie n-1.

•

in elk ander geval:

Het Directiecomité beslist of het noodzakelijk is om de functie opnieuw vacant te verklaren.
Indien het niet nodig geacht wordt de functie vacant te verklaren, wordt de huidige functiehouder
bevorderd volgens voorgaande procedure.
Indien wel wordt beslist om de functie vacant te verklaren, wordt een selectieprocedure gelanceerd.
Deze selectieprocedure is in dit geval in elk geval beperkt tot de interne federale markt (en eventueel
tot het departement/de instelling in kwestie).
De normale selectieprocedure is van toepassing. Indien de functie na herweging één klasse hoger
komt te liggen, dient de huidige functiehouder enkel de bijkomende selectieproef af te leggen. Indien
er meer dan één klasse verschil zou zijn (zeer uitzonderlijk), dient de functiehouder de volledige
procedure af te leggen.
Indien de huidige functiehouder na de procedure tot de meest geschikte kandidaten behoort, heeft hij
voorrang op de overige kandidaten. Zoniet, wordt de meest geschikte kandidaat aangesteld.
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4.

Een rechtvaardige en marktconforme beloning

De beloning van een medewerker van niveau A wordt voortaan bepaald door het gewicht van de
functie die hij uitoefent. Per functieklasse werd immers een beloningspakket uitgetekend dat
marktconform is doorheen de volledige loopbaan.

Per functieklasse werd één beloningspakket uitgetekend dat hetzelfde zal zijn doorheen de ganse
federale overheid. Functies die, alhoewel verschillend van inhoud, gelijkwaardig zijn qua niveau van
verantwoordelijkheden en competentieniveau, zullen voortaan dus binnen de ganse federale overheid
op eenzelfde manier verloond worden.

Het nieuwe pakket voorziet een beloning die doorheen de hele loopbaan conform is aan wat op de
markt voor gelijkwaardige functies betaald wordt aan mensen met een vergelijkbare ervaring.

4.1

Uit welke elementen bestaat een marktconform beloningspakket?

In het uittekenen van het nieuwe beloningsbeleid voor niveau A, wordt een beloning conform de totale
Belgische privé-markt voorzien op 3 niveaus van beloning:
•

het basis jaarsalaris (“base salary”)

•

het totaal brutojaarsalaris (“total cash”)

•

de totale beloning (“total remuneration”)

4.1.1

Basis jaarsalaris (“base salary”)

Het basis jaarsalaris bestaat uit:
•

•
•

De bruto jaarwedde: Per functieklasse worden nieuwe weddenschalen ingevoerd. Deze zijn zo
gedefinieerd dat de loonsverhogingen op basis van anciënniteit voortaan jaarlijks gebeuren in
plaats van tweejaarlijks.
Het vakantiegeld: Het vakantiegeld wordt op termijn verhoogd tot het marktconforme niveau van
92% van de bruto maandbezoldiging voor alle functieklassen.
De eindejaarspremie: Het huidige stelsel van de eindejaarstoelage blijft behouden.
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4.1.2

Totaal brutojaarsalaris (“total cash”)

Het totaal brutojaarsalaris bestaat uit het basis jaarsalaris aangevuld met variabele elementen.
Op de markt zijn variabele elementen zoals premies, bonussen, commissies courant op dit niveau.
Vandaar dat ook de federale overheid een variabel beloningselement introduceert:
•

Voor de functieklassen A1 tot en met A3: in de vorm van een competentietoelage voor die
personeelsleden die hun competenties op peil houden en periodiek slagen in een
competentiemeting.

•

Voor de functieklassen A4 tot en met A6: in de vorm van een functioneringstoelage gekoppeld aan
de mate waarin de functiehouder zijn doelstellingen realiseert.

De waarde van dit variabel element verschilt per functieklasse.
4.1.3

Totale beloning (“total remuneration”)

Bovenop het totaal brutojaarsalaris kent de federale overheid ook nog een aantal bijkomende
voordelen toe:
•
•

De huidige voordelen, zoals onder andere het pensioenstelsel, blijven behouden.
Om de vergelijking met de markt te doorstaan op niveau van de totale beloning, worden vanaf
functieklasse A3 bijkomende voordelen toegekend ter waarde van:
- klasse A3 : €2.500
- klasse A4 tot A6: €8.500
De invulling en samenstelling van deze bijkomende voordelen dient nog bepaald te worden.
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4.2

Hoe ziet het beloningspakket er concreet uit per functieklasse?

4.2.1

Functieklassen A1 tot en met A3: beloning gedreven door competentie

Binnen de functieklassen A1, A2, A3 evolueert een ambtenaar telkens over 3 weddenschalen (detail
bijlage II).
Klasse A1

Klasse A2

Klasse A3

A11

A21

A31

Tweede weddenschaal (“bevestigd”) A12

A22

A32

Derde weddenschaal (“ervaren”)

A23

A33

Eerste weddenschaal (“basis”)

A13

Werving of bevordering vanuit een lager niveau gebeurt in de eerste weddenschaal van de
functieklasse waartoe de functie die het personeelslid uitoefent, behoort.

Binnen een weddenschaal evolueert het personeelslid op basis van geldelijke anciënniteit. Periodieke
verhogingen in de weddenschaal worden jaarlijks toegekend en niet langer tweejaarlijks. In
tegenstelling tot de huidige weddenschalen, ontwikkelen de nieuwe weddenschalen zich over 28 tot
32 jaar (tegenover ongeveer 25 jaar momenteel – min. 19 jaar, max. 28 jaar). Binnen eenzelfde
functie of functieklasse blijft op die manier over een groot deel van de loopbaan groeiperspectief
bestaan.
De verhoging in weddenschaal (naar de 2e en 3e) binnen de functieklasse wordt niet langer bepaald
door anciënniteit en normen, maar door het slagen van de ambtenaar in periodieke
competentiemetingen.
Welke competentiemeting van toepassing is op de ambtenaar wordt bepaald door de functiefamilie
waartoe zijn functie behoort.
In totaal dient de ambtenaar doorheen zijn loopbaan 5 competentiemetingen met succes af te leggen
om tot de derde en laatste weddenschaal van de klasse te kunnen doorgroeien:
1e weddenschaal
2 competentiemetingen:
• meting 1 na stage: geldt 3 jaar en geeft recht op toelage
• meting 2: geldt 5 jaar en geeft recht op toelage
5 jaar na meting 2: verhoging in 2e weddenschaal
2e weddenschaal
3 competentiemetingen:
• meting 3: direct na verhoging in weddenschaal; geldt 5 jaar en geeft recht op toelage
• metingen 4 en 5: gelden 5 jaar en geven recht op toelage
5 jaar na meting 5: verhoging in 3e weddenschaal
3e weddenschaal
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Slagen in de competentiemeting geeft voor de geldigheidstermijn van de meting (3 of 5 jaar)
bijkomend recht op een competentietoelage, waarvan het bedrag varieert per functieklasse. De
modaliteiten van berekening en betaling van de competentietoelage zijn identiek aan deze bepaald
voor niveau B en C.
Ambtenaren bezoldigd in de 3e weddenschaal evolueren nog op basis van anciënniteit in de schaal
maar kunnen bijkomend geen aanspraak maken op een competentietoelage.

Contractuele personeelsleden kunnen enkel bezoldigd worden in de 1e weddenschaal van de
functieklasse waartoe hun functie behoort. Indien zij minimum 1 jaar in dienst zijn, kunnen zij echter
eveneens deelnemen aan de competentiemeting, om een competentietoelage te verwerven (telkens
voor de duur van 5 jaar).

Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A1
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
Netto voordelen

•

Basiswedde tussen € 21.880 en € 38.430 (bruto, à 100%). (Huidige
waarde = € 28.304 en € 49.713)
Vakantiegeld van 92% van het bruto maandloon
Eindejaarstoelage volgens huidig stelsel
Competentietoelage van € 2.000 (bruto, à 100%) (Huidige waarde =
€ 2.587)
Huidig stelsel van voordelen

Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A2
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
Netto voordelen

•

Basiswedde tussen € 24.130 en € 42.750 (bruto, à 100%). (Huidige
waarde = € 31.215 en € 55.301)
Vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon
Eindejaarstoelage volgens huidig stelsel
Competentietoelage van € 3.000 (bruto, à 100%) (Huidige waarde =
€ 3.881)
Huidig stelsel van voordelen

Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A3
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
Netto voordelen

•
•
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4.2.2

Functieklassen A4 tot en met A6: beloning gedreven door het behalen van doelstellingen

Binnen de functieklassen A4, A5 en A6 verloopt de loopbaan telkens over één weddenschaal per
functieklasse (identiek voor statutaire en contractuele personeelsleden). Binnen de weddenschaal
evolueert het personeelslid op basis van geldelijke anciënniteit met jaarlijkse periodieke verhogingen
tot een geldelijke anciënniteit van 32 jaar. Hierdoor blijft binnen eenzelfde functie of functieklasse over
een groot deel van de loopbaan groeiperspectief bestaan.

Bovenop de bezoldiging in deze weddenschaal, kan het personeelslid jaarlijks
functioneringstoelage krijgen die varieert tussen 0 en max. 20% van zijn bruto jaarwedde.

een

Toekenning van de functioneringstoelage gebeurt in functie van de mate waarin de functiehouder zijn
doelstellingen gerealiseerd heeft. Deze doelstellingen worden jaarlijks afgesproken binnen het kader
van het managementplan tussen de functiehouder en zijn functionele chef en schriftelijk vastgelegd.
Hierbij wordt duidelijk omschreven welke criteria gehanteerd zullen worden om de mate waarin de
doelstellingen bereikt werden, te beoordelen.

Ter voorbereiding van de toekenning maakt de functionele leidinggevende een schriftelijk advies op
over de mate waarin deze doelstellingen effectief werden behaald en bespreekt dit met de
functiehouder in kwestie. Op basis van dit advies, doet de betrokken houder van de
managementfunctie n-1 (n-2 in geval van Financiën) een gemotiveerd voorstel van toekenning van
een functioneringstoelage aan het Directiecomité. Het Directiecomité beslist uiteindelijk over de
toekenning van de toelage en doet dit binnen een globale enveloppe gelijk aan 10% van de totale
weddemassa van de personeelsleden bezoldigd in de klassen A4, A5 en A6.
Indien de functiehouder zijn doelstellingen realiseert binnen de afgesproken criteria, kan de
functioneringstoelage maximaal 15% van het bruto jaarsalaris bedragen; een functioneringstoelage
van 20% van het bruto jaarsalaris kan slechts toegekend worden indien de functiehouder zijn
doelstellingen significant overstijgt.

De functioneringstoelage wordt jaarlijks éénmalig uitbetaald in de maand september en wordt in
aanmerking genomen voor de berekening van vakantiegeld, eindejaarstoelage en pensioen volgens
dezelfde principes als de competentietoelage. Een personeelslid komt in slechts in aanmerking voor
de functioneringstoelage voor zover hij minimaal 6 maanden een functie uitgeoefend heeft binnen de
functieklasse A4 of hoger.
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Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A4
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
•
Netto voordelen
•

Basiswedde tussen € 31.520 en € 49.470 (bruto, à 100%) (Huidige
waarde = € 40.774 en € 63.994)
Vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon
Eindejaarstoelage volgens huidig stelsel
Functioneringstoelage tussen 0 en 20% van de bruto jaarwedde
Huidig stelsel van voordelen
Bijkomende voordelen ter waarde van €8.500

Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A5
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
•
Netto voordelen
•

Basiswedde tussen € 41.740 en € 56.980 (bruto, à 100%) (Huidige
waarde = € 53.995 en € 73.709)
Vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon
Eindejaarstoelage volgens huidig stelsel
Functioneringstoelage tussen 0 en 20% van de bruto jaarwedde
Huidig stelsel van voordelen
Bijkomende voordelen ter waarde van €8.500

Kort samengevat : het beloningspakket in functieklasse A6
•

Basis jaarsalaris
•
•

Bruto variabel inkomen •
•
Netto voordelen
•
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Basiswedde tussen € 55.970 en € 75.780 (bruto, à 100%) (Huidige
waarde = € 72.403 en € 98.029)
Vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon
Eindejaarstoelage volgens huidig stelsel
Functioneringstoelage tussen 0 en 20% van de bruto jaarwedde
Huidig stelsel van voordelen
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4.3

Welke impact hebben loopbaanwijzigingen op de bezoldiging?

Elk personeelslid wordt beloond volgens de functieklasse waartoe de functie waarin hij is aangesteld,
behoort. Het opnemen van een nieuwe functie kan dus de nodige impact hebben op de beloning.

4.3.1

Mobiliteit naar een functie van dezelfde functieklasse

Een personeelslid dat via interne mobiliteit een functie opneemt binnen dezelfde functieklasse doet dit
met behoud van rechten: zowel op het vlak van wedde, competentietoelage, als stand inzake
competentiemetingen.

4.3.2

Bevordering naar een functie van een hogere functieklasse

Voor een medewerker die bevordert naar een functie van een hogere functieklasse gelden volgende
regels:

•

Bij bevordering naar een functie van klasse A2 of A3:
-

-

Weddenschaal:
-

het personeelslid bezoldigd in de eerste weddenschaal van de huidige functieklasse,
wordt bevorderd in de eerste weddenschaal van de nieuwe hogere functieklasse;

-

het personeelslid bezoldigd in de tweede of derde weddenschaal van de huidige
functieklasse, wordt bevorderd in de tweede weddenschaal van de nieuwe hogere
functieklasse;

Variabel element:
De competentietoelage die het personeelslid eventueel wordt toegekend in de huidige
functieklasse, wordt niet langer toegekend vanaf het moment van het opnemen van de nieuwe
functie (de nieuwe wedde vangt het verschil op). Wél kan het personeelslid onmiddellijk
opnieuw deelnemen aan een competentiemeting voor de functiefamilie waartoe zijn nieuwe
functie behoort.
Het personeelslid behoudt hierbij ook zijn stand inzake het aantal reeds afgelegde
competentiemetingen (d.w.z. iemand die reeds meting 1 heeft afgelegd in de oude
functieklasse, kan deelnemen aan meting 2 in de nieuwe functieklasse).

-

Bijkomende voordelen:
Eventuele bijkomende voordelen die verbonden zijn aan de hogere functieklasse worden
toegekend vanaf het moment waarop de functie wordt opgenomen.
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•

Bij bevordering naar een functie van klasse A4 of hoger:
-

Weddenschaal: het personeelslid wordt bezoldigd in de weddenschaal die van toepassing is
op de nieuwe functieklasse

-

Variabel element:
De competentietoelage die het personeelslid eventueel wordt toegekend in de huidige
functieklasse, wordt niet langer toegekend vanaf het moment van het opnemen van de nieuwe
functie (de nieuwe wedde vangt het verschil op).
Wél kan het personeelslid aanspraak maken op een functioneringstoelage indien hij op het
moment van toekenning minimum 6 maanden de functie van deze klasse heeft uitgeoefend.
Indien het personeelslid vanuit een functie van klasse A4 of hoger bevorderd naar een nog
hogere klasse, wordt de functioneringstoelage pro rata op de wedde in de oude en nieuwe
functieklasse berekend. Bij toekenning wordt ook het advies van de vorige functioneel
leidinggevende ingewonnen.

-

Bijkomende voordelen:
Eventuele bijkomende voordelen die verbonden zijn aan de hogere functieklasse worden
toegekend vanaf het moment waarop de functie wordt opgenomen.

4.3.3

Tijdelijke toewijzing aan een functie

Om een dringende, maar tijdelijke organisatie-behoefte op te vangen, kan een medewerker tijdelijk
toegewezen worden aan een functie van eenzelfde of een hogere klasse.
•

Tijdelijke toewijzing aan een functie van dezelfde klasse heeft geen invloed op de bezoldiging van
de persoon.

•

Tijdelijke toewijzing aan een functie van een hogere klasse:
-

van minder dan één maand: heeft geen invloed op de bezoldiging van de persoon

-

vanaf één tot zes maanden: de persoon heeft recht op een compensatie van het verschil in
wedde via een tijdelijke toelage en dit voor de duur van de toewijzing

-

vanaf zes maanden: de persoon wordt volledig bezoldigd volgens de weddenschalen en
voordelen gekoppeld aan de hogere functie en dit voor de duur van de toewijzing

4.3.4

Reaffectatie in een functie van een lagere klasse

Een personeelslid kan op een bepaald moment in de loopbaan er zelf voor kiezen om een functie met
minder grote verantwoordelijkheden op te nemen, o.a. omwille van persoonlijke redenen of de
vaststelling dat een functie te zware vereisten stelt.

In dat geval kan het personeelslid opteren voor reaffectatie in een functie van een lagere klasse (of
lager niveau): het personeelslid wordt dan op wedde ingeschaald in de weddenschalen van de lagere
klasse en kan dan deelnemen aan het normale loopbaanverloop binnen die lagere klasse.
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Module 2: Van 1 naar

A

Aanpak van implementatie en overgangsmodaliteiten
voor het huidig personeel van niveau 1
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Van 1 naar A: een dubbele aanpak

Het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem voor niveau A is in verschillende aspecten fundamenteel
verschillend met het huidige systeem voor niveau 1. Het is daarom van fundamenteel belang dat bij de
implementatie hiervan en de integratie van het huidige personeel van niveau 1 in deze nieuwe
loopbaan, zeer zorgvuldig tewerk wordt gegaan.

Implementatie zal bijgevolg de nodige tijd vergen. Daarom wordt gekozen voor een dubbele aanpak:
1. een snelle implementatie van een aantal lineaire maatregelen die elk personeelslid op korte
termijn aanzienlijke voordelen opleveren;
2. een tragere en gefaseerde implementatie van het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem die de
nodige tijd voorziet om zorgvuldig tewerk te gaan.
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1.

Implementatie van de lineaire maatregelen

In afwachting van de implementatie van het nieuwe systeem niveau A, profiteren alle personeelsleden
van niveau 1 (gemene en bijzondere graden) van twee lineaire maatregelen:
•

een verhoging van het bruto jaarsalaris met 1% vanaf 1 januari 2003;

•

een verhoging van het vakantiegeld tot het marktconforme niveau in 2 fasen:
-

tot 80% van het bruto maandloon vanaf 2003,

-

tot 92% van het bruto maandloon vanaf 2005.

Ter vergelijking: het huidige vakantiegeld bedraagt procentueel tussen de 25,6% (laagste weddes)
en 54,2% (hoogste weddes) van het bruto maandloon. Voor het merendeel van de ambtenaren
van niveau 1 wordt het vakantiegeld dus reeds in 2003 ongeveer verdubbeld.

In totaal leveren deze lineaire maatregelen de huidige personeelsleden van niveau 1 een verhoging
van het bruto jaarsalaris op van minimum 3,8%, maximum 6,0% en gemiddeld 5,6%.
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2.

Implementatie van het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem

De implementatie van het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem gebeurt gefaseerd in de loop van
de periode 1/1/2004 – 31/12/2005 en wordt gekoppeld aan de implementatie van de BPRs.

Integratie van het huidige personeel niveau 1 in de nieuwe loopbaan niveau A is gekoppeld aan de
implementatie van de BPR binnen de FOD / directoraat-generaal / directie / instelling waarin het
personeel is tewerkgesteld.

Integratie in de nieuwe loopbaan kan ten vroegste op 1 januari 2004 (datum van inwerkingtreding van
de nieuwe loopbaan) en moet ten laatste op 31 december 2005 gebeurd zijn voor elk personeelslid
van niveau 1.

Het Directiecomité van elke FOD / wetenschappelijke instelling of parastatale bepaalt:
•

het moment van kanteling van oude naar nieuwe loopbaan binnen deze vooropgestelde termijn in
functie van het tijdstip van implementatie van de BPR,

•

een eventuele kantelingsfasering (wordt er voor de betrokken organisatie in één beweging of
gefaseerd per directoraat-generaal / directie een kanteling naar de nieuwe loopbaan gemaakt?)

De FOD P&O bepaalt de voorwaarden waaraan dit “kantelmoment” dient te voldoen.

2.1
Wat is een BPR en waarom wordt de nieuwe loopbaan niveau A hieraan
gekoppeld?

2.1.1

Wat is een BPR?

BPR staat voor “Business Process Reengineering”. Dit is een algemene discipline die intussen
wereldwijd wordt toegepast, zowel binnen privé als overheidsorganisaties, om de werking van de
organisatie te “verbeteren”.
Wat “beter” is, is afhankelijk van de strategische doelstellingen van de organisatie: soms betekent het
sneller, soms efficiënter, soms met minder fouten, soms klantvriendelijker, … of natuurlijk een
combinatie van verschillende elementen.

In elk geval worden bij een BPR fundamenteel de missies, activiteiten en procedures (of processen)
van de organisatie herbekeken en hertekend in functie van deze doelstellingen. Hierbij wordt niet
alleen gedefinieerd “wat” er moet gedaan worden, maar ook “hoe”, “waarom?” en “door wie?”.
Een BPR resulteert bijgevolg niet alleen in nieuwe procedures, maar meestal ook in nieuwe ICT
ondersteuning, een andere werkorganisatie met hergedefinieerde functies, een andere inzet van het
personeel, eventueel zelfs aangepaste infrastructuur, enzovoort.
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Waarin verschilt dit van gewoon het toepassen van gezond verstand?
In essentie is er geen verschil. De meerwaarde van BPR is echter dat het een gestructureerde aanpak
levert, getest en verbeterd na toepassing in verschillende organisaties, om gezond verstand effectief
om te zetten in tastbare verbeteringen die bijdragen tot de strategische doelstellingen van de
organisatie.

Voor alle duidelijkheid:
Voor BPRs moet er niet noodzakelijk altijd beroep gedaan worden op externe consultants. Gezien de
federale overheid momenteel weinig ervaring heeft met dit soort aanpak en projecten, moet zij voor de
BPRs die momenteel gerealiseerd worden noodgedwongen veelal nog beroep doen op externen.
Ook nu al zijn er echter ook altijd ambtenaren nauw bij deze projecten betrokken. Bovendien worden
momenteel een 70-tal ambtenaren opgeleid om de competenties vereist van een BPR adviseur te
ontwikkelen. Op die manier zal de federale overheid in de toekomst veel beter in staat zijn om zelf
nieuwe processen en organisatiestructuren uit te tekenen en te implementeren en kan de externe
inbreng beperkt worden tot specifieke expertise die niet binnen de organisatie aanwezig is.

2.1.2

Waarom wordt de implementatie van de nieuwe loopbaan niveau A hieraan gekoppeld?

In het kader van de hervorming van het openbaar ambt, worden binnen de federale overheidsdiensten
en andere federale instellingen de veranderingsprocessen opgestart. Op basis van de strategische
doelstellingen (voor de FODs vastgelegd in het managementplan) zullen prioritaire
verbeteringsprojecten (BPRs) opgestart worden binnen elke FOD en instelling. Voor een aantal FODs
is dit proces al van start gegaan.
Zoals hierboven reeds werd aangegeven zal in het kader van elke BPR ook de werkorganisatie
hertekend worden. Concreet betekent dat ook tot op het niveau van de functies wijzigingen zullen
gebeuren om aan te sluiten op de nieuwe doelstellingen, nieuwe procedures, nieuwe organisatie en
nieuwe werkwijzen.

Voor vele ambtenaren betekent dit bijgevolg dat hun taken- en verantwoordelijkhedenpakket in de
komende jaren, in meer of mindere mate, zal wijzigen. Dit terwijl net de functie-inhoud van het
personeelslid centraal komt te staan in het nieuwe loopbaan- en beloningssysteem.
Vandaar dat ervoor gekozen wordt om de personeelsleden van niveau 1 niet op basis van hun huidige
functie te integreren in het nieuwe systeem, maar op basis van de functie die ze zullen uitoefenen ná
BPR.
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2.1.3 Betekent dit dat het moment waarop de nieuwe loopbaan van toepassing wordt kan
verschillen per individu?
Gezien de BPRs niet overal op hetzelfde moment worden gerealiseerd en de implementatie van de
nieuwe procedures en werkorganisatie ook gefaseerd zal dienen te gebeuren, kan en zal het moment
van implementatie in de nieuwe loopbaan inderdaad verschillend zijn voor verschillende
FODs/instellingen en eventueel zelfs voor verschillende directoraten-generaal / directies binnen
eenzelfde FOD/instelling. Alternatief is om met de implementatie te wachten tot de BPRs overal
gerealiseerd zijn. Gezien de vertraging die dit met zich mee zou brengen voor alle personeelsleden, is
dit geen wenselijk scenario.

Het Directiecomité van de FOD / instelling bepaalt welk het “kantelmoment” is van het huidige
loopbaansysteem naar het nieuwe loopbaansysteem. Hierbij kan het Directiecomité kiezen om
eenzelfde moment voor iedereen te hanteren (en dus te wachten tot de BPRs binnen de hele FOD /
instelling zijn ingevoerd) of om toch gefaseerd te werk te gaan naargelang de BPRs ingevoerd
worden.

Het streefdoel van de federale overheid is dat de nieuwe loopbaan in 2004 reeds van toepassing zou
worden op 50% van het personeel. Tegen eind 2005 moet ieder personeelslid van niveau 1 in de
nieuwe loopbaan zijn geïntegreerd.

2.1.4 Aan welke voorwaarden dient voldaan te zijn opdat de kanteling van 1 naar A gemaakt kan
worden?

Op het moment dat voor een FOD / instelling / directoraat-generaal / directie effectief overgegaan
wordt naar het nieuwe loopbaansysteem, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:
• de BPR studie is uitgevoerd. Concreet wil dit zeggen:
- de missies en activiteiten van de organisatie zijn onderzocht in functie van de strategische
doelstellingen,
- de werkorganisatie / procedures zijn hertekend (met inbegrip van integratie in het egovernment project),
- de nieuwe functies die voortvloeien uit deze nieuwe werkorganisatie / procedures zijn
gedefinieerd (met functiebeschrijvingen) en gewogen,
- het implementatieplan van de wijzigingen inzake procedures, werkorganisatie, personeel, … is
opgesteld met duidelijke mijlpalen uitgezet in de tijd,
• het proces en de tijdslijn die gehanteerd zullen worden voor de aanstelling van het personeel
in de nieuwe functies is gedefinieerd en gecommuniceerd aan het personeel,
• de BPR is geïmplementeerd. Concreet wil dit zeggen:
- de nieuwe werkorganisatie / procedures zijn in werking getreden,
- het personeel is aangesteld in de nieuwe gewogen functies.
Deze voorwaarden zullen reglementair vastgelegd worden. De FOD P&O zal toezien op de
consistente toepassing van deze voorwaarden binnen de verschillende FODs/instellingen. Hiertoe zal
een “knipperlicht” mechanisme ontworpen en opgevolgd worden.
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2.2

Hoe zal de implementatie concreet verlopen?

Opdat de nieuwe loopbaan kan in werking treden, dienen dus de personeelsleden aangesteld te
worden in de nieuwe functies zoals gedefinieerd in het kader van de BPRs. Hierna wordt kort het
concrete proces dat tot deze aanstelling zal leiden, beschreven.
2.2.1

Algemene aanpak van implementatie

Onderstaand schema geeft de voornaamste stappen van de implementatie van de nieuwe loopbaan
gekoppeld aan de implementatie van de BPR weer.

IMPLEMENTATIE

VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE
BPR studie
2a

1a

3

Weging
door FOD
wegingscomité

In kaart brengen
generieke “to be” functies
kernprocessen

4

Van toepassing
verklaren generieke
functiebeschrijving door
leidinggevende

Opstellen
implementatieplan

FOD-specifieke
generieke functiebeschrijvingen

neen
Specifieke
functiebeschrijving
nodig? *

FOD-overkoepelende
generieke functiebeschrijvingen

1b

In kaart brengen
generieke functies
ondersteunende
processen

5a

ja
4bis

neen

Automatische aanstelling
van persoon in functie
(+integratie)

Vacant
verklaring
nodig?

ja

5b

Aanstelling van persoon
in functie na selectie
(+integratie)

Opstellen specifieke
functiebeschrijving

2b

Weging door centrale
systeembeheerder

specifieke functiebeschrijving

4tris

Weging
door FOD
wegingscomité

Stap 1: Definitie van de nieuwe generieke functies
In het kader van een BPR-studie worden voor de kernactiviteiten of -processen van de organisatie de
nieuwe generieke functies in kaart gebracht. Dit resulteert in functiebeschrijvingen van de generieke
functies zoals ze ná BPR ingevuld dienen te worden. Op dat moment dient tevens de kloof met de
functies zoals ze voordien werden uitgeoefend in kaart gebracht te worden. Bepaalde functies zullen
weinig of niet veranderen, andere meer ingrijpend en sommige functies zullen ongetwijfeld totaal
nieuw zijn.
Voor de ondersteunende of staf-activiteiten (P&O, B&B, ICT, secretariaat & logistiek, interne audit)
zullen voor zover mogelijk over de grenzen van de FODs/instellingen heen generieke functies worden
gedefinieerd om interne consistentie te garanderen.
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Stap 2: Weging van de generieke functies
Op basis van de functiebeschrijvingen kan het wegingscomité van de FOD de nieuwe generieke
functies wegen.

Stap 3: Opstellen van het implementatieplan
Rekening houdend met de kloof tussen de huidige en nieuwe functies en met voorwaarden die dienen
voldaan te zijn om de nieuwe procedures en bijbehorende organisatie en functies daadwerkelijk
ingang te doen vinden, wordt een gemeenschappelijk implementatieplan opgesteld voor de
implementatie van de BPRs en de nieuwe loopbaan binnen de FOD/instelling. Hierin dienen duidelijk
de verschillende mijlpalen opgenomen te worden. Op basis hiervan kan het Directiecomité een
uitspraak doen over het (de) kantelmoment(en) van de loopbaan.

Stap 4: Identificeren van nood aan specifieke functies
Op het moment dat de implementatie daadwerkelijk aanbreekt, dient de betrokken leidinggevende na
te gaan welke generieke functies van toepassing zijn en of er voor bepaalde functies een specifieke
functiebeschrijving noodzakelijk is. Indien dit laatste het geval is, is de leidinggevende
verantwoordelijk voor het opstellen van de functiebeschrijving voor de specifieke functie. Deze dient
dan bijkomend gewogen to worden door het wegingscomité.

Stap 5: Aanstelling van het personeel in de nieuwe functies
Eens alle nieuwe generieke en specifieke functies in kaart zijn gebracht en gewogen en er effectief
kan overgegaan worden tot de nieuwe manier van werken, dient het personeel in de nieuwe functies
aangesteld te worden. Het gewicht van de functies (generiek of specifiek) dient bekend te zijn vóór
aanstelling van een persoon in de functie.
•

Een groot aantal van de gedefinieerde functies zullen grotendeels aansluiten bij bestaande
functies. In dit geval zullen de huidige functiehouders automatisch aangesteld worden in de
functie, zonder voorafgaande selectieprocedure. De organisatie dient het betrokken personeelslid
in dit proces op zijn minst te horen en waar mogelijk trachten tot een consensus te komen.

•

Bepaalde functies zullen echter volledig nieuw zijn of zeer sterk verschillen van bestaande
functies en daarom moeilijk automatisch toe te wijzen zijn aan personeelsleden. In dat geval wordt
de functie vacant verklaard en zal de kandidaat die na vergelijkende selectie het meest geschikt
wordt bevonden voor de functie, in de functie worden aangesteld.

Welke functies al dan niet vacant dienen verklaard te worden, is een beslissing van het directiecomité.
Deze afweging dient in elk geval in grote lijnen reeds gemaakt te worden bij het opstellen van het
implementatieplan. Het is duidelijk dat er spaarzaam dient omgesprongen te worden met de vacant
verklaringen en deze te beperken tot de sleutelposities om de continuïteit van de organisatie niet in
het gedrang te brengen.
Het proces van aanstelling in de nieuwe functies dient op voorhand gecommuniceerd te worden aan
het personeel.
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Opmerking: Elk personeelslid van niveau 1 dient aangesteld te worden in een functie van minimum
250 punten.
Om in niveau A thuis te horen, moet een functie in de toekomst na weging een score van minimum
250 punten hebben. Een aantal functies die momenteel door personeelsleden van niveau 1 worden
uitgeoefend, bereiken deze minimumgrens niet.
Indien dit het geval is, moet de organisatie deze personen tegen uiterlijk 31/12/2005 heroriënteren
naar een functie van klasse A1 (of hoger).
In het geval dit voor een personeelslid niet haalbaar lijkt (omwille van competenties of ambities), kan
het personeelslid kiezen voor een vrijwillige reaffectatie naar een lager niveau. In dit laatste geval
behoudt het personeelslid zijn wedde, maar wordt deze, met uitzondering van de indexering, bevroren
tot op het moment dat de wedde kan ingeschaald worden in de loopbaan van dat niveau.

2.2.2

Transparantie naar de syndicale organisaties toe

Doorheen dit proces dient de FOD de nodige transparantie te garanderen naar de syndicale
organisaties toe. De FOD P&O zal erop toezien dat dit gebeurt.

Concreet wordt op volgende momenten de nodige informatie verschaft:
•

voorafgaand: inzicht in de resultaten van de BPR studie

•

stap 1: inzicht in de functiebeschrijvingen van de nieuwe generieke functies

•

stap 2: inzicht in de resultaten van de weging van de nieuwe generieke functies

•

stap 3: inzicht in het implementatieplan

•

stap 4: inzicht in de specifieke functies, de bijbehorende functiebeschrijvingen en het resultaat van
de weging

De resultaten van deze stappen worden steeds voorafgaand aan de finale beslissing
gecommuniceerd aan het betrokken basisoverlegcomité zodat de eventuele opmerkingen van de
syndicale organisaties bediscussieerd en in overweging kunnen genomen worden.

2.2.3

Behoud huidig systeem tot het moment van implementatie

Wervingen en bevorderingen blijven binnen het huidige systeem niveau 1 gebeuren zolang de
implementatie van de nieuwe loopbaan niveau A voor de betrokken FOD/directoraatgeneraal/directie/instelling nog niet heeft plaatsgevonden. Enkel de rangen 16 en 17 zijn niet meer
toegankelijk.
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2.3

Welke integratiemodaliteiten zijn voorzien voor het personeel van niveau 1?

2.3.1

De integratiemodaliteiten zijn afhankelijk van de functieklasse

Bij de aanstelling in een functie speelt de huidige rang, graad of weddenschaal van het personeelslid
geen enkele rol. Bijgevolg kan in principe een personeelslid van eender welke graad van niveau 1 met
eender welke weddenschaal in een functie van eender welke functieklasse aangesteld worden.

De integratieregels en overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op een personeelslid van niveau
1 bij integratie in de nieuwe loopbaan niveau A worden daarom bepaald door de combinatie van:
•

zijn huidige weddenschaal (of eventueel gewaarborgde volgende weddenschaal, vb. 10A->10B),

•

en de functieklasse waartoe de functie waarin hij wordt aangesteld, behoort.

2.3.2

Algemene principes met betrekking tot de integratie in het nieuwe beloningssysteem

Voor wat betreft de inschaling van het personeelslid in de nieuwe weddenschalen, kunnen zich 3
mogelijke situaties voordoen naargelang de nieuwe of oude weddenschaal (verhoogd met 1%)
voordeliger is. Afhankelijk van de situatie is de methode van inschaling verschillend.

¦ De nieuwe weddenschaal is onmiddellijk én op langere termijn voordeliger:
voor dezelfde geldelijke anciënniteit ligt de jaarwedde in de nieuwe weddenschaal hoger dan de jaarwedde in de oude
weddenschaal en bovendien is het maximum van de nieuwe weddenschaal > of = maximum van de oude weddenschaal

inschaling op geldelijke anciënniteit in nieuwe weddenschaal

§ De nieuwe weddenschaal is uiteindelijk voordeliger:
voor dezelfde geldelijke anciënniteit ligt de jaarwedde in de nieuwe weddenschaal lager dan de jaarwedde in de oude
weddenschaal, MAAR het maximum van de nieuwe weddenschaal > of = maximum van de oude weddenschaal

inschaling op wedde* in nieuwe weddenschaal

¨ De oude weddenschaal blijft uiteindelijk voordeliger:
het maximum van de oude weddenschaal (of de gewaarborgde volgende) > de maximum-wedde van de functieklasse

behoud oude weddenschaal
* Bij inschaling op wedde wordt de geldelijke anciënniteit kunstmatig verhoogd. Deze fictieve (verhoogde) geldelijke anciënniteit blijft bewaard binnen de klasse (ook bij externe mobiliteit).
Bij een eventuele verhoging in klasse achteraf speelt opnieuw de reële geldelijke anciënniteit.
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Deze algemene principes kunnen geïllustreerd worden aan de hand van onderstaand voorbeeld
(personeel van rang 13 in functie van klasse A4).
55.000,00

Inschaling op
wedde

Geen inschaling,
behoud van de oude
weddenschaal

50.000,00

45.000,00

40.000,00

35.000,00

Inschaling op
anciënniteit

30.000,00

25.000,00
0
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2
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13A
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13F
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Voor wat betreft de bijkomende voordelen verbonden aan een functieklasse: deze worden toegekend
tenzij het personeelslid de oude weddenschaal behoudt en het verschil met de eigenlijke
weddenschalen in de klasse die van toepassing is groter of gelijk is aan de waarde van het bijkomend
voordeel.
Voor wat betreft het variabele beloningselement:
• Een personeelslid kan aanspraak maken op een competentietoelage die van toepassing is binnen
een bepaalde functieklasse indien hij ingeschaald wordt in de eerste of tweede weddenschaal van
de functieklasse. Het personeelslid kan een eerste keer deelnemen aan een competentiemeting in
het jaar volgend op de integratie in het nieuwe loopbaansysteem. Ongeacht het moment van
kanteling (in de loop van 1/1/2004 – 31/12/2005) en dus het moment dat de eerste
competentiemeting kan afgelegd worden, begint de teller voor de verdere loopbaanontwikkeling
(verhoging naar de hogere weddenschalen) voor de huidige personeelsleden niveau 1 te lopen op
1/1/2005.
• Een personeelslid kan aanspraak maken op een functioneringstoelage die van toepassing is
binnen een bepaalde functieklasse indien hij ingeschaald wordt in de weddenschaal van de
functieklasse. Indien hij de oude weddenschaal behoudt, kan hij eveneens aanspraak maken op
een functioneringstoelage. In dit geval wordt de toelage echter berekend op de wedde die het
personeelslid zou gehad hebben met eenzelfde geldelijke anciënniteit in de eigenlijke (lagere)
weddenschaal van de klasse en wordt enkel dat deel uitbetaald dat het verschil met de (hogere)
wedde in de oude weddenschaal overstijgt.
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2.3.3

Integratieregels en overgangsmaatregelen voor de gemene graden

Toepassing van deze algemene principes op de personeelsleden van de gemene graden levert de
volgende integratieregels en overgangsmaatregelen op (bespreking van de meest waarschijnlijke
combinaties).

Personeelslid van rang 10 – algemene kwalificatie
Huidig loopbaanverloop :
werving in 10A → na 4 jaar automatisch: 10B → na 12 jaar en norm 35%: 10C
Huidige
Functieweddensklasse
chaal
10A –
A1
contracA2
tueel
A3
10A –
statutair

Nieuwe weddenschaal
en methode van
inschaling
A11 – deels op anciënniteit,
deels op wedde
A21 – op anciënniteit

•

competentietoelage

/

•

competentietoelage

/

A31 – op anciënniteit

•
•
•

competentietoelage
bijkomend voordeel
competentietoelage
(onmiddellijk meting 2)

/

A1

A11 – op anciënniteit (deels
op wedde)

A2

A21 – op anciënniteit

•

competentietoelage
(onmiddellijk meting 2)

A3

A31 – op anciënniteit

•

competentietoelage
(meting 1)
bijkomend voordeel

•

10B

Na 4 jaar graadanc.:
automatisch A12
(zonder competentiemeting)
Na 12 jaar graadanc. én
geslaagd in
competentiemeting
(meting 2): A22
/

A1

A12 - deels op anciënniteit,
deels op wedde

•

competentietoelage
(meting 3)

/

A2

A21 - deels op anciënniteit,
deels op wedde

•

competentietoelage
(onmiddellijk meting 2)

A3

A31 – op anciënniteit

•

competentietoelage
(meting 1)
bijkomend voordeel

Na 12 jaar graadanc. én
geslaagd in
competentiemeting
(meting 2): A22
/

A1

A13 – op wedde

•

geen
competentietoelage

/

A2

A22 - deels op anciënniteit,
deels op wedde
A31 – op anciënniteit

•

competentietoelage
(meting 3)

/

•

competentietoelage
(meting 1)
bijkomend voordeel

/

•

10C

Bijkomende
overgangsmaatregel?

Variabel / Bijkomende
voordelen

A3

•
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Personeelslid van rang 10 – IT
Huidig loopbaanverloop :
werving in 10C → na 5 jaar automatisch: 10F → na 9 jaar automatisch: 10G
Nieuwe weddenschaal
Huidige
Functieen methode van
weddensklasse
inschaling
chaal
Behoud 10C
10C –
A1
contracBehoud 10C
A2
tueel
A3

A31 – deels op anciënniteit,
deels op wedde

•

geen
competentietoelage

/

•

geen
competentietoelage

/

•

geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

/

Behoud huidige
loopbaan (10F na 5 jaar,
10G na 9 jaar) voor
zover het personeelslid
slaagt in een 3-jaarlijkse
competentiemeting

•

10C –
statutair

A1

Behoud 10C

•

geen
competentietoelage

A2

Behoud 10C

•

geen
competentietoelage

A3

Behoud 10C

•

geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

•

10F

A1

Behoud 10F

•

geen
competentietoelage

A2

Behoud 10F

•

geen
competentietoelage

A3

Behoud 10F

•

geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

•

10G

Bijkomende
overgangsmaatregel?

Variabel / Bijkomende
voordelen

Behoud huidige
loopbaan (10G na 9
jaar) voor zover het
personeelslid slaagt in
een 3-jaarlijkse
competentiemeting

A1

Behoud 10G

•

geen
competentietoelage

/

A2

Behoud 10G

•

geen
competentietoelage

/

A3

Behoud 10G

•

geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

/

•
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Personeelslid van rang 10 – ingenieur
Huidig loopbaanverloop :
werving in 10D → na 4 jaar en norm 50%: 10E → na 12 jaar en norm 25%: 10F
Nieuwe weddenschaal
Huidige
Functieen methode van
weddensklasse
inschaling
chaal
Behoud 10D
10D –
A1
contracBehoud 10D
A2
tueel

10D –
statutair

•

geen
competentietoelage

/

•

geen
competentietoelage

/

competentietoelage
bijkomende voordelen
geen
competentietoelage

/

A3

A31 – op anciënniteit

A1

Behoud 10D

•
•
•

A2

Behoud 10D

•

geen
competentietoelage

A3

A31 – deels op anciënniteit,
deels op wedde

•

competentietoelage
(onmiddellijk meting 2)
bijkomende voordelen

•

10E

Behoud huidige
loopbaan zonder
normen (10E na 4 jaar,
10F na 12 jaar) voor
zover het personeelslid
slaagt in een 5-jaarlijkse
competentiemeting
Na 4 jaar graadanc. én
geslaagd in
competentiemeting
(meting 2): A32
Behoud huidige
loopbaan zonder
normen (10F na 12 jaar)
voor zover het
personeelslid slaagt in
een 5-jaarlijkse
competentiemeting
/

A1

Behoud 10E

•

geen
competentietoelage

A2

Behoud 10E

•

geen
competentietoelage

A3

A32 – op anciënniteit

•

competentietoelage
(meting 3)
bijkomende voordelen

A1

Behoud 10F

•

geen
competentietoelage

/

A2

Behoud 10F

•

geen
competentietoelage

/

A3

A32 – op wedde

•

competentietoelage
(meting 5)
bijkomende voordelen

/

•

10F

Bijkomende
overgangsmaatregel?

Variabel / Bijkomende
voordelen

•
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Personeelslid van rang 13 – algemene kwalificatie, IT, ingenieur
Huidig loopbaanverloop :
Algemene kwalificatie: 13A → na 3 jaar, norm 25%, beslissing directiecomité: 13B
IT: 13F
Ingenieur: 13D → na 3 jaar, norm 10%, beslissing directiecomité: 13E

Nieuwe weddenschaal
Huidige
Functieen methode van
weddensklasse
inschaling
chaal
13A, 13B, A1 of A2 Behoud huidige
weddenschaal
13F, 13D,
13E
A32 – op anciënniteit
13A
A3

13B

13D, 13E,
13F

Bijkomende
overgangsmaatregel?

Variabel / Bijkomende
voordelen
•

geen
competentietoelage

/

•

competentietoelage
(meting 3)

/

•
•
•
•

functioneringstoelage
bijkomende voordelen
functioneringstoelage
bijkomende voordelen

/

•

/

A4

A4 – op anciënniteit

A5

A5 – op anciënniteit

A3

A33 – op anciënniteit

•

geen
competentietoelage
bijkomende voordelen

A4

A4 – op wedde

•
•

functioneringstoelage
bijkomende voordelen

/

A5

A5 – op anciënniteit
Behoud huidige
weddenschaal

functioneringstoelage
bijkomende voordelen
geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

/

A3

•
•
•

/

•

functioneringstoelage
(beperkt tot verschil)
bijkomende voordelen

•
•

functioneringstoelage
bijkomende voordelen

/

•

A4

Behoud huidige
weddenschaal

A5

A5 – op anciënniteit
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Personeelslid van rang 15

Nieuwe weddenschaal
Huidige
Functieen methode van
weddensklasse
inschaling
chaal
Behoud huidige
15A
A2, A3

•

geen
competentietoelage
geen bijkomende
voordelen

/

/

•

functioneringstoelage
(beperkt tot verschil)
bijkomende voordelen

•
•

functioneringstoelage
bijkomende voordelen

/

weddenschaal
•

A4

A5

2.3.4

Behoud huidige
weddenschaal
A5 – op wedde

Bijkomende
overgangsmaatregel?

Variabel / Bijkomende
voordelen

•

Integratieregels en overgangsmaatregelen voor de bijzondere graden

De integratieregels en overgangsmaatregelen voor de bijzondere graden worden volgens de
algemene principes uitgewerkt en sectoraal overlegd.
Voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dient
bijkomend de toepassing van het nieuwe systeem onderzocht te worden, onder andere in het licht van
de specifieke problematiek van de overplaatsbaarheid.
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Bijlage I: Systeem van functieweging

Functieweging is het vergelijkenderwijs analyseren en waarderen van de toegevoegde waarde van
een functie op basis van objectieve, onderbouwde en inzichtelijke criteria.

Het wegingssysteem dat binnen de federale overheid zal gehanteerd worden voor functies van niveau
A is de TMP competentiegerelateerde functiewegingsmethodiek.

Deze methodiek is gebaseerd op 3 types van criteria:

1. Het eerste criterium omvat de vereiste generieke competenties om de functies naar behoren uit te
voeren. Voor functieweging worden de generieke competenties inzake omgaan met informatie,
omgaan met taken, leidinggeven en interpersoonlijke relaties in aanmerking genomen. De
generieke competenties inzake persoonlijk functioneren worden niet aanmerking genomen tijdens
de functieweging aangezien deze eerder verbonden zijn aan de functiehouder, dan aan de functie
zelf.

2. Het tweede criterium omvat de technische expertise die vereist is voor het uitoefenen van een
bepaalde functie. Hierbij wordt enerzijds de diepte in technische expertise en anderzijds de
complexiteit van de functionele expertise onderscheiden als één van de elementen om de functie
te wegen.

3. De methode bouwt verder op de set van competenties en technische expertise door een
bijkomende differentiëring door te voeren (= het derde criterium) op basis van:
•

de impact van de functie op het ministerie / de administratie inzake proces en resultaat,

•

de draagwijdte van verantwoordelijkheid van de functie,

•

de scope/omvang inzake aantal medewerkers, middelen en budget.
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Vertaald naar een concreet functiewegingssysteem resulteert dit in 5 functiewegingsmatrices:
•

matrix 1: Technische expertise

•

matrix 2: Omgaan met informatie

•

matrix 3: Omgaan met taken

•

matrix 4: Leidinggeven

•

matrix 5: Interpersoonlijke relaties

waarbij in elke matrix:
•

op de verticale as het competentieniveau wordt aangegeven,

•

op de horizontale as de relevante niveaus van impact, draagwijdte van de verantwoordelijkheid en
scope worden weergegeven.

De combinatie van deze twee elementen levert per matrix een score op, uitgedrukt in een gewicht of
een %. Voor elke matrix situeert de score zich tussen een minimum- en een maximumwaarde:
-

Matrix 1: Technische expertise: min. gewicht = 25; max. gewicht = 1468

-

Matrix 2: Omgaan met informatie: min. gewicht = 15; max. gewicht = 881

-

Matrix 3: Omgaan met taken: min. gewicht = 15; max. gewicht = 1488

-

Matrix 4: Leidinggeven: min. % = 2%; max. % = 49%

-

Matrix 5: Interpersoonlijke relaties: min. gewicht = 5; max. gewicht = 294

De totaalscore voor een functie (het gewicht van de functie) wordt op basis van deze 5
deelscoresberekend (som van de 5 scores). De score voor matrix 4 wordt bepaald in functie van de
scores op de eerste 3 matrices via de toepassing van het gekozen percentage.

Op de volgende pagina’s worden de criteria gehanteerd in elk van de 5 matrices en de daaraan
verbonden schalen bondig besproken.

Nota d.d. 20 juni 2002

Pagina 50 van 50

Nota d.d. 20 juni 2002

Elementair: Functie vereist basiskennis en kan onmiddellijk uitgeoefend
worden
B
Ondersteunend: Functie vereist de kennis van bediening van eenvoudige
machines en uitrusting, technieken en procedures. De functie kan uitgeoefend
worden mits een doorgedreven ondernemingsspecifieke opleiding
C
Administrator-technicus: Functie vereist kennis van complexere bedrijfseigen
procedures en processen, met mogelijks de bediening van gespecialiseerde
machines en uitrusting.
D
Doorgegroeide technicus – jong professioneel: De functie vereist expertise
inzake bedrijfseigen processen en procedures binnen een vakdomein,
mogelijks kennis van de werking van hoog gespecialiseerde machines,
uitrusting en technieken.
E
Professioneel: De functie vereist een brede expertise inzake de grondslagen,
methodes en principes van een specifiek vakdomein en de praktische
uitvoering die ervoor vereist is.
F
Expert: De functie vereist een algemene expertise inzake
ondernemersprincipes en/of een doorgedreven expertise van de grondslagen,
methodes en principes binnen een gespecialiseerd vakdomein, met kennis van
de interagerende vakgebieden. De functie vereist de ontwikkeling van eigen
methodes en theorieën.
G
Autoriteit: De functie vereist een doorgedreven expertise inzake algemene
ondernemersprincipes en/of behaalt de hoogste graad van specialisatie binnen
het vakdomein, de functie vereist de ontwikkeling van baanbrekende theorieën.
H
Internationale referentie: Internationale autoriteit binnen het vakdomein
Nuance:
1=leunt eerder aan bij het onderliggende niveau
2=niveau volledig zoals omschreven
3=leunt eerder aan bij het net hogere niveau

A

Criteria verticale as
Diepte van de technische expertise: De noodzakelijke expertise in procedures,
systemen en technieken binnen één of meerdere technische, operationele of
wetenschappelijke disciplines.

MATRIX 1: TECHNISCHE EXPERTISE

De nieuwe loopbaan niveau A

Kennis van samengesteld uitvoerende activiteiten van dezelfde aard, binnen
één functioneel domein
Expertise inzake verschillende maar gelijksoortige activiteiten, overstijgt het
functioneel domein, doelen en belangen kunnen tegengesteld zijn
Expertise inzake verschillende uiteenlopende activiteiten, doelen en
belangen zijn intrinsiek tegengesteld
Expertise inzake beleidsactiviteiten, strategisch gericht

Expertise inzake bestuursactiviteiten, strikt strategisch gericht, mogelijks
verspreid over verschillende landen

III
IV

V
VI

VII
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VIII
Expertise inzake bestuursactiviteiten, strikt strategisch, mondiaal verspreid
Externe determinanten voor de breedte/verscheidenheid van de expertise:
de complexiteit van de organisatie: aantal verschillende expertises noodzakelijk om
de ondernemingsdoelstellingen te bereiken
de aard van de functie: uitvoerend – staffunctie – lijnfunctie
plaats in de organisatie - hiërarchie

Kennis van meervoudige uitvoerende activiteiten

II

Criteria horizontale as
De breedte en verscheidenheid van de technische expertise: Het geheel van
expertise en kennis van de activiteiten binnen een afdeling of verspreid over
verschillende delen van de organisatie, rekening houdend met:
de aard van de expertise
het aantal activiteitsdomeinen
de mate waarine bepaalde doelstellingen tegenstrijdig zijn
I
Kennis van routinematige, enkelvoudige strikt uitvoerende activiteiten

Conceptualiseren: Abstraheren en conceptueel denken op basis van
complexe gegevens afkomstig uit verschillende domeinen binnen de
organisatie
Inzicht in de organisatie: Inzicht krijgen in en bepalen van interne organisatie
parameters op basis van zeer complexe gegevens afkomstig uit uiteenlopende
organisatiedomeinen en cross-functionele denken
Visie ontwikkelen: Ontwikkelen van een globale missie, visie en strategie voor
de organisatie op basis van complexe operationele, personeels- en financiële
gegevens over de verschillende administraties/ministeries binnen de
organisatie
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1=één enkele component is van belang voor de functie
2=alle componenten zijn van belang om de functie naar behoren uit te oefenen
3=alle componenten wegen zwaar door om de functie naar behoren uit te oefenen

Nuance: Mate waarin de verschillende componenten aanwezig moeten zijn om
de functie naar behoren uit te oefenen:

H

G

F

VIII

VII

VI

V

IV
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Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, mondiaal karakter,
grensverleggend

Nieuwe ontwikkeling van complexe procedures, technieken, diensten en
methodes. De ontwikkeling is sterk gericht op concrete toepassingen,
expertise/ervaring niet aanwezig binnen de organisatie
Sterk gericht op de ontwikkeling van nieuwe, zeer complexe procedures,
technieken, diensten en methodes. De ontwikkeling gericht op toepassingen,
kan slechts in beperkte mate steunen op bestaande expertise
Wetenschappelijke ontwikkeling, mogelijks gericht op toepassing. Kan niet
steunen op bestaande expertise en ervaring

Normale verbeteringen binnen de bestaande procedures, technieken en
methodes
Verbeteringen en verdere ontwikkeling van procedures, technieken en
methodes. Ervaring vereist in de functie
Nieuwe ontwikkeling van procedures, technieken, diensten en methodes op
basis van expertise en ervaring, aanwezig in de organisatie

II
III

Geen verbeteringen nodig, bestaande procedures, technieken en methodes:

Graad van innovatie: de mate waarin de functie zelf verbeteringen dient aan te
brengen aan bestaande methodes, processen, reglementen en de mate waarin er
beroep kan gedaan worden op bestaande expertise, ervaring, informatie.

Niveau van competentie (verwerken van informatie, feiten, percepties, kennis en
ideeën met het oog op de ontwikkeling van nieuwe informatie en kennis), gecombineerd
met complexiteit van de informatieverwerking (moeilijkheidsgraad en complexiteit
van de te verwerken informatie)
A
Begrijpen: Het correct inschatten van eigen kennis en het kunnen omgaan met
ambiguë informatie zonder enige moeilijkheidsgraad, met een routinematig
karakter
B
Informatie verwerken: Efficiënt en effectief decoderen en verwerken van
gekende gegevens van enige moeilijkheidsgraad
C
Analyseren: Gericht analyseren van complexe gegevens met gemiddelde
moeilijkheidsgraad en beoordelen van deze informatie
D
Integreren: Integreren van complexe gegevens met hoge moeilijkheidsgraad,
genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies uit deze
gegevens
E
Innoveren: Vernieuwend denken door creatieve en innovatieve ideeën aan te
brengen binnen een complexe kennisomgeving
I

Criteria horizontale as

Criteria verticale as

MATRIX 2: OMGAAN MET INFORMATIE

De nieuwe loopbaan niveau A
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1=één enkele component is van belang voor de functie
2=alle componenten zijn van belang om de functie naar behoren uit te oefenen
3=alle componenten wegen zwaar door om de functie naar behoren uit te oefenen

Nuance: Mate waarin de verschillende componenten aanwezig moeten zijn om
de functie naar behoren uit te oefenen:

Impact op het functiedomein, kleine cel of op het niveau n-4
Impact op het niveau van n-2 of n-3/n-4 met strategische impact
Impact op het niveau van een administratie / directoraat-generaal (n-1) of een
n-2 van het Ministerie van Financiën
Impact op het niveau van een ministerie of een directoraat-generaal van het
Ministerie van Financiën
Impact op het niveau van het Ministerie van Financiën of een groep van
ministeries
Impact op het niveau van de federale overheid

Impact op het niveau van een mondiale groep (niet relevant voor federale
overheid)

II
III
IV
V
VI
VII

VIII
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Nuance: aard van de impact op de organisatie:
Beperkt: De functie oefent een ondersteunende rol uit, bereidt dossiers voor, geeft advies
inzake de beslissing die een impact heeft op het eindresultaat.
Gedeeld: De functie neemt samen met andere functies de beslissingen, gedeelde impact op
het eindresultaat of quasi bindend advies aan leidinggevende op basis van de technische
expertise van de functie.
Doorslaggevend: De functie is gerechtigd om beslissingen te nemen die een
doorslaggevende impact hebben op het eindresultaat van desbetreffende organisatie - afdeling.

Weinig impact

De omvang van de organisatie (de plaats van de functie in de organisatie rekening
houdend met de omvang van de organisatie, resp. administratie, afdeling, dienst…)
genuanceerd door de aard van de impact op de organisatie (de aard van de invloed
van de functie in functie van de grootte van de organisatie)

Niveau van competentie (organiseren en structureren van het werk, van organisatietot uitvoerend niveau, met het oog op een optimaal verloop van taken en activiteiten)
gecombineerd met de vrijheid van handelen (de graad van vrijkheid waarbinnen een
functie kan handelen afhankelijk van de plaats in de organisatie, de aard van de
richtlijnen en de controle)
A
Taken uitvoeren: Gebruiken van de beschikbare hulpmiddelen en het
zelfstandig uitvoeren van manuele en repetitieve taken, binnen duidelijke
werkinstructies, onder onmiddellijke controle
B
Werk structureren: Het structureren van het eigen werk door prioriteiten te
stellen en een veelvoud van taken op een systematische manier uit te voeren,
binnen een duidelijke taakomschrijving, met een stapsgewijze controle
C
Problemen oplossen: Omgaan met en oplossen van onverwachte situaties,
zoeken van alternatieven en implementeren van oplossingen binnen functionele
richtlijnen, met regelmatige controle van de resultaten
D
Beslissen: Nemen van initiatieven, tijdig nemen van beslissingen en initiëren
van acties binnen operationele richtlijnen, met een controle achteraf door het
management
E
Plannen en organiseren: Proactief stellen van objectieven, nauwgezet
uittekenen van plannen en organiseren van activiteiten, binnen algemene
richtlijnen met strategisch doel, controle achteraf
F
Sturen: Beheren en opvolgen van tijd, activiteiten en middelen met een
duidelijke bijdrage voor het verwezenlijken van strategische doelstellingen,
binnen algemene beleidslijnen, controle op middellange termijn
G
Beheren van de organisatie: In algemene beleidslijnen opzetten van
structuren en processen met als doel het reduceren van kosten en het
introduceren van verandering, binnen een algemeen strategisch plan, controle
op middellange tot lange termijn
H
Ondernemen: Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en
structuur met het oog op het optimaliseren van de organisatieresultaten,
controle op lange termijn
I

Criteria horizontale as

Criteria verticale as

MATRIX 3: OMGAAN MET TAKEN

De nieuwe loopbaan niveau A
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1=één enkele component is van belang voor de functie
2=alle componenten zijn van belang om de functie naar behoren uit te oefenen
3=alle componenten wegen zwaar door om de functie naar behoren uit te oefenen

Nuance: Mate waarin de verschillende componenten aanwezig moeten zijn om
de functie naar behoren uit te oefenen:

0
1-10 medewerkers
11-50 medewerkers
51-200 medewerkers
201-1000 medewerkers
1001-5000 medewerkers
5001-20000 medewerkers
> 20000 medewerkers

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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Het aantal ondergeschikten aan wie leiding gegeven wordt

Niveau van competentie (mensen aansturen en leiden binnen een hiërarchische
context) gecombineerd met de aard / karakteristieken van de ondergeschikten (de
aard van de activiteiten en de karakteristieken van de ondergeschikten)
A
Leren: Op formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van
kennis, expertise en werkwijzen
B
Ondersteunen: Het peter/meterschap van nieuwe medewerkers op zich
nemen, een voorbeeldfunctie uitoefenen en anderen ondersteunen in hun
dagelijkse functioneren.
C
Begeleiden: Geven van instructies, resultaten opvolgen en bijsturen, discipline
behouden van eerder laag gekwalificeerde personeelsleden die homogene
activiteiten verrichten
D
Motiveren: Erkennen van de kwaliteiten, initiatieven laten nemen en toekennen
van verantwoordelijkheden, leiderstijl aanpassen aan medewerkers die
heterogene activiteiten verrichten
E
Coachen/Ontwikkelen: Ontwikkelen en gericht advies geven aan
hooggekwalificeerde personeelsleden die heterogenen activiteiten verrichten en
hen inlichten over hun functioneren
F
Een team opbouwen: Smeden van een hecht team, aanpakken van conflicten
en consulteren van lager management van verschillende afdelingen en / of
specialistenprofielen
G
Teams aansturen: Aansturen van multidisciplinaire teams bestaande uit hoger
management en/of zware specialistenprofielen en aangeven van de richting
waarin de organisatie moet evolueren en inschatten van de competenties
H
Inspireren: Inspireren van anderen als rolmodel door het uitstralen van de visie
en bedrijfswaarden als hoofd van de organisatie
I

Criteria horizontale as

Criteria verticale as

MATRIX 4: LEIDINGGEVEN

De nieuwe loopbaan niveau A

Impact op het niveau van een ministerie of een directoraat-generaal van het
Ministerie van Financiën
Impact op het niveau van het Ministerie van Financiën of een groep van
ministeries
Impact op het niveau van de federale overheid

V
VI
VII

G
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1=één enkele component is van belang voor de functie; meer dan 50% van de interpersoonlijke
contacten intern gericht zijn
2=alle componenten zijn van belang om de functie naar behoren uit te oefenen; de
interpersoonlijke contacten zijn zowel intern als extern gericht
3=alle componenten wegen zwaar door om de functie naar behoren uit te oefenen; meer dan 50%
van de interpersoonlijke contacten zijn extern gericht

Nuance: Mate waarin de verschillende componenten aanwezig moeten zijn om
de functie naar behoren uit te oefenen:
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Impact op het niveau van een mondiale groep (niet relevant voor federale
overheid)

Impact op het niveau van een administratie / directoraat-generaal (n-1) of een
n-2 van het Ministerie van Financiën

IV

VIII

Impact op het niveau van n-2 of n-3/n-4 met strategische impact

III

H

Impact op het functiedomein, kleine cel of op het niveau n-4

II

Relaties leggen: Opbouwen van relaties en netwerken met mensen binnen en
buiten de organisatie en van verschillende culturen
Netwerking: Identificeren van de juiste partners en uitbouwen van strategische
allianties

Weinig impact

De impact in de organisatie (de mate waarin de interactie impact heeft op de
organisatie rekening houdend met de omvang van de organisatie)
I

Criteria horizontale as

Niveau van competentie (relaties met anderen beheersen, zonder een directe
hiërarchische context) genuanceerd met de aard van de interactie (extern = interactie
naar klanten, leveranciers, partners, externe en interne diensten; intern = medewerkers
binnen de eigen dienst en organisatie)
A
Communiceren: Zich vlot en genuanceerd verbaal, geschreven en non-verbaal
uitdrukken
B
Actief luisteren: Leren kennen van, luisteren naar en begrijpen van anderen
en zich inleven in hun situatie
C
In team werken : Soepel samenwerken, waarbij men zich vlot met het team
identificeert, kennis en informatie deelt en de teamgeest bevordert teneinde
mee te werken aan het behalen van teamresultaten
D
Servicegericht handelen: Gericht zijn op de klant/gebruiker (intern of extern
aan de organisatie), betrouwbaarheid uitstralen, relatie opbouwen, de klant
begeleiden en een excellente dienstverlening aanbieden
E
Adviseren: Gericht advies geven aan anderen, hun beslissing ondersteunen
en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
F
Beïnvloeden: Impact hebben, onderhandelen en overtuigen van een publiek

Criteria verticale as

MATRIX 5: INTERPERSOONLIJKE RELATIES

De nieuwe loopbaan niveau A

De nieuwe loopbaan niveau A

Bijlage II: Weddenschalen niveau A
Weddenschalen niveau A – bruto jaarwedde, à 100% (spilindex 138,01)
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