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1. Hoofdlijnen van de regeling: een samenvatting2  
 
1.1. Functiewaarderingssysteem en beschrijving van functies  
 
1.1.1  Het functiewaarderingssysteem van het WVOI is de FunctieNiveauMatrix 

(FNM) met als bijlage een bundel referentiefuncties.  
1.1.2 Referentiefuncties zijn op een gestandaardiseerde wijze opgestelde en 

gewaardeerde beschrijvingen van functies die veel voorkomen of die heel 
kenmerkend zijn voor de onderzoeksinstellingen.  

1.1.3 De CAO partijen in de WVOI hebben de inhoud van de referentiefuncties vastgesteld. 
1.1.4 De CAO partijen in de WVOI hebben de functieniveaus van de 

referentiefuncties vastgesteld. 
1.1.5. De hoogste leiding (instituutsdirecteuren en het hoofd BUW) zorgt voor het 

beschrijven van functies of wel door een referentiefunctie van toepassing te 
verklaren. (hoofdstuk 3) ofwel door een niet-referentiefunctie te beschrijven 
en van toepassing te verklaren. (hoofdstuk 4.1). 

1.1.6 De werknemer kan tegen het van toepassing verklaren van een 
referentiefunctie of van een beschrijving van een niet-referentiefunctie 
bezwaar maken (hoofdstuk 6.1).  

1.1.7 HCPD bepaalt het functieniveau van een niet-referentiefunctie op grond van 
het door de hoogste leiding uitgebrachte functiewaarderingsadvies en in 
voorkomende gevallen het advies van de Cociefu (hoofdstuk 4.2).  

1.1.8 De werknemer kan bezwaar maken tegen het vastgestelde functieniveau 
(hoofdstuk 6.2).  

 
1.2. Coördinatie commissie functiewaardering (Cociefu) 
 
1.2.1 De Cociefu bestaat uit functionarissen van de instituten en de CPD 

(hoofdstuk 5).  
1.2.2 De Cociefu brengt waarderingsadviezen uit aan de CPD over de door de CPD 

ingebrachte functie-beschrijvingen (hoofdstuk 5).  
 
2. UITGANGSPUNTEN  
 
2.1  De bezoldiging van de werknemers is geregeld in de CAO-

Onderzoeksinstellingen, (CAO-OI). Uitgangspunt voor de vaststelling van de 
bezoldiging is het niveau van de door de werknemer uitgeoefende functie 
zoals dat door toepassing van het functiewaarderingssysteem van de WVOI 
is vastgesteld.  

2.2  Iedere functie dient te worden beschreven, waarbij in de beschrijving het 
samenstel van werkzaamheden in beschouwing dient te worden genomen.  

2.3 Het functiewaarderingssysteem van de WVOI bestaat per 1 april 2003 uit de 
FunctieNiveauMatrix (FNM). De FNM bestaat uit algemene niveau-
indicatoren, 6 functiefamilies en 18 salarisschalen en een bundel 
referentiefuncties als bijlage. 

2.4  Het beschrijven en waarderen van functies dient te geschieden conform het 
gestelde in hoofdstuk 3 en 4 hierna.  

2.5 Als algemeen uitgangspunt voor waardering van functies is gekozen voor 
zogenaamde organieke functies, welke in onderlinge samenhang beschreven 
en ter waardering dienen te worden aangeboden.  

2.6 De waardering van de functies geschiedt aan de hand van karakteristieken 
en functietyperingen vastgesteld door de WVOI in overeenstemming met de 
meerderheid van de werknemersorganisaties. 

2.7 Bij functiewaardering wordt de essentie en daarvan de niveaubepalende 
elementen van de functie vergeleken met de FNM en eventueel nader 
onderbouwd door vergelijking met referentiefuncties. 
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2.8  FNM en (referentie-)functiebeschrijvingen zijn openbaar en voor ieder 
personeelslid ter inzage bij de Centrale Personeelsdienst en bij de afdelingen 
Personeelszaken en bibliotheken van de instituten en bij de 
personeelsdiensten van de faculteiten met FOM-werknemers. 

2.9  Voor iedere functie wordt het niveau, de salarisschaal, bepaald.  
2.10  Werknemers die de functie volledig vervullen worden ingeschaald in de voor 

die functie vastgestelde salarisschaal. Een aanloopschaal (dit is de naast 
lagere salarisschaal) is in principe slechts mogelijk voor de duur van twee 
jaar indien de functie nog niet volledig wordt uitgevoerd. Zodra de functie 
volledig wordt uitgevoerd vindt inschaling in de voor die functie vastgestelde 
salarisschaal plaats. Slechts indien in een functionerings- en 
beoordelingsgesprek wordt vastgesteld dat de werknemer na twee jaar 
verblijf in de aanloopschaal de functie nog niet volledig vervult worden 
afspraken over een bij de situatie passend vervolg gemaakt3.  

2.11  Bezwaren van de werknemer tegen de waardering van zijn niet-referentie 
functie zullen aan de bezwaaradviescommissie WVOI moeten worden 
voorgelegd. (zie hoofdstuk 6.2) 

2.12  Bij de invoering van de FNM zijn overgangsmaatregelen vastgesteld (zie 
hoofdstuk 7) 

2.13  Bij de invoering van de FNM blijft de functie Onderzoeker in opleiding 
buitenbeschouwing. 

  
3. PROCEDURE VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING  
 
3.1 Uitvoering van de procedure geschiedt onder de verantwoordelijkheid van 

de instituutsdirecteur respectievelijk hoofd BUW (=hoogste leiding).  
3.2 De uitvoering van de procedure ligt bij de directe chef. (Stelt advies op aan 

de hoogste leiding.)  
3.3 De begeleiding en de bewaking van de procedure draagt de hoogste leiding 

op aan de personeelsfunctionaris.  
3.4 De personeelsfunctionaris draagt zorg voor de informatieverschaffing aan 

de leiding, aan de werknemers en aan de ondernemingsraad. Tevens 
draagt hij zorg voor de voortgang tijdens de gehele procedure en ziet hij 
toe op de vastlegging van de ter zake tussen chef en medewerker gevoerde 
gesprekken.  

3.5 Teneinde een goed verloop van de indelingsprocedure en een ordelijke 
behandeling van bezwaren en klachten te bewerkstelligen is het een 
voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van gespreksformulieren (bijlage 
1). Hierop worden de essentiële onderwerpen van het gesprek en de 
meningen van de gespreksdeelnemers daarover aangegeven.  

3.6 De directe chef bespreekt de organieke functieinhoud met de werknemer. 
3.7 De directe chef, eventueel in aanwezigheid van de personeelsfunctionaris, 

gaat met de werknemer na of deze zich voldoende herkent in een 
referentiefunctie. Als dit het geval is formuleert de directe chef een 
indelingsvoorstel, en legt dit schriftelijk vast (zie punt B1 in bijlage 1) ten 
behoeve van de werknemer en de hoogste leiding. 

3.8 Indien indeling in een referentiefunctie niet mogelijk is, dan dient de 
procedure voor het beschrijven van niet-referentiefuncties te worden 
gevolgd. 

3.9 De hoogste leiding ontvangt de indelingsvoorstellen toetst deze in hun 
onderlinge samenhang en aan het totale organisatieschema, stelt de 
indelingen vast, stelt de betrokkenen daarvan schriftelijk op de hoogte en 
informeert HCPD.  

3.10 Indien op enig moment naar het oordeel van de hoogste leiding dan wel de 
werknemer de werkelijke situatie niet meer strookt met de indeling wordt 
hoofdstuk 3 weer in werking gesteld.  

                                                      
3 bv: het verblijf in de aanloopschaal wordt verlengd of er wordt een andere functie overeengekomen. 



 
4. NIET-REFERENTIEFUNCTIES  
 
4.1 Procedure voor het beschrijven van niet-referentiefuncties  
 
4.1.1 De directe chef stelt in overleg met de werknemer, zonodig geassisteerd 

door de personeelsfunctionaris, een concept functiebeschrijving op in de 
vorm van de WVOI-referentiefuncties.  

4.1.2 De personeelsfunctionaris draagt zorg voor een correcte vastlegging van:  
- de aard van de taken, werkmethoden en -procedures;  
- de structuur / taakverdeling, hiërarchische opbouw en delegatie 

van/binnen de betreffende afdeling;  
- de kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie;  
- de inpassing in de hiërarchie van het instituut, 

en bespreekt, tegen de achtergrond van bovenstaande criteria, het concept 
alsmede de omvang en de frequentie van de te verrichten taken met de 
directe chef en de naast hogere chef.  

4.1.3 De hoogste leiding ontvangt de concept functiebeschrijvingen toetst deze in 
hun onderlinge samenhang en aan het totale organisatieschema en 
bespreekt eventuele verschillen met de betrokkenen.  

4.1.4 De concept functiebeschrijving eventueel voorzien van commentaar, wordt 
aan chef en werknemer ter goedkeuring voorgelegd en dient door hen voor 
akkoord te worden ondertekend. 

4.1.5 De hoogste leiding verklaart zich verantwoordelijk voor de inhoud van de 
functiebeschrijving, stelt deze vast informeert schriftelijk de direct 
betrokkenen en informeert HCPD. 

 
4.2. Procedure voor het waarderen van niet-referentiefuncties  
 
4.2.1 De personeelsfunctionaris stelt, met gebruikmaking van de FNM, voor 

iedere vastgestelde functiebeschrijving een functiewaarderingsadvies op 
conform het protocol "Indelingsadvies functieindeling FNM WVOI/FOM", (zie 
bijlage 2). 

4.2.2 De inhoud van het functiewaarderingsadvies wordt door de 
personeelsfunctionaris besproken met de hoogste leiding.  

4.2.3 De hoogste leiding bepaalt haar standpunt over het 
functiewaarderingsadvies en geeft de werknemer hiervan een afschrift.  

4.2.4 De hoogste leiding biedt de functiebeschrijving met het waarderingsadvies 
aan HCPD aan.  

4.2.5 De CPD beoordeelt het door de hoogste leiding opgestelde 
waarderingsadvies aan de hand van de FNM . Bij een afwijkend standpunt 
legt HCPD de functiebeschrijving ter beoordeling voor aan de Cociefu II.  

4.2.6 De Cociefu II adviseert HCPD (zie hoofdstuk 5).  
4.2.7 HCPD stelt het niveau van de functie (de schaal) vast conform het door de 

hoogste leiding uitgebrachte advies, dan wel op grond van het door de 
Cociefu II uitgebrachte advies.  

4.2.8 HCPD beslist binnen 1 maand nadat de adviezen zijn uitgebracht over het 
functieniveau en stelt de hoogste leiding en, door tussenkomst van de 
hoogste leiding, de werknemer schriftelijk op de hoogte. Indien door HCPD 
een van het door de Cociefu II opgestelde waarderingsadvies afwijkend 
functieniveau wordt vastgesteld, wordt de voorzitter van de Cociefu II 
hiervan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de aan die 
beslissing ten grondslag liggende motieven.  

4.2.9 De leden van de Cociefu ontvangen een afschrift van de door HCPD 
genomen beslissing over het functieniveau.  

4.2.10 Met ingang van de invoeringsdatum (1 april 2003) wordt de beslissing, 
genoemd in 4.2.9. uitgevoerd.  



 
5. DE COÖRDINATIE COMMISSIE FUNCTIEWAARDERING 

(Cociefu II)  
 
5.1 Algemeen  
 
5.1.1 De Coördinatie Commissie Functiewaardering wordt door de directeur van 

de Stichting FOM opnieuw ingesteld4. (Cociefu II) 
5.1.2 Cociefu II rapporteert aan HCPD.  
5.1.3 Cociefu II bestaat uit de personeelsfunctionarissen van de instituten en van 

de CPD. Cociefu II kiest uit zijn midden een voorzitter. Het secretariaat van 
Cociefu II berust bij een personeelsfunctionaris van de CPD. 

5.1.4 Aan Cociefu II kan op verzoek van de Centrale Ondernemingsraad (COR) 
een door hen aan te wijzen vaste vertegenwoordiger als waarnemer worden 
toegevoegd.  

5.1.5 De waarnemer rapporteert uitsluitend aan de COR en alleen over de 
gevolgde werkwijze.  

5.1.6 De waarnemer ontvangt alle functie-informatie die ook aan Cociefu II wordt 
voorgelegd en die bij het tot stand komen van het advies wordt gebruikt.  

5.1.7 De waarnemer kan via het secretariaat van de Cociefu inzage krijgen in de 
bescheiden van het archief van Cociefu II  

5.1.8 De waarnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
adviezen en de werkwijze van Cociefu II.  

5.1.9 Cociefu II kan, na overleg met HCPD, al dan niet tijdelijk andere 
deskundigen aan Cociefu II laten toevoegen.  

5.1.10 De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar.  
5.1.11 Ten aanzien van de gegevens van personen, het stemgedrag en het 

uiteindelijke advies zal door alle aanwezigen bij de overige vergaderingen 
strikte geheimhouding worden betracht.  

 
5.2 Doel en taak van Cociefu II 
 
5.2.1 Het doel van Cociefu II is het uitbrengen van functiewaarderingsadviezen 

aan HCPD aan de hand van vastgestelde functiebeschrijvingen.  
5.2.2 De adviezen kunnen alleen betrekking hebben op niet-referentiefuncties. 
5.2.3 De te waarderen functies dienen te worden ingebracht door of namens 

HCPD.  
5.2.4 Cociefu II zal als regel deskundigen uit het werkgebied waar de functies 

betrekking op hebben en/ of het hoofd van de betreffende afdeling 
uitnodigen om een toelichting te geven op de onderhavige functies.  

5.2.5 De leden van Cociefu II kunnen schriftelijk voor de functiewaardering 
relevante gegevens voor het waarderingsberaad inleveren.  

5.2.6 Waarderingsadviezen komen tot stand door toepassing van het relevante 
normmateriaal. Dat normmateriaal wordt gevormd door de FNM en 
referentiefuncties 

5.2.7 De Cociefu II streeft naar unanimiteit in zijn functiewaarderingsadviezen. 
Bij het opstellen van een advies dienen tenminste drie instituuts- en 1 CPD-
vertegenwoordiger aanwezig te zijn waaronder de voorzitter.  

5.2.8 De tot stand gekomen waarderingsadviezen worden schriftelijk en met 
redenen omkleed, (aan de hand van protocol "indelingsadvies 
functieindeling FNM WVOI/FOM", zie bijlage 2) vastgelegd en aan HCPD ter 
vaststelling voorgelegd.  

                                                      
4 Eerder was een Coördinatiecommissie functiewaardering ingesteld bij de invoering van functiewaardering bij 
FOM. 



 
6. BEZWARENREGELING  
 
6.1 Bezwaren tegen van toepassing verklaren van een functiebeschrijving.  
6.1.1 Indien de werknemer zich niet kan verenigen met het besluit van de 

hoogste leiding om een functiebeschrijving of referentiefunctie van 
toepassing te verklaren, kan conform de Uitvoeringsregeling individueel 
Klachtrecht FOM-Uitvoeringsregelingen (UR-17) bezwaar worden 
aangetekend.  

6.1.2 De CKAC beoordeelt op verzoek van directeur FOM het bezwaar van een 
werknemer tegen het van toepassing verklaren van een functiebeschrijving 
of referentiefunctie en adviseert op grond hiervan de directeur FOM. 

 
6.2 Bezwaren tegen waardering van niet-referentiefuncties  
 
6.2.1 Indien de werknemer zich niet kan verenigen met het door HCPD 

vastgestelde niveau van de door hem te vervullen niet-referentiefunctie kan 
conform de Uitvoeringsregeling individueel Klachtrecht FOM-
Uitvoeringsregelingen (UR-17) bezwaar worden aangetekend.  

6.2.2 De CKAC beoordeelt op verzoek van directeur FOM het bezwaar van een 
werknemer tegen het van toepassing verklaren van een functiebeschrijving 
of referentiefunctie en adviseert op grond hiervan de directeur FOM. 

 
7. OVERGANGSMAATREGELEN 
 
7.1 Indien voor een functie die door een werknemer tenminste vanaf 1 april 

2003 wordt uitgeoefend een hoger niveau (=schaal) wordt vastgesteld 
geldt die vaststelling m.i.v. 1 april 20035. 

7.2 Indien voor een functie die door een werknemer wordt uitgeoefend een 
lager niveau (=schaal) wordt vastgesteld zal die vaststelling geen 
consequenties hebben voor het eerder geboden salarisperspectief van de 
werknemer. 

7.3 Van toelagen die voor onbepaalde tijd zijn toegekend wordt bezien of, 
gegeven de herwaardering van de functie en gelet op doel en aard van de 
toelage, nog grond bestaat voor voortzetting. Indien de nieuwe indeling tot 
een hogere salarisschaal dan de huidige leidt, zal dit aanleiding zijn de 
hoogte van de toelage opnieuw te bepalen6. 

7.4 Tijdelijke functionerings- en arbeidsmarkttoelagen worden niet als een vast 
onderdeel van het huidige salaris beschouwd en blijven voor de periode 
waarvoor ze zijn toegekend van kracht. Maar als de nieuwe indeling tot een 
hogere salarisschaal dan de huidige leidt, zal dit aanleiding zijn tot 
intrekking van de toegekende toelage 

7.5 Als men door de indeling in een hogere salarisschaal terechtkomt en 
daardoor een tot nu toe bestaand recht op een specifieke toelage 
(bijvoorbeeld ORT) zou verliezen geldt de garantie dat dit, -voor de duur 
van de toekenning van de toelage-, geen achteruitgang in inkomen tot 
gevolg mag hebben. 

                                                      
5 Indien de functie volledig wordt uitgevoerd vindt inschalingswijziging plaats met terugwerkende kracht naar een 
tijdstip dat niet eerder is dan 1 april 2003. 
6 bedoeld is dat door het toekennen van een hogere salarisschaal het (fulltime) bruto inkomen (oude 
schaalsalaris plus toelage) niet mag verminderden gedurende de looptijd van de toekenning. 



BIJLAGE 1 
 
GESPREKSVERSLAG VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
Naam werknemer: 
 

 

Huidige 
functiebeschrijving 
(+niveau): 

 

Naam chef: 
 

 

Afdeling: 
 

 

 
Bespreking van de organieke functieinhoud. 
□ A.1 De volgende functiebestanddelen komen in de huidige functiebeschrijving niet tot 

uitdrukking. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

□ A.2 De volgende functiebestanddelen genoemd in de huidige functiebeschrijving zijn 
niet (meer) van toepassing. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 
□ A.3 De huidige functiebeschrijving is een goede weergave van de organieke functie. 

Bespreking van de toepasbaarheid van een referentiefunctie beschrijving  
□ B.1 De referentiefunctie: …………………………………………… 

is een goede beschrijving van de organieke functie. 
□ B.2 Geen van de referentiefuncties geeft een goede weergave van de organieke functie. 

Hoofdbestanddelen uit referentiefuncties die een deel van de organieke functie goed 
weergeven zijn: 

 

 

 

hoofdbestanddeel 

1.  

2. . 

3. . 

4.  

uit referentiefunctie 

Overige opmerkingen/gespreksaantekeningen 
Duidt essentiële onderwerpen van het gesprek en de meningen van de gespreksdeelnemers 
daarover aan. 
Als bij B1 een referentiefuntie wordt genoemd geef dan expliciet aan of werknemer hiermee 
akkoord is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
handtekening werknemer7

 handtekening chef 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
7 Werknemer tekent voor gezien.  



BIJLAGE 2 
 
PROTOCOL INDELINGSADVIES FUNCTIEINDELING FNM WVOI/FOM8 
De functie is ingedeeld in functieniveau 
naam: 
nummer: 

 

Motivering  
 
 
 
 
 
Geadviseerd wordt de functie niet hoger in te delen omdat:  
 
 
 
 
 
Geadviseerd wordt de functie niet lager in te delen omdat: 
 
 
 
 
Namens de directeur van  verzoekt:  
  

 
 
 

(Plaats) (naam + handtekening)  
HCPD een conform besluit te nemen. 
 
HCPD wijkt wel/niet af van het advies omdat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, ………….200..  

 
 
 
 

 (handtekening HCPD voor akkoord) 

                                                      
8 zie stap 4.2.1 en trap 5.2.8. 



BIJLAGE 3 
 
Definities 
 

Aanloopschaal De salarisschaal onder het functieniveau 
Functieniveau Uitkomst van het indelingsproces. de salarisschaal waarin 

degene die de functie volledig uitvoert wordt ingeschaald. 
Functiewaardering Het instrument voor de juiste - en objectieve - toepassing van het 

salarissysteem. De functiewaardering dient objectief plaats te 
vinden, dus zonder aanzien des persoons, en uniform qua procedure 
te worden toegepast. Het gaat er niet om vast te stellen hoe een 
medewerker zijn taak vervult, maar welke bijdrage de organisatie 
van de functie verwacht. Het levert de norm waaraan het 
functioneren van de medewerker wordt getoetst. Als zodanig is een 
goed vastgelegd beeld van de functie noodzakelijk om degene die de 
functie vervult juist en verantwoord te kunnen beoordelen. 

Functiebeschrijvin
g 

Door het bepalen van de functie-inhoud organiseert de leiding de 
aanpak van de werkzaamheden; hij verdeelt de taken en maakt 
duidelijk wat de rol van ieder van de medewerkers is. De 
beschrijving van de functie-inhoud is dus op de eerste plaats een 
instrument in handen van de leiding. De leiding stuurt ermee en de 
medewerker krijgt duidelijkheid over zijn rol in het geheel. 

Hoogste leiding Directeur van een FOM-instituut, c.q. Hoofd BUW 
Indelen  
(het "waarderen" 
van de functie) 

1. Het vaststellen dat een referentiefunctie een goede beschrijving 
is van de organieke functie ,of 

2. Het vergelijken van de inhoud van een niet-referentiefunctie met 
de FNM en eventueel met de inhoud van één (of meer) 
referentiefunctie(s) en uit die vergelijking de juiste salarisschaal 
(functieniveau) afleiden. 

Organieke functie Het samenstel van werkzaamheden in een functie zoals deze door de 
organisatie worden vereist. 

Referentiefuncties Op een gestandaardiseerde wijze opgestelde en gewaardeerde 
beschrijvingen van functies die veel voorkomen of die heel 
kenmerkend zijn voor de onderzoeksinstellingen. 
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