
Reglement Interne Bezwaren Commissie FWG (IBC-FWG) Stichting Zorgbalans.  
 
 
 
Preambule. 
In hoofdstuk 11 van de CAO-VVT zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het beschrijven en 
waarderen van functies. Op basis hiervan heeft Zorgbalans een Regeling “Functie beschrijven en 
waarderen” vastgesteld. 
Onderdeel van de regeling is de Interne Bezwaren Commissie FWG. Taak, samenstelling en 
werkwijze van de Commissie zijn in het Reglement IBC-FWG vastgelegd. 
 
Artikel 1: Definities 
IBC-FWG:  Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering Gezondheidszorg 
 
Functiehouder: de werknemer van Zorgbalans die formeel is benoemd in een functie en deze 

ook daadwerkelijk uitoefent. 
 

Werkgever:  de Raad van Bestuur van Zorgbalans 
 
Artikel 2: Taak 
1. De IBC-FWG heeft tot taak de werkgever van advies te dienen inzake: 

a. een bezwaar dat door een functiehouder is ingediend tegen een voorlopig besluit van de 
werkgever tot (her) beschrijving van zijn/haar functie, als bedoeld in de Regeling “Functie 
beschrijven en waarderen”, 
b. een bezwaar dat door een functiehouder is ingediend tegen een voorlopig besluit van de 
werkgever tot indeling van zijn/haar functie, als bedoeld in de Regeling “Functie beschrijven en 
waarderen”. 
 

Artikel 3: Samenstelling 
1. De IBC-FWG wordt ingesteld door de werkgever en bestaat uit: 

a. één lid voorgedragen door de werkgever 
b. één lid voorgedragen door de Ondernemingsraad Zorgbalans 
c. één lid, tevens voorzitter van de Commissie, voorgedragen door de onder a. en b. bedoelde 
leden. 
 

2. de IBC-FWG wordt secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 

3. Indien één van de leden functiehouder is van de functiebeschrijving of –waardering waartegen het 
bezwaar zich richt, dan wordt door de werkgever tijdelijk een plaatsvervangend lid benoemd. 
Voordracht van dit tijdelijk lid vindt plaats conform het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. 
 

4. Indien één van de leden niet in de gelegenheid is te participeren in de bezwarenprocedure, dan 
wordt, conform het bepaalde in het eerste lid, tijdelijk een plaatsvervangend lid benoemd.    

 
Artikel 4: Werkwijze 
1.  Bezwaren tegen de functiebeschrijving kunnen bij de werkgever binnen 30 dagen worden 

ingediend nadat de functiebeschrijving aan functiehouder bekend is gemaakt. 
 

2. Bezwaren tegen de indeling van de functie kunnen worden ingediend binnen 30 dagen nadat de 
voorlopige indeling aan de functiehouder bekend is gemaakt. Bij een bezwaar dat zich richt tegen 
de indeling van de functie, wordt bij het indienen van het bezwaar een kopie van de vastgestelde 
functiebeschrijving overgelegd.  
 

3. Een bezwaar is niet ontvankelijk indien: 
a. het bezwaar is ingediend door anderen dan functiehouders 
b.  het bezwaar niet schriftelijk en gemotiveerd is 
c. het bezwaar zich richt tegen de inhoud van een reeds definitief vastgestelde functie  
 

4. De werkgever verzoekt per omgaande aan de voorzitter van de IBC-FWG om advies. 
 



5. De IBC-FWG brengt binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd 
advies uit aan de werkgever. Een afschrift van dit advies wordt verzonden aan de indiener van het 
bezwaar. 
 

6. Alvorens een advies uit te brengen hoort de IBC-FWG de indiener van het bezwaar en de 
(vertegenwoordiger van de) werkgever. Zo mogelijk worden partijen in het bijzijn van elkaar 
gehoord.  
 

7. De indiener van het bezwaar kan zich laten bijstaan door een derde. Eventuele kosten daarvan 
komen voor rekening van de indiener van het bezwaar. Indien het bezwaar door de IBC-FWG 
wordt gehonoreerd, worden deze kosten tot een maximum van € 250,- exclusief btw aan de 
indiener van het bezwaar vergoed. 
 

8. De werkgever neemt binnen 30 dagen na ontvangst van het advies van de IBC-FWG een definitief 
besluit en brengt de indiener van het bezwaar van dit besluit op de hoogte.  
Het advies van de IBC-FWG is bindend, tenzij zwaarwegende gronden aanwezig zijn om van het 
advies af te wijken.  

 
Artikel 5: Slotbepalingen 
1. Besluiten van de werkgever hebben werking voor alle functiehouders, ongeacht of door de 

functiehouder zelf een bezwaar is ingediend. 
 

2. Dit reglement treedt in werking met ingang van ………….. 2012. 
 
 
Aldus vastgesteld te Haarlem op ……………2012 
 
 
 
 
 
 
Drs. A.M.C.G. Schouten 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 


