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Samenvatting 
Met de ledenbrief van 1 november 2007 (CvA/U200701763; lbr. 07/121; CvA/LOGA 07/18) bent u 

geraadpleegd over de invoering van een sectoraal functiewaarderingssysteem. Een overgrote 

meerderheid van de gemeenten stemt hiermee in. Daarom zijn wij begonnen met de ontwikkeling 

hiervan. 

Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van het sectoraal 
functiewaarderingssysteem. Door besluitvorming over de voorfinanciering van de VNG heeft het 
langer geduurd dan gepland voordat wij u konden informeren over de aanbesteding. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 

Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van het sectoraal 

functiewaarderingssysteem. Door besluitvorming over de voorfinanciering van de VNG heeft het 

langer geduurd dan gepland voordat wij u konden informeren over de ontwikkeling. 

Met de ledenbrief 'Functiewaardering gemeentesector' van 1 november 2007 (CvA/U200701763; 

lbr. 07/121; CvA/LOGA 07/18) hebben wij u geraadpleegd over de invoering van een sectoraal 

functiewaarderingssysteem. Uit deze ledenraadpleging kan worden geconcludeerd dat de 

overgrote meerderheid instemt met de ontwikkeling van een sectoraal functiewaarderingssysteem. 

Daarnaast wil een grote meerderheid in de toekomst aansluiten bij het sectorale systeem. In 

paragraaf 2 wordt de uitslag van de ledenraadpleging nader toegelicht. 

De ledenbrief is als volgt opgebouwd. In de eerste paragraaf lichten we het verdere proces van het 

ontwikkelen van het sectorale functiewaarderingssysteem toe. De tweede paragraaf gaat in op de 

uitslag van de ledenraadpleging. In de laatste paragraaf staat de tijdsplanning. 

1. Ontwikkeling sectoraal functiewaarderingssysteem 

Nu duidelijk is dat een meerderheid van de gemeenten bereid is om over te stappen op een 

sectoraal functiewaarderingssysteem heeft de VNG een positief besluit genomen over de 

aanbesteding. Momenteel wordt er een selectie gemaakt uit organisaties die zich hebben 

aangemeld als begeleider van de aanbesteding. Als er een keuze voor een begeleider van de 

aanbesteding is gemaakt wordt er samen met de begeleider een plan van aanpak gemaakt. 

Hierna informeren wij de gemeenten die zich hebben aangemeld voor de pilot over hoe wij de pilot 

willen vormgeven. Tegelijkertijd vragen wij hen of zij nog steeds willen deelnemen. Naar 

verwachting is dit begin volgend jaar. Het CvA verwacht in de loop van 2010 een sectoraal 

functiewaarderingssysteem te hebben ontwikkeld. 
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Inhoud functiewaarderingssysteem 

Het sectorale functiewaarderingssysteem moet de volgende kenmerken krijgen: 

• het kent generieke en resultaatgerichte functiebeschrijvingen; 

• waardering vindt plaats door beredeneerd vergelijken met veel voorkomende, generieke, 

resultaatgericht voorbeeldfuncties; 

• de beloning blijft lokaal beleid: er komt geen centrale conversietabel voor alle gemeenten; 

• deelname aan het systeem is vrijwillig. 

Voorfinanciering VNG 

De VNG wil financiële zekerheid om de ontwikkeling van een sectoraal 

functiewaarderingssysteem voor te financieren. Hiertoe is de ledenraadpleging en een 

kostenonderzoek verricht. Een aantal gemeenten is op basis hiervan verzocht om zich garant te 

stellen voor een aansluitingsbedrag. Dit verzoek is verstuurd naar de gemeenten die in de 

ledenraadpleging hadden laten weten zich binnen drie jaar aan te willen sluiten en naar de 

100.000+ gemeenten. Er waren voldoende reacties om over te gaan tot aanbesteding. Na de 

aanbesteding neemt de VNG een definitief besluit over de voorfinanciering en ontwikkeling van 

het systeem. 

Door de uitslag van de ledenraadpleging en de garantstelling van gemeenten zijn wij begonnen 

met de aanbesteding van het systeem. Wij verwachten begin augustus een keuze te kunnen 

maken voor de begeleider voor het ontwikkelen van het systeem. 

2. Ledenraadpleging 

In de ledenraadpleging van november 2007 vroegen wij naar de interesse van gemeenten voor 

aansluiting bij een sectoraal functiewaarderingssysteem. Er zijn drie vragen aan u voorgelegd. Dit 

waren de volgende: 

1. Stemt u in met de ontwikkeling van een sectoraal functiewaarderingssysteem? 

2. Denkt u in de toekomst te willen aansluiten bij het sectorale functiewaarderingssysteem? Zo ja, 

binnen welke termijn? 

3. Wilt u deelnemen aan de pilot en zo ja, per wanneer? 

Ruim 200 gemeenten reageerden op de ledenraadpleging. Uit de ledenraadpleging blijkt dat een 

overgrote meerderheid (187 gemeenten) instemt met de ontwikkeling van een sectoraal 

functiewaarderingssysteem. Een grote meerderheid (177 gemeenten) wil in de toekomst 

aansluiten bij een sectoraal systeem: eenderde binnen drie, eenderde binnen vijf en eenderde 

binnen tien jaar denkt aan te sluiten. Uit nader onderzoek van Research voor Beleid naar de 

representativiteit van de ledenraadpleging blijkt dat de reacties representatief zijn voor de totale 

gemeentelijke populatie. 

In bijlage 1 vindt u de gehele uitslag van de ledenraadpleging en een korte samenvatting van het 

onderzoek naar de representativiteit van de ledenraadpleging. 
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3. Tijdsplanning 

Er is een nieuwe voorlopige tijdsplanning gemaakt die er als volgt uitziet. De data zijn indicatief. 

• Keuze begeleider aanbesteding, juni - augustus 2008 

• Opstellen bestek, augustus - februari 2008/2009 

• Beginnen aan ontwikkeling van het functiewaarderingssysteem, februari/maart 2009 

• Openstelling systeem voor alle gemeenten 2010 

Hoogachtend, 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

drs. mr. C.M. Sjerps, 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U200801119 

1. Uitslag ledenraadpleging functiewaardering november 2007 

In de ledenraadpleging van november 2007 vroegen wij naar de interesse van gemeenten voor 
aansluiting bij een sectoraal functiewaarderingssysteem. Er zijn drie vragen aan u voorgelegd. Dit 
waren de volgende: 
1. Stemt u in met de ontwikkeling van een sectoraal functiewaarderingssysteem? 
2. Denkt u in de toekomst te willen aansluiten bij het sectorale functiewaarderingssysteem? Zo ja, 
binnen welke termijn? 
3. Wilt u deelnemen aan de pilot en zo ja, per wanneer? 

Er hebben in totaal 201 gemeenten gereageerd op de ledenraadpleging. Hieronder staat per vraag de 
uitslag van deze ledenraadpleging. 

1. Stemt u in met de ontwikkeling van een sectoraal functiewaarderingssysteem? 

Stemt in 
Stemt niet in 

Aantal gemeenten 
187 
14 

Percentage 
93% 
7% 

De overgrote meerderheid van de gemeenten stemt in met de ontwikkeling van een sectoraal 
functiewaarderingssysteem. 

2. Denkt u in de toekomst te willen aansluiten bij het sectorale functiewaarderingssysteem? 

Ja 
Nee 

Aantal gemeenten 
177 
24 

Percentage 
88% 
12% 

Een grote meerderheid wil in de toekomst aansluiten bij een sectoraal systeem. 

3. Zo ja, binnen welke termijn denkt u aan te sluiten bij het centrale functiewaarderingssysteem? 

Binnen 3 jaar 
Binnen 5 jaar 
Binnen 10 jaar 

Percentage 
35% 
32% 
36% 

Van de gemeenten die zich willen aansluiten bij het sectorale systeem wil ongeveer een derde 
binnen drie, een derde binnen vijf en een derde binnen tien jaar zich aansluiten1. 

4. Wilt u deelnemen aan de pilot en zo ja, per wanneer? 

Ja 
Nee 

Aantal 
38 
154 

Percentage 
20% 
80% 

In totaal willen 38 gemeenten deelnemen aan de pilot. 

Sommige gemeenten hebben 2 waarden ingevuld, waardoor het totaal aantal niet exact op 100% uitkomt. 



5. Zo ja, wanneer wilt u deelnemen? 

Voorjaar 2008 
Najaar 2008 

Percentage 
46% 
73%' 

De percentages die in de tabel worden genoemd zijn gebaseerd op de 38 gemeenten die 
willen deelnemen aan de pilot. De meeste gemeenten willen in het najaar van 2008 
deelnemen aan de pilot. 

Sommige gemeenten hadden nog enkele aanvullende opmerkingen. 
• Enkele gemeenten melden welk systeem zij nu gebruiken en hoe hun ervaring hiermee is. 
• Enkele gemeenten laten expliciet weten dat zij graag betrokken worden bij de pilot. 
• Enkele gemeenten hebben onlangs een nieuw systeem ingevoerd. Dit is voor die gemeenten 

een reden om op lange termijn aansluiting te zoeken. Een enkeling wil om dezelfde reden niet 
deelnemen aan het sectorale systeem. 

2. Representativiteit ledenraadpleging 
Het College voor Arbeidszaken heeft door Research voor Beleid de representativiteit van de 
ledenraadpleging laten meten voor de gehele gemeentelijke populatie. Hierbij is gekeken naar de 
verdeling van de reacties in verhouding tot de gemeentegrootte. Daarnaast zijn de reacties vergeleken 
met de resultaten die naar voren kwamen uit het onderzoek van het A&O fonds uit 2006 naar de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een sectoraal functiewaarderingssysteem. 

De conclusies van de meting door Research voor Beleid zijn de volgende: 
• De respons van de ledenraadpleging is hoog. 
• De reacties zijn gelijkmatig verdeeld over verschillende gemeenteklassen. 
• Er zijn geen aanwijzigen dat de responderende gemeenten positiever staan tegenover een 

sectoraal systeem dan de niet responderende gemeenten. 

Hiermee wordt de ledenraadpleging als representatief beschouwd. 

: Sommige gemeenten hebben 2 waarden ingevuld, waardoor het totaal aantal niet exact op 100% uitkomt. 


