Betreft: PC 330 – Onderhoud van de functieclassificatie

Beste medewerker,
Op vraag van de sociale partners werkt het Instituut Functieclassificatie (IFIC) aan de update van de
sectorale functieclassificatie ontwikkeld voor de sectoren van PC 330. Uw werkgever ging akkoord om
mee te werken aan dit project.
In het kader daarvan zal u binnenkort op uw werkplek meewerken aan een online onderzoek over uw
functie. Tijdens dit onderzoek wenst IFIC zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de taken en
verantwoordelijkheden die bij de dagelijkse uitoefening van uw job horen. IFIC zal naast u nog andere
functiehouders die een gelijkaardige functie in een andere organisatie uitoefenen, bevragen. IFIC
wenst dat de sectorbeschrijvingen zo representatief mogelijk zijn, daarom zullen er ook individuele en
collectieve ontmoetingen georganiseerd worden met andere functiehouders. Aan de hand van deze
informatie, verzameld tijdens de verschillende ontmoetingen, wordt een functiebeschrijving van uw
functie opgemaakt die toepasbaar is op de hele sector. Dit betekent dat de ontwerpbeschrijving een
algemeen beeld van uw functie schetst. Het is dus mogelijk dat enkele specifieke taken die u uitvoert
niet terugkomen in de finale beschrijving. De opgemaakte ontwerpbeschrijving wordt namelijk
besproken in een technische werkgroep, om nadien gevalideerd te worden door de sociale partners.
De opmaak van een functiebeschrijving is dus een lang en nauwkeurig proces, onderworpen aan een
uitgebreid overleg tussen alle actoren op het terrein.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Uw deelname zal ons voornamelijk helpen om een correct en zo volledig mogelijk beeld te vormen van
uw functie volgens een maximum aantal werknemers. Om duidelijk te zijn, het is dus niet de bedoeling
uw individueel functioneren te onderzoeken of u persoonlijk te evalueren. De bedoeling is wel om een
duidelijk beeld te krijgen van alle elementen van uw functie.
Concreet, zal de verantwoordelijke in uw instelling u een mail sturen met een link naar het online
onderzoek. Eens u het formulier begint in te vullen, moet u tot het einde doorgaan en uw antwoorden
valideren, anders zullen uw antwoorden geannuleerd worden. U kan de vragen op voorhand bekijken
via een kopie van het formulier in PDF. U kan slechts één keer antwoorden, maar u hebt geen
tijdslimiet. Eens gevalideerd, zullen uw antwoorden geanalyseerd worden door ons team en zullen
deze enkel gebruikt worden in het kader van de update van de sectorale functieclassificatie.

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname!
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