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1
 Deze nota behandelt loopbaanaspecten, voor zover deze met (financiële) beloning gerelateerd zijn. 

Het beleid rond loopbaan, met aspecten rond ontwikkeling, mobiliteit en talent, wordt uitgewerkt in het 
project Loopbaanbeleid. 
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1. Opdracht, definitie en context 
 
De Vlaamse overheid wil via het sleutelproject ‘Modern HR-beleid’ een gemeenschappelijke 
visie rond modern HR-beleid realiseren met vijf verschillende strategische doelstellingen die 
elkaar onderling moeten verbinden. Eén daarvan is beloningsbeleid. 
 
Binnen de visietekst van het CAG werd die doelstelling als volgt omschreven: 

 

We zetten in op een flexibel beloningsbeleid gericht op het erkennen van competenties en 
prestaties als doorslaggevende factor, vanuit een globaal raamwerk. 
 

Deze doelstelling omvat volgende elementen: 
 

• “Op korte termijn verbeteren we het huidige instrumentarium dat het beloningsbeleid 
van de Vlaamse overheid ondersteunt, door o.a. de arbeidsvoorwaarden van 
statutairen en contractuelen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, ervaring te 
valoriseren, en het PLOEG-systeem te optimaliseren 

• Op langere termijn worden medewerkers betaald op basis van hun functiezwaarte, 
waarbij wordt uitgegaan van een evenwichtige combinatie van competenties en 
prestaties. Dit primeert op anciënniteit/diploma. Er wordt hierbij geen onderscheid 
gemaakt tussen statutairen en contractuelen 

• Wie goed presteert, krijgt hiervoor de nodige waardering en wordt extra beloond. Wie 
ondermaats presteert, wordt bijgestuurd  

• Naast de financiële beloning passen leidinggevenden ook andere manieren van 
belonen toe (personeelsleden aanmoedigen, waarderen, verantwoordelijkheid geven, 
enz.)” 

 
*********** 

 
Het beloningsbeleid is een proces binnen het modern HR-beleid dat het totale 
arbeidsvoorwaardenpakket omvat dat de Vlaamse overheid een functiehouder aanbiedt in 
ruil voor diens functie-uitoefening. Om de personeelstevredenheid en billijkheid te blijven 
waarborgen, moet zowel aandacht besteed worden aan de financiële als aan de niet-
financiële beloning. Dit proces staat niet op zich maar maakt deel uit van een geïntegreerd 
personeelsbeleid (zie figuur 1 - HR-cyclus van de Vlaamse overheid op de volgende 
bladzijde). Daarom moet ook de link bewaakt worden met de inhoud van andere 
deelprojecten rond personeelsbewegingen, inzetbaarheid, arbeidsorganisatie en leiderschap. 
 
Beloningsbeleid is een belangrijk (en duur) onderdeel van het HR-beleid in een organisatie. 
Maar een aantrekkelijke beloning leidt niet vanzelf tot tevreden medewerkers. Er bestaat 
geen alleenzaligmakend systeem voor een motiverend beloningsbeleid. Het belonen van 
mensen is altijd maatwerk.  
 

*********** 
 
Op basis van een marktonderzoek dat het departement Bestuurszaken in 2012 uitvoerde, 
blijkt dat een aanpassing van het beloningsbeleid aangewezen is. Het onderzoek bracht 
onder meer aan het licht dat: 
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- Eenzelfde functie kan worden uitgevoerd door personen met een verschillende graad 
en dat achter één graad functies kunnen schuilgaan met een totaal verschillend 
functiegewicht. Dit alles komt de interne billijkheid niet ten goede. 

- Anciënniteit een determinerende rol speelt in het beloningsmodel en er te weinig 
aandacht is voor relevante privé-ervaring en prestatiebeloning. 

- Dat de loonspanning binnen een graad voor statutairen soms oploopt tot 90% zonder 
een zwaardere functie te moeten opnemen (kan leiden tot immobilisme want 
stimuleert niet alle medewerkers om buiten de comfortzone te kijken). 

- Het personeelslid het beloningsbeleid ‘ondergaat’ zonder er via de wijze van 
presteren zelf een substantiële rol te kunnen in spelen (loyauteitsbeloning via 
anciënniteit, vergt weinig leiderschap). 

- De salarispolitiek tussen statutair en contractueel personeel in dezelfde functie/graad 
verschillend is (interne onbillijkheid). 

- De overheid een behoorlijk startsalaris aanbiedt maar dat de trage salarisgroei ervoor 
zorgt dat het behouden/aantrekken van ervaren medewerkers soms problematisch is 
(o.a. knelpuntfuncties). 

- Prestatietoelagen zijn eerder beperkt om echt motiverend te zijn en brengen weinig 
differentiatie aan naargelang niveau/functiegewicht. 

- … 
 
Ook uit de personeelspeilingen leren we dat het management zeer matig scoort op de vraag 
of het huidige beloningsbeleid toelaat om geschikte medewerkers aan te trekken, te 
motiveren en te behouden. 
 

*********** 
 
Een aantal vuistregels helpen nadenken over hoe om te gaan met belonen. 
 
Het moet kunnen inspelen op evoluties op de arbeidsmarkt om competente medewerkers te 
kunnen aantrekken, behouden en blijvend motiveren. Het beloningsbeleid moet ook 
aansluiten bij de structuur, doelstellingen en cultuur(kenmerken) van de Vlaamse overheid. 
Deze kenmerken zijn: wendbaarheid, ondernemende overheid, daadkracht, 360° vertrouwen 
en openheid. 
 
Verder is de interne billijkheid van de beloningsverschillen (salaris, vergoedingen en 
toelagen en andere voordelen) cruciaal voor de motivatie.  
 
Het beloningsbeleid moet ook een oplossing voorzien voor de verschillen in prestaties van 
de medewerkers. De aangeboden extra voordelen moeten afgestemd zijn op de 
verwachtingen van de medewerkers. 
 
Een onduidelijk en gesloten loonbeleid leidt tot mogelijke mistevredenheid bij de 
medewerkers, het creëert wantrouwen en suggereert onrechtvaardige beloningsverschillen. 
Daarom dient het gevoerde beloningsbeleid transparant te zijn.  
 
Tot slot ervaren medewerkers de waarde van extra voordelen vaak lager dan de werkelijke 
kostprijs. Motivatie van de medewerkers kan worden verhoogd door een duidelijke 
communicatie over het beloningssysteem zelf en door de betekenis van de geboden 
voordelen beter in de verf te zetten. 
 
Het nieuwe beloningsbeleid genereert sinds lang verwachtingen bij vele verschillende 
groepen, zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden. Het is van groot belang dat deze 
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verwachtingen in het juiste perspectief gezet worden, enerzijds omwille van het uitgangspunt  
van budgetneutraliteit en anderzijds omdat niet iedereen (onmiddellijk) zal vooruit gaan. Er is 
in dat verband een duidelijk verschil tussen “niet minder verdienen dan nu” en “er op vooruit 
gaan”. Het onvoldoende managen van verwachtingen leidt al snel tot een vertrouwensbreuk 
en demotivatie, en verdient dus de nodige tijd en middelen. 
 
De uitwerking van deze visienota kadert eveneens binnen beleidsdocumenten zoals de 
beleidsnota en beleidsbrieven Bestuurszaken, de visietekst van het CAG over een ‘modern 
HR-beleid binnen de Vlaamse overheid’, sectorale akkoorden en dergelijke meer. 
 
Deze visietekst werd besproken op het CAG van 14 juni 2012 en – na raadpleging van alle 
managementcomités – ook op 12 juli 2012. Deze versie houdt rekening met de reacties na 
een schriftelijke procedure onder de leden van het CAG die op 7 augustus 2012 werd 
afgesloten. De validatie van deze tekst betreft het akkoord om met de visietekst, de 
basisprincipes als uitgangsbasis, verder te experimenteren en hiertoe pilootprojecten en 
simulaties op te zetten.  
 
De visietekst werd op 20 augustus 2012 aan de minister van Bestuurszaken bezorgd. 
 
Figuur 1 - HR-cyclus van de Vlaamse overheid 
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2. Doel van de visienota 
 
Het doel van de visienota is om basisprincipes af te spreken en krachtlijnen te bepalen 
(instrument/proces functieclassificatie, implementatiekader, prestatiebeloning, overgangs- en 
integratiemaatregelen, interne billijkheid, arbeidsmarktonderzoek, arbeidsvoorwaarden 
contractuelen, knelpuntfuncties, privé-ervaring, communicatie, …) voor een nieuw 
beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid. Ook wordt ernaar gestreefd om met alle partijen tot 
een consensus te komen en de basisprincipes daarna – als beleidsvoorbereiding voor de 
volgende regeerperiode – verder uit te werken. 
 
Abstractie makend van de vele inhoudelijke principes en technische keuzes, moet ook 
nagedacht worden over een daadkrachtig en gecoördineerd programma van ontwikkeling, 
onderhandeling en invoering.  
 
Een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid kan slechts slagen als zowel de politieke 
verantwoordelijken als het voltallige topmanagement er achter staan en blijven staan en dit – 
in de vorm van een doordacht uitvoeringsprogramma – presenteren aan de huidige en/of 
volgende Vlaamse regering.  
 
De bijdrage aan het nieuwe beloningsbeleid door de Vlaamse administratie moet de 
Vlaamse regering in staat stellen om, naar aanleiding van de onderhandelingen, duidelijke 
beleidskeuzes te maken. De keuzes vereisen ook een concreet engagement, wil en 
bereidheid van het management om de consequenties van de basisprincipes en de 
beleidskeuzes te nemen ook als het moeilijk is en echt leiderschap vereist. 
 
Waar mogelijk worden quick wins gesuggereerd die – eventueel na een prioritering - nog 
tijdens deze regeerperiode kunnen worden opgestart of gerealiseerd. Deze mogen echter de 
langetermijnvisie niet hypothekeren. Zij kunnen aangerekend worden op het budget SA 
2010-2012 indien er zowel bij de overheid als bij de vakbonden consensus over bestaat. 
Quick wins en andere (voorbereidende) realisaties worden met het symbool in de marge 
aangeduid. 

 
3. Toepassingsgebied 
 
Alle personeel bij de entiteiten waarop het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 
2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid (VPS) van toepassing is. 
 
De visienota heeft betrekking op ongeveer 28.400 personeelsleden waarvan 70 % statutair is 
en 30 % contractueel (cijfers 31/12/2011). 

 
4. Organisatorische invulling en implementatiekader 
 
Een beloningsbeleid kan slechts succesvol ingevoerd worden (en operationeel goed 
functioneren), wanneer ook de achterliggende instrumenten en processen klaar zijn en goed 
worden beheerd.  
 
Het betreft zowel de instrumenten en processen die rechtstreeks verbonden zijn met de 
beloningsgrondslagen (ervaring, anciënniteit, prestaties, functiezwaarte, …) en de 
beloningselementen (zowel financiële als niet-financiële), zoals prestatiemanagement, 
functieclassificatie, competentiemanagement als de ondersteunende instrumenten en 
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processen zoals personeelsadministratie, regelgeving, budgettering en budgetopvolging en 
het hele luik rond ICT, communicatie en informatie. 
 

4.1 Organisatorische invulling 
 
De beleidsvoorbereiding en –evaluatie en (personeels)regelgeving rond het beloningsbeleid 
gebeurt vanuit (het departement) Bestuurszaken. Binnen Bestuurszaken wordt het kader 
uitgewerkt (o.a. visie, regelgeving, salarisstructuur, …) waarbinnen de entiteiten van de 
diensten van de Vlaamse overheid het beloningsbeleid verder vorm kunnen geven. Het 
kader zal aangevuld worden met afspraken omtrent de toepassing en de marges waarbinnen 
vrijheden gelden. 
 
Er wordt werk gemaakt van het ontwikkelen van een nieuw 'HR model' voor de Vlaamse 
overheid rond vragen als wie zijn de verschillende HR actoren, wat is hun (toekomstige) rol, 
wat doen we nog gemeenschappelijk en wat niet, hoe netwerken en kennis delen, wat is de 
impact op de huidige situatie/organisatie, enzovoort. Hier wordt ook de link gemaakt met het 
kernproject 'innovatieve arbeidsorganisatie'. 
 
Voor ondersteuning bij de implementatie kan een beroep gedaan worden op het Agentschap 
voor Overheidspersoneel. Zo zal ten eerste blijvende aandacht uitgaan naar voldoende 
opleidingscapaciteit betreffende personeelsplanning, het beschrijven van functies, het 
indelen ervan via de wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid (indelingsinstrument) in 
een niveau van een functiefamilie,… 
 
Het Agentschap voor Overheidspersoneel is ook verantwoordelijk voor het verder 
ontwikkelen en het actueel houden van de instrumenten die aan het loopbaan- en 
beloningsgebouw zijn verbonden zoals het competentiewoordenboek, de functiefamilies, de 
wegingsmethodiek, PLOEG, … 
 
Het is duidelijk dat de ontwikkeling, ondersteuning en invoering van een project met een 
dergelijke omvang en met een rechtstreekse (financiële) impact op elk individu vereist dat er 
voldoende middelen (mensen, budget, …) ter beschikking worden gesteld. 
 
Onderhandelingen, over onder meer het loopbaan- en beloningsbeleid, worden gevoerd door 
de Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken in het sectorcomité XVIII. 
 
Binnen de toegekende ruimte kunnen de entiteiten eigen accenten leggen bij de verdere 
invulling. De leidend ambtenaren krijgen meer vrijheden binnen de budgettaire enveloppe, 
zonder een stijging van het personeelsbudget. Dit vereist de nodige begeleiding van 
leidinggevenden bij de invoering van een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid. Er dient dus 
geïnvesteerd te worden in een ondersteuningstraject voor leidinggevenden, onder andere 
voor het voeren van loopbaangesprekken, het nemen van beloningsbeslissingen 
(prestatiemanagement) en dergelijke.  
 
Aspecten die bijvoorbeeld decentraal worden geregeld zijn de toepassing van het 
prestatiemanagementsysteem, het beschrijven en de indelen van functies in een niveau van 
een functiefamilie, de toekenning van relevante ervaring, … 
 
Loonconcurrentie tussen de verschillende entiteiten moet echter beperkt blijven onder meer 
omdat de salarisstructuur centraal wordt opgelegd. 
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Alle leidend ambtenaren engageren zich eveneens om mee te werken in ad hoc 
werkgroepen, tot het aanleveren van gegevens en dergelijke bij de ontwikkeling van het 
beloningsbeleid of het uitvoeren van pilootprojecten en simulatieoefeningen.  
 
De ad hoc werkgroepen zijn teams van medewerkers uit de verschillende entiteiten die, 
volgens de behoeften van het project, deelnemen aan verschillende werksessies. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het inhoudelijk invullen van de verschillende projectstappen binnen 
hun entiteit. Zij moeten ook een rol kunnen opnemen als professionele ondersteuners die 
entiteiten bijstaan bij de invoering. 
 

4.2 Implementatiekader 
 
De beleidsnota Bestuurszaken stelt: “loopbaan- en beloningsbeslissingen worden niet ad hoc 
genomen, maar zullen gebaseerd zijn op functieclassificatie…”. Het principe om het 
loopbaan- en beloningsbeleid te moderniseren op basis van functiezwaarte lijkt verworven, 
ook syndicaal. In een aantal Vlaamse openbare instellingen (VRT, VITO, De Lijn, UZ Gent, 
…) werd of wordt intussen ditzelfde principe gehanteerd.  
 
De concrete uitwerking en globale uitvoering op het niveau van de Vlaamse overheid gaat 
echter moeizaam of blijft uit. Dat hindert de Vlaamse overheid als aantrekkelijke werkgever.  
 
Het verleden heeft aangetoond dat een poging om een nieuwe loopbaan- en beloningsmodel 
simultaan in te voeren voor de totaliteit van de diensten van de Vlaamse overheid tot 
mislukken geneigd is. De overtuiging groeit dat een gedifferentieerde implementatie wellicht 
het enig mogelijk scenario is voor een werkelijke invoering van een nieuw loopbaan- en 
beloningsbeleid. Het principe van het invoeren van het nieuwe beleid aan verschillende 
snelheden kan niet uit de weg worden gegaan. Die gefaseerde invoering kan diverse vormen 
aannemen. Opties zijn: 
 

- Enkel nieuwe instroom 
- Alle nieuwe personeelsbewegingen (instroom + doorstroom) + vrijwilligheid + 

verplicht niveau A of andere varianten 
- Voor iedereen per entiteit die daarvoor een ‘maturiteitsdiploma’ kreeg (de parameters 

hiervoor moeten nog bepaald worden) 
- Voor één of meerdere functiefamilies 
- … 

 
Indien dit principe wordt gevolgd, kan verder ingegaan worden op voor- en nadelen van de 
verschillende opties en kunnen eventueel criteria worden bepaald waaraan de doelgroepen 
vooraf moeten voldoen. 
 
Om dit scenario van gefaseerde invoering in de tijd te beperken, zou ook een uiterste datum 
moeten worden bepaald waarop iedereen de transitie achter de rug moet hebben, 
bijvoorbeeld op het einde van de volgende regeerperiode (30 juni 2019). 
 
Een ‘routeplan’ moet de entiteiten ondersteunen bij de invoering van een vernieuwd 
beloningsbeleid. Via www.functiefamilies.info zullen zo tips en hulpmiddelen aangereikt 
worden over het opstellen van functiebeschrijvingen (sjablonen per niveau van een 
functiefamilie), projectplannen, basispresentaties voor personeel en management, 
communicatieplan, veel gestelde vragen, resultaten intervisie en dergelijke. 
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Een projectplan en een beslissingskalender zijn nuttige instrumenten om aan te geven wat 
achtereenvolgens kan en moet aangepakt worden om via geleidelijke en gefaseerde weg het 
finale doel te bereiken. 
 
Inzetten op zichtbare (piloot)projecten en voorbeeldverhalen tot slot kan de 
hervormingsinspanning geloofwaardigheid verlenen en versnellen. 
 

5. Basisprincipes 
 
5.1 Functieweging en –classificatie 

 
Functies worden ten opzichte van elkaar geordend op basis van hun relatief gewicht. Dit 
betekent dat de hiërarchische classificatie via het diploma, het niveau, de rang en de graad, 
vervalt. Functiezwaarte primeert op anciënniteit/diploma en op statutair/contractueel. Dit 
betekent niet dat het diploma daarom als selectievereiste weg valt. 
 
Functiewaardering bij de Vlaamse overheid bestaat uit de analyse van een functie 
vertrekkend van de functiebeschrijving en de toewijzing ervan aan een niveau van een 
functiefamilie (of functieklasse) via het de wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid 
(geautomatiseerd indelingsinstrument) zoals in 2011 door de Vlaamse Regering werd 
gevalideerd in nota VR 2011 2502 DOC.0129). De methodiek is gebouwd op indelingscriteria 
(complexiteit, sociale interactie, autonomie, …) en indelingsregels die per functiefamilie zijn 
bepaald. 
 
Functieclassificatie is het vormen van groepen of klassen (over alle functiefamilies) van 
functies van vergelijkbare zwaarte. Binnen de functieklasse ontvangen functiehouders 
eenzelfde salarisbereik ongeacht hun statuut (statutair/contractueel) of diploma (bvb. 
industrieel ingenieur versus burgerlijk ingenieur). Dit sluit een beleid rond knelpuntfuncties 
niet uit.  
 
De management- en projectleiderfuncties van N-niveau worden door de Vlaamse Regering 
ingedeeld in 4 klassen volgens de regeling in de nota VR/2009/2404 DOC.0569). 
 
Functieclassificatie is eerder arbeidsintensief. Veel menskracht, budget en tijd inzetten voor 
de voorbereidende stappen (bvb. functiebeschrijvingen, indelingen, wegingen, beroep, …), 
zonder achteraf het beloningsbeleid te implementeren is geen efficiënte inzet van de 
schaarse middelen en zal ook ontmoediging en demotivatie teweeg brengen. 
 
De functieniveaumatrix die de Vlaamse Regering in 2011 valideerde, is het instrument 
binnen de Vlaamse overheid om: 
 

- de onderlinge verhouding tussen functies of groepen van functies weer te geven 
- een optimale interne billijkheid na te streven 
- het beloningsbeleid af te stemmen in zijn verhouding tot de externe arbeidsmarkt 
- een differentiatie van beloningsbeslissingen door te voeren ten aanzien van 

functies (bijvoorbeeld knelpuntfuncties met een tijdelijk karakter) of welbepaalde 
doelgroepen. 

 
Via functieclassificatie zullen interne onbillijkheden in kaart gebracht worden. Deze worden 
geval per geval behandeld en moeten passend begeleid worden.  
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Figuur 2 – Functieniveaumatrix van de Vlaamse overheid 
 

 
 
De kolommen geven de functiefamilies weer. Bij het uitwerken van de functiefamilies is zo 
veel mogelijk gekozen voor een procesmatige benadering, dit wil zeggen dat functies 
geclusterd werden volgens gelijksoortige processen (bv. ‘behandelen van aanvragen van 
externe klanten’, ‘controleren’, …). De families beschrijven ook meestal de verschillende 
stappen in het proces. Er wordt dus bv. niet geclusterd volgens diploma of vakgebied. In dat 
geval zou men komen tot families zoals ‘juristen’, ‘economisten’…maar uiteindelijk zegt dat 
weinig over de aard van het werk dat zij verrichten of over de competenties waarover ze 
moeten beschikken. 
 
Een niveau van een functiefamilie groepeert functies met een gelijkaardig functiegewicht. De 
breedte van zo een niveau is 15 tot 16%. Aan elke rij uit de matrix is een functieklasse 
gekoppeld die bepalend is voor de verloning. 
 
Van functie veranderen leidt bij verticale mobiliteit tot een toewijzing aan een andere klasse, 
dus functiezwaarte en bijgevolg tot een wijziging in de verloning. Bij horizontale mobiliteit is 
dat niet het geval. 
 
Functieclassificatie is geen alleenstaand, rigide systeem maar moet geïntegreerd zijn binnen 
de andere domeinen (werving & selectie, competentie- en talentmanagement, loopbaan- en 
beloningsbeleid, VTO, …) van een geïntegreerd personeelsbeleid.  
 
Om de vergelijkbaarheid tussen functies mogelijk te maken is één gemeenschappelijke taal 
nodig. Door een vergelijkbaarheid van functies worden mobiliteit (‘iets anders, ergens 
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anders’) en flexibiliteit ondersteund (wendbare overheid). Eén ‘functiegebouw Vlaamse 
overheid’ opgebouwd rond een 60-tal generieke functiegroepen op basis van de 
functiefamilies (bvb. verschillende niveaus van beleidsondersteuners, technisch specialisten, 
operationeel leidinggevenden, …) is hiervoor een hulpmiddel.  
 
Functies beschrijven mag niet leiden tot ‘vakjes-denken’ en mag geen zware administratie 
zijn. Afspraken over minimale vereisten van een functiebeschrijving en het gebruik van 
functietitels zijn wel nodig. Er wordt best gezocht naar korte, operationele beschrijvingen die 
gemakkelijk kunnen opgevolgd worden. Decentraal is een verdere vorm van detaillering 
natuurlijk steeds mogelijk (arbeidsplaatsbeheer) zodat de functiehouder zich beter in de 
functie herkent. 
 
De personeelsplannen zullen moeten worden aangepast aan de functieniveaumatrix: niet 
meer de graden, rangen en niveaus moeten worden bepaald, maar wel het aantal functies 
per functieklasse, al dan niet gegroepeerd per functiefamilie. Zie ook de nota VR 2009 2404 
DOC.0572 over de procedure bij personeelsplannen. 
 
Het management is verantwoordelijk voor de implementatie van het functiegebouw bij de 
eigen entiteit. HRM faciliteert hierbij. 
 
Indeling van functies 
 

- Gebeurt decentraal, op entiteitsniveau 
- Door eerst functies te beschrijven (personeelsplanning) 
- Functies toe te wijzen aan functieniveaumatrix via wegingsmethodiek 
- De totaliteit van de indelingen/wegingen te valideren op entiteitsniveau 
- De leidinggevenden wijzen de functiehouders daarna toe aan een functie 

 
Specifieke functies 
 

- Zijn functies die niet aan een niveau van een functiefamilie kunnen worden 
toegewezen via het indelingsinstrument  

- Moeten analytisch worden gewogen in afwachting dat specifieke functies via de 
wegingsmethodiek (het indelingsinstrument) aan een functieklasse van de matrix 
kunnen worden toegewezen. 

 
Het Agentschap voor Overheidspersoneel zal nog in 2012 het instrument functiefamilies 
uitbreiden met een functiefamilie leidinggevend middenkader. Ook de wegingsmethodiek 
wordt uitgebreid zodat specifieke functies zo op een snelle, eenvoudige, maar gefundeerde 
manier kunnen worden toegewezen aan een functieklasse. Dit laatste vereist nog een 
investeringskost. Het aantal specifieke functies blijft best zo beperkt mogelijk zo niet wordt de 
weging ervan, zeker zolang dit analytisch zou moeten gebeuren, onbeheersbaar, uiterst 
arbeidsintensief en zeer duur. 
 
In het kader van het beloningsbeleid wordt gebruik gemaakt van de ‘fijnmazige’ 
functieniveaumatrix waarbij functies kunnen worden toegewezen aan de zogenaamde 
tussenniveaus van een functiefamilie.  
 
De beroepsprocedure zoals die nu werd omschreven in het protocol tot invoering van 
functieclassificatie wordt herschreven en heronderhandeld. De procedure is nu veel te 
omslachtig en onbetaalbaar. De herwerkte procedure zal uitgaan van een ‘beroep tegen de 
toewijzing aan een functie’ en niet het wegingsresultaat van die functie zelf (nu kan ook geen 
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beroep aangetekend worden tegen het gegeven dat een adjunct van de directeur 
toegewezen is aan de rang A1). De procedure wordt zoveel als mogelijk decentraal 
afgehandeld. 
 
Onder meer om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de begeleidingscommissie, zal 
door het Agentschap voor Overheidspersoneel op korte termijn een aanzet gegeven worden 
tot het ontwikkelen van een monitorings- en rapporteringsysteem van de indelingen. Dit zal 
gebeuren via www.functiefamilies.info , Vlimpers, E-PLOEG of een andere weg. 
Rapportering over functieweging binnen en tussen entiteiten, binnen eenzelfde 
beleidsdomein en op VO-niveau is noodzakelijk om de interne billijkheid en coherentie te 
bewaren.   
 
Over de integratie van de functiefamilie leidinggevend middenkader in de 
functieniveaumatrix, de ‘fijnmazigheid’, de aanpak rond de specifieke functies en de 
beroepsprocedure wordt zo snel mogelijk via de begeleidingscommissie functieclassificatie 
gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.  
 
Het sectoraal akkoord 2010-2012 bepaalt in punt 3.1 immers dat: 
 
“Binnen de twee jaar volgend op de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de zowel de 
beroepsprocedure als de resultaten van het deelproject ‘fijnmazigheid’ beschikken alle 
personeelsleden die onder het Vlaams Personeelsstatuut én de algemene 
wegingsmethodiek ressorteren, over een geactualiseerde functiebeschrijving en zijn de 
functies die passen binnen een bestaande functiefamilie (zoals opgenomen in de 
functieniveaumatrix goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 februari 2011) ingedeeld 
met behulp van de wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid, zijnde het 
geautomatiseerde indelingsinstrument (www.functiefamilies.info).” 
 
De taakstelling en samenstelling van de begeleidingscommissie functieclassificatie zal 
daarna worden heronderhandeld. 
 

5.2 Protocol functieclassificatie 
 
Het protocol tot invoering van functieclassificatie bij de Vlaamse overheid werd in 2007 
afgesloten. Op dat moment diende het hele project functieclassificatie zowel procesmatig als 
naar ontwikkeling van de functieniveaumatrix nog te worden doorlopen. Dit alles leidde ertoe 
dat het protocol op sommige vlakken achterhaald is en moet worden geactualiseerd.  
 
Daarom worden onderhandelingen opgestart die moeten leiden naar een update van de 
tekst, onder andere wat de indeling-, beroeps- en onderhoudsprocedure betreft (zie 5.1). 
Ook de rol van de referentiefuncties (nu: voorbeeldfuncties) dient te worden herbekeken. 

 
5.3 Differentiatie per doelgroep 

 
Met het oog op de differentiatie in belonen (bvb. impact prestatieverloning, de 
salarisstructuur, de mandaattoelagen, gefaseerde invoering, …) kunnen verschillende 
doelgroepen worden onderscheiden. Bij wijze van voorbeeld zou een typering kunnen zijn: 
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Figuur 3 – differentiatie per doelgroep (voorbeeld) 
 

Groep Omschrijving 

Groep 1 administratief ondersteunende en praktisch uitvoerende functies 
Groep 2 een middengroep die bestaat uit operationeel leidinggevende functies, 

inhoudelijke functies en expertenfuncties  
Groep 3 leidinggevenden op niveau middenkader en topkader 
 
De grenzen tussen deze groepen en het aantal doelgroepen kunnen verder verfijnd worden 
door ze te koppelen aan functiefamilies en/of functieklassen.  
 
Dergelijke differentiatie houdt dan in dat de beloningsgrondslagen (reden waarom men 
betaalt zoals anciënniteit, ervaring, prestaties) en –componenten (de verschillende 
arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vergoedingen, toelagen, …) kunnen verschillen per 
doelgroep (bvb. salarisgroei voor uitvoerende functies is louter anciënniteit-gedreven, maar 
voor functies vanaf hogere klassen krijgt de wijze van presteren een substantiële impact ten 
nadele van anciënniteit). 
 

5.4 Interne billijkheid 
 
Interne billijkheid is de geobjectiveerde differentiatie in het totale beloningspakket (dus niet 
enkel de financiële arbeidsvoorwaarden) van zowel de statutaire als de contractuele 
medewerkers bij de Vlaamse overheid. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de interne 
verhouding tussen de functieklassen (functiezwaarte) als de differentiatie binnen een 
functieklasse (beloningsgrondslagen als prestaties, relevante ervaring, …).  
 
Zowel met het oog op de interne billijkheid als op het arbeidsmarktonderzoek zullen 
duidelijke afspraken gemaakt worden over wat het basissalaris en het variabele inkomen 
precies inhoudt.  
 

5.5 Arbeidsmarktonderzoek 
 
Arbeidsmarktonderzoek is de methodiek waarbij ten opzichte van een relevante markt 
beloningsgegevens worden verzameld en geanalyseerd die de Vlaamse overheid 
beleidsondersteunende informatie leveren bij de constructie en de actualisering van een 
beloningsgebouw.  
 
Bij een marktvergelijking dient vooraf duidelijkheid te bestaan over drie essentiële vragen: 
 

- Met wie wordt vergeleken (marktsegment)? 
- Wat wordt vergeleken (vergelijkingsbasis)? 
- Welke positie wenst men in te nemen ten opzichte van het marktsegment 

(marktpositie)? 
 
Het departement Bestuurszaken voert daarom in 2012 een remuneratieanalyse uit op basis 
van beschikbare marktgegevens. Daarbij gaat zowel aandacht naar de huidige 
beloningspolitiek (bestaande schalen, loonspanning, anciënniteit, …) als de beloningspraktijk 
(reële observaties binnen de Vlaamse overheid, o.a. op basis van simulatieoefeningen).  
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Deze sterktezwakteanalyse moet bij de uitwerking van een aangepast beloningsbeleid de 
sterke punten van het bestaande beloningsbeleid behouden en waar mogelijk versterken en 
de zwakke punten verbeteren. Het meer benaderen van de externe arbeidsmarkt is een 
streefdoel en toetssteen bij het uitwerken van voorstellen. Het departement Bestuurszaken 
zal in oktober 2012 hierover nader onderzoek uitvoeren. Na marktonderzoek kan blijken dat 
sommige functies onderbetaald zijn, andere overbetaald. Deze zullen geval per geval 
worden behandeld. 
 
Arbeidsmarktonderzoek levert ook informatie over knelpuntfuncties, de duur voor het invullen 
van vacatures, zoeken naar nieuwe competentienoden, beschrijving van de werknemer van 
de toekomst enzovoort en biedt een referentiekader/ijkpunten bij het ontwerpen van een 
beloningsgebouw. Het doel is echter niet om de markt blindelings te kopiëren. De eigenheid 
van de overheidscontext moet bewaard blijven. 
 
Ook op de interne markt kan onderzoek aanbevolen worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 
via het organiseren van een nulmeting ‘beloningsbeleid’, maar ook door het effect van 
beleidsbeslissingen te meten via onder andere de personeelspeilingen. 

 
5.6 Deugdelijk bestuur 

 
Het beloningsbeleid moet begrijpelijk en transparant zijn. Het is noodzakelijk om een 
inspanning te leveren om het beloningssysteem en de beloningsprincipes duidelijk te 
communiceren en die informatie gemakkelijk toegankelijk te maken via de bekende kanalen 
http://www2.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden/ en http://www.bestuurszaken.be/verloning-
voordelen.  
 
De website www.functiefamilies.info wordt geïntegreerd in www.bestuurszaken.be zodat de 
informatie over functiefamilies, mits voldoende duiding, opengesteld kan worden voor een 
veel ruimer publiek (medewerkers, leidinggevenden, personeelsfuncties) dan vandaag het 
geval is. Een deel van de site, onder andere de wegingsmethodiek, blijft enkel toegankelijk 
voor geregistreerde gebruikers na het volgen van een tweedaagse opleiding. 
 
Via het monitoringsinstrument betreffende de indeling van functies in de functieniveaumatrix 
zal gerapporteerd worden over de resultaten. Indelingen in functie(families) zullen ook leiden 
tot een betere bedrijfsrapportering. In plaats van statistieken op basis van niveaus, rangen 
en graden wordt rapportering mogelijk op basis van processen (projectmanagement, 
beleidsondersteuning, administratief ondersteunend, …). 
 
Er is transparantie in de resultaten van intern en extern marktonderzoek. 
 
Het beloningsbeleid moet in lijn zijn met de principes die de Vlaamse Regering op 13 juli 
2012 goedkeurde betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. Het gaat 
onder meer over een billijke verhouding tussen toplonen en lonen van het personeel, 
variabele verloning, vertrekpremies, werking remuneratiecomité en dergelijke (VR 2012 1307 
DOC.0719/1QUATER). 
 
Ook de principes uit de omzendbrief ‘verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de 
Vlaamse overheid’  (DVO/BZ/P&O/2007/18) blijven behouden waarbij elk personeelslid op 
de personeelsdienst (MOD) van zijn entiteit (departement, agentschap, VOI of SAR) een 
naamlijst (op papier) kan inkijken van de personeelsleden binnen de entiteit die een 
prestatietoelage en/of een projectleiderstoelage hebben ontvangen. De lijst vermeldt, naast 
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de namen, de grootte van de prestatietoelage of projectleiderstoelage uitgedrukt in een 
percentage van het bruto jaarsalaris. Deze lijst wordt elk jaar in september ter beschikking 
gesteld. De mogelijkheid om de naamlijst te raadplegen wordt jaarlijks opnieuw herinnerd. 
 

5.7 Integratie- en overgangsmaatregelen 
 
Een nieuw beloningssysteem wordt best ontwikkeld zonder rekening te houden met wat 
bestaat (structuur huidige schalen, opbouw financiële/functionele loopbanen, …). Wel 
moeten er naderhand billijke en in de tijd beperkte integratie- en overgangsmaatregelen 
worden vastgelegd die rekening houden met bestaande situaties en doelgroepen en die: 
 

- het brutosalaris op het moment van de overgang waarborgen 
- bij de inschaling rekening houden met de ervaring in de functie 
- een billijke omzetting van het ‘oude’ salarisperspectief binnen de graad naar het 

groeiperspectief in het nieuwe beloningsbeleid voorzien 
 

Opties zijn dan, indien (een deel) van het bestaande personeel wordt ingeschaald: 
 

- beperkt tot salaris op moment van inschakeling 
- beperkt tot het salaris op het moment van inschakeling + situatie na 5/10 jaar 
- het maximum van de salarisschaal op het moment van inschakeling 
- het maximum van de naast hogere salarisschaal van de functionele loopbaan, 

voor zover het maximum van de functionele loopbaan nog niet bereikt was 
- de volledige functionele loopbaan waarin betrokkene zich bevindt op het moment 

van inschakeling 
- … 

 
Voor sommige functiehouders kan de integratie in een nieuw beloningsgebouw gepaard 
gaan met een salarisstijging. Die kloof kan in één beweging of in verschillende stappen 
worden gedicht. Omgekeerde situaties zullen geval per geval behandeld en begeleid 
worden. 
 
Men moet er zich voor hoeden om door de introductie van een nieuw beloningsbeleid nieuwe 
onbillijkheden tussen het oude en het nieuwe systeem te creëren. De geldt zeker indien er 
situaties zouden zijn waarbij de ‘oude’ salarisvoorwaarden veel interessanter zouden zijn en 
de overgangsperiode lang aansleept. Dit kan heel demotiverend werken voor de 
personeelsleden in het nieuwe systeem. 
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6. Beloningsgebouw  
 

6.1 Salarisstructuur 
 
Aan elke functieklasse worden één of meer salarisschalen of salarisvorken gekoppeld met 
een totale ontwikkelingsduur die korter is dan vandaag. De belangrijkste groei van het 
basissalaris zal zich in het eerste deel van de schaal/vork van de functieklasse bevinden. Dit 
betekent dat de salarisstructuur van vandaag grondig moet worden hertekend. Het aantal 
functieklassen en de salarisstructuur wordt centraal vastgelegd en deze gelden voor het 
gehele toepassingsgebied (punt 3). 
 
Figuur 4 – functieklassen en overlappende salarisstructuur (voorbeeld) 
 

 
 
Het is ook de bedoeling om de inschaling beter af te stemmen op ervaren kandidaten op de 
arbeidsmarkt. Dit veronderstelt onder meer het anders definiëren van de diverse 
anciënniteiten waarbij bijvoorbeeld ‘schaalanciënniteit’ een vertaling wordt van ‘relevante 
ervaring’ binnen de functie (functiejaren). Tijdens deze regeerperiode zal daar al een aanzet 
toe gegeven worden. 
 
De arbeidsvoorwaarden tussen statutaire en contractuele personeelsleden zullen 
stapsgewijs en in beide richtingen naar elkaar toegroeien. Dit betekent dat beide groepen 
binnen de graad/functie in aanmerking komen voor een zelfde salarisbereik. Hoe hoger de 
functieklasse hoe hoger het salarisbereik. 
 
In een functieklasse worden de functiehouders binnen een zelfde salarisbereik (evolutie 
tussen een gelijk minimum en een gelijk maximum) betaald ongeacht hun statuut of diploma. 
Binnen de functieklasse is de verloning dus gelijk tussen contractuelen en statutairen of 
tussen burgerlijk ingenieurs en andere masterdiploma’s. 
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De loonspanning binnen de graad loopt nu soms op tot 95% zonder dat daarom een 
zwaardere functie moet worden opgenomen. Dit werkt immobilisme in de hand. Binnen de 
functie(klasse) zal de loonspanning beperkter zijn (bvb. 50 à 60%). 
 

6.2 Evolutie van het basissalaris 
 
De groei van het basissalaris wordt vooral bepaald door een mix van functiejaren (relevante 
ervaring), een beoordeling van de prestaties of de wijze van functioneren (zie 6.3: 
prestatieverloning) en eventueel de compa ratio. Dit betekent dat de notie ‘geldelijke 
anciënniteit’ een andere invulling krijgt waardoor het in aanmerking nemen van niet relevante 
ervaring bij werving zal worden afgebouwd. 
 
Koppeling van de salarisevolutie aan prestaties leidt tot minder zekerheid voor de 
functiehouder, een snellere groei voor uitstekende presteerders, een groei die kan stilvallen 
voor zwakke presteerders, … 
 
Relevante ervaring (ook uit de privésector) is en blijft een belangrijke beloningsgrondslag en 
wordt niet meer in de tijd beperkt zodat dit ook een volwaardig criterium kan worden bij de 
inschaling (decentraal beleid). Dit betekent niet dat daarom alle relevante ervaring moet in 
aanmerking worden genomen. 
 
Anciënniteit en ervaring zijn geen synoniemen; hierover moet een visie ontwikkeld worden. 
Dit wordt geregeld via een aanpassing van de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2. 
 

6.3 Prestatieverloning 
 
De Vlaamse overheid blijft kiezen voor variabele beloning via de toekenning van 
prestatietoelagen. Er wordt bovendien onderzocht in welke mate prestatieverloning zelfs kan 
worden uitgebreid (zie 5.3: differentiatie doelgroepen) of een grotere rol kan spelen in het 
bepalen van het basissalaris (via tussentijdse verhogingen of het doorgroeien naar een 
volgende salarisschaal). Een ondernemende overheid moet immers blijven sturen op 
prestaties. Dit vergt leiderschap, durven differentiëren. 
 
Er kan een onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van resultaten/prestaties en 
competenties. 
 

- beoordeling van resultaten/prestaties: de beoordeling heeft betrekking op de mate 
waarin de functiehouder erin geslaagd is om de vooraf overeengekomen 
resultaten of doelstellingen te realiseren 

- beoordeling van competenties: de beoordeling heeft betrekking op de wijze 
waarop de functiehouder zijn/haar taak heeft vervuld en de (aanwezige) 
competenties van de functiehouder  (een competentie is een observeerbare 
eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid die 
bijdraagt tot het succesvol functioneren in een specifieke rol of functie) 

 
Decentraal kan bepaald worden of de focus bij de evaluatie op de beoordeling van 
resultaten/prestaties ligt of op de ontwikkeling van competenties. Een combinatie van beide 
is ook mogelijk. 
 
Opdat PLOEG bruikbaar zou zijn voor het nieuwe beloningsbeleid, zal het systeem 
geëvalueerd worden naar concept en vooral naar toepassing (bvb. de beloning sneller laten 
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volgen op de prestaties). Op basis van deze evaluatie zullen de nodige aanpassingen aan 
het PLOEG-systeem gebeuren. 
 
Om de beloning te koppelen aan de beoordeling kan worden gebruik gemaakt van een 
evaluatierooster met een even of oneven aantal einduitspraken. Bijvoorbeeld een 4-
puntenschaal ("uitstekend", "voldoet aan de verwachtingen", "te ontwikkelen", 
"onvoldoende") of een 5-puntenschaal (“onvoldoende”, “zwak”, “goed”, “zeer goed” en 
“uitstekend”). Aanpassing van PLOEG naar meer formele einduitspraken leidt naar meer 
beroepsmogelijkheden (tenzij na opheffing APKB). 
 
Afhankelijk van de doelgroep en de score kan het evaluatieresultaat worden omgezet naar 
een groei van het basissalaris en/of de toekenning van een prestatietoelage. Voor de keuze 
van doelgroepen zijn verschillende opties mogelijk: 
 

- Iedereen 
- Iedereen met uitzondering van functies die vandaag gelijkwaardig zijn met niveau 

C en D of een variante hierop 
- Vanaf een bepaalde functieklasse 
- … 

 
De groei van het basissalaris kan dus voor bepaalde groepen (bvb. vanaf een nog te 
bepalen functieklasse) mee bepaald worden door een uitspraak ‘goed’, ‘zeer goed’ of 
‘uitstekend’.  
 
Enkel de uitspraak ‘uitstekend’ leidt tot een functioneringstoelage. De beloning die gegeven 
wordt op basis van de beoordeling, moet groot genoeg zijn zodat het verband duidelijk door 
de functiehouder wordt aangevoeld. Om niet demotiverend te zijn, wordt er daarom gestreefd 
naar een toelage die minstens 5 % van het brutosalaris bedraagt. Dit veronderstelt dat 
voldoende budget wordt vrijgemaakt voor prestatieverloning. 
 
Contractuele of statutaire functiehouders met als beoordeling “zwak” of “onvoldoende” 
moeten extra begeleid worden.  Voor hen moeten ontwikkelingsgerichte doelstellingen 
geformuleerd worden die hen in staat stellen het niveau “goed” te bereiken (zie ook sociaal 
werkgeverschap).  
 
Het budget voor variabele beloning kan ook aangewend worden voor teambeloning. 
 
Voor een eventuele aanpassing aan de planning, evaluatie, prestatieverloning voor 
topambtenaren wordt verwezen naar het deelproject ‘HR topkader’ binnen het kernproject 
‘leiderschap’. 
 

6.4 Andere, flexibele arbeidsvoorwaarden en cafetariaplan 
 
Een motiverend beloningsbeleid bestaat niet enkel uit financiële beloningselementen. Het 
totale arbeidsvoorwaardenpakket dat de Vlaamse overheid aanbiedt aan haar personeel, 
ook via de VZW Sociale Dienst (en andere sociale diensten), moet streven naar een 
evenwichtige mix tussen indirect financiële en niet-financiële componenten. Leidinggevenden 
moeten ook aandacht hebben voor niet-financiële/emotionele beloning (telefonie, internet, 
werksfeer, opleidingen, uitdagende functie-inhoud, autonomie, verantwoordelijkheid, imago, 
stress/werkdruk, welzijn, werk/privé …).  
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De principiële bereidheid om voor de contractuelen “bijkomende en specifieke opdrachten” te 
voorzien in een tweede pensioenpijler wordt bevestigd. De besprekingen over de graduele 
ontwikkeling van een tweede pensioenpijler voor de betrokken personeelsleden zullen 
opgestart worden nadat de federale overheid de kaderwet tweede pensioenpijler zal hebben 
goedgekeurd. De bijdrage moet minstens 1% van de personeelskost zijn, een aanvaardbaar 
doel wordt bereikt indien de bijdrage 3-8% bedraagt. Dit heeft een impact op de VTE indien 
dit binnen bestaande middelen moet gefinancierd worden. 
 
Om de aantrekkelijkheid van de Vlaamse overheid te verhogen, worden tijdens deze 
regeerperiode de mogelijkheden van flexibel belonen (het zogenaamde cafetariaplan) 
onderzocht. Een cafetariaplan is een wijze van belonen waarbij de werknemer de kans krijgt 
om binnen door de organisatie gestelde voorwaarden zelf het arbeidsvoorwaardenpakket 
samen te stellen met behulp van een systeem, waarin een aantal keuzealternatieven is 
opgenomen.  
 
Om een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid mee te ondersteunen, zou de 
Vlaamse overheid hier een voortrekkersrol kunnen spelen. Alle beloningscomponenten uit 
het arbeidsvoorwaardenpakket worden geïnventariseerd en daarna wordt bekeken welke 
componenten eventueel, zowel vanuit standpunt van de werknemer als de werkgever, voor 
omruiling in aanmerking komen (voorbeeld: geld ruilen voor tijd, tijd ruilen voor geld, …).  
 
Deze oefening gaat samen met een juridische onderzoek (conformiteit arbeidswetgeving, 
RSZ, fiscaliteit), sociaal overleg en een administratieve lastenmeting. 
 

6.5 Knelpuntfuncties 
 
Om de Vlaamse overheid de mogelijkheid te bieden in te spelen op een wisselende en 
krapper wordende arbeidsmarkt, kan via een markttoelage een flexibele en aangepaste 
oplossing met een tijdelijk karakter gecreëerd worden.  
 
Het gaat hierbij om specifieke functies die op de arbeidsmarkt zeer gevraagd zijn en waarvan 
het aanbod beperkt is. In een dergelijke situatie kunnen de bestaande arbeidsvoorwaarden 
onvoldoende zijn om geschikte kandidaten aan te trekken. 
 
Door de daling van het aantal uitgereikte diploma’s voor arts en arts-specialist en de daaruit 
voortvloeiende dalende instroom is het beroep van arts de laatste jaren een 
knelpuntenfunctie geworden. De toekenning van een arbeidsmarkttoelage voor arts en arts-
specialist wil hieraan remediëren. De toekenning van deze toelage werd als pilootproject 
beschouwd naar andere (specifieke) knelpuntfuncties. Dat betekent dat aan de hand van het 
succes van dit pilootproject ook andere knelpuntfuncties in aanmerking kunnen komen voor 
een arbeidsmarkttoelage. 
 
Een aantal belangrijke principes: 
 

- De Vlaamse overheid kiest voor loopbanen die in essentie intern billijk 
(functiezwaarte) zijn. Het principe van “gelijk loon voor gelijk werk” sluit aan bij 
een algemeen rechtvaardigheidsgevoel binnen de organisatie. Door het invoeren 
van een markttoelage wordt dit principe deels overboord gegooid. 

- Een schaarste op de arbeidsmarkt kent vaak een tijdelijk karakter. Het is dus 
noodzakelijk dat de oplossing ervoor ook een tijdelijk karakter heeft en regelmatig 
op basis van objectieve parameters getoetst wordt aan de werkelijke evoluties op 
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de arbeidsmarkt. De betaling van een markttoelage moet dus ook kunnen worden 
stop gezet zonder inroepen van ‘verworven rechten’. 

- Schaarste op de arbeidsmarkt voor een bepaalde functie is vaak niet eenduidig in 
kaart te brengen. Een groot aantal factoren, niet enkel financiële, speelt een rol: 
de aantrekkelijkheid van de werkgever waar de vacature zich situeert, het salaris, 
de bijkomende arbeidsvoorwaarden, de inhoud van de functie, het evenwicht 
werk-privé, de locatie van de vacature, onderwijsaanbod, … Deze factoren 
kunnen in grote mate het al dan niet vinden van een geschikte kandidaat 
beïnvloeden.  

- Om geen bijkomende interne onbillijkheden te creëren, moet een markttoelage 
ook toegekend worden aan personeelsleden die al in dienst zijn en dezelfde 
functie uitoefenen. Dit is ook noodzakelijk in het kader van het retentiebeleid. 
Binnen de Vlaamse overheid bestaat momenteel enkel via PLOEG een duidelijke 
koppeling tussen personeelsleden en de functie(beschrijving). Om een toelage te 
kunnen toekennen die gekoppeld wordt aan een specifieke functie, is een 
eenduidige koppeling tussen een persoon en een functie noodzakelijk.  

- De effectiviteit van de al bestaande arbeidsmarkttoelage voor artsen en arts-
specialisten zal worden onderzocht. 

- De toelage mag geen bijkomende ongelijkheid creëren tussen statutaire en 
contractuele personeelsleden en moet dus gelijk zijn voor beide groepen. 

- Bij een evaluatie ‘onvoldoende’ wordt de toelage onmiddellijk stopgezet. Dit geldt 
ook in geval van een evaluatie ‘onvoldoende’ bij het afsluiten van de stage. 

- De toelage wordt in één keer uitbetaald aan het eind van het jaar en enkel voor 
personeelsleden die op dat moment nog in dienst zijn. 

 
In het VPS wordt nu al een bepaling opgenomen die het mogelijk zal maken om 
beloningsbeslissingen (waaronder bijvoorbeeld een markttoelage) te kunnen koppelen aan 
functies in plaats van aan graden/diploma’s. 
 

6.6 Loopbaanbeleid 
 
De visie over een nieuw loopbaanbeleid en de implementatie maakt deel uit van het 
deelproject ‘loopbaanbeleid’. Het is echter nu al duidelijk dat een beloningsgebouw dat 
gebaseerd is op functiezwaarte in plaats van niveaus, graden en rangen zal leiden naar een 
ander loopbaanmodel en dus andere afspraken. 
 
Het is mogelijk om binnen het raamwerk van de functiefamilies de logische groeipaden uit te 
tekenen en zichtbaarder te maken. Dat kan binnen een functiefamilie zijn maar ook over 
families heen. Deze groeipaden helpen bij beslissingen over personeelsbeleid (bvb. 
bevorderingen, mobiliteit naar een inhoudelijke of een leidinggevende functie) maar ook bij 
individuele beslissingen (loopbaanontwikkeling op niveau van de medewerker).  
 
Via het functiegebouw wordt ook duidelijk waar soortgelijk werk voor handen is binnen 
andere organisatieonderdelen binnen de Vlaamse overheid. Via een ‘mobiliteitsbank’ kan 
gezocht worden naar vergelijkbare functies (zie kernprojecten ‘competentie- en talent 
management’ en ‘mobiliteit’). 
 
Elke functieklasse is toegankelijk voor zowel statutaire als contractuele functie(houders) en 
kan hetzij via instroom hetzij via doorstroom worden ingevuld.  
 
Bij de ontwikkeling van de functieniveaumatrix werd rekening gehouden met het uittekenen 
van loopbaanpaden en het zichtbaar maken van loopbaanperspectieven.  
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In geval van bevordering (verticale promotie) kan die optie als volgt worden toegelicht: 
 
Figuur 5 – Loopbaanstappen  
 

 
 
Personeelsbewegingen naar eenzelfde functieklasse verlopen met behoud van salaris.  
 
Wanneer een functiehouder een zwaardere functie opneemt (hogere functieklasse) wordt dit 
financieel gestimuleerd door een minimale verhoging van het basissalaris te garanderen. De 
huidige premie voor bevordering wordt afgeschaft.  
 
Functiehouders kunnen op eigen verzoek  en om functionele of persoonlijke redenen vragen 
om toegewezen te worden aan een functie van een lagere functieklasse. Logischerwijze 
volgt hieruit een inschaling op een lager basissalaris. Het is ook hierrond aangewezen om 
afspraken en richtlijnen uit te werken om de bewaking van de coherentie en billijkheid te 
waarborgen. 
 
Tijdens deze regeerperiode kan al onderzocht worden of er al principes kunnen worden 
uitgewerkt die vermijden dat er zich grotere of nieuwe interne onbillijkheden manifesteren 
(zie bijvoorbeeld het principe van kwaliteitsborging in kader van dossier N-2 en inhoudelijke 
loopbanen van een aantal jaar geleden). 
 
Er wordt in 2012 al een aanpassing van het VPS opgestart die ervoor zorgt dat contractuele 
personeelsleden bevorderingsmogelijkheden krijgen. Opties zijn: 
 

- Bevorderingsrangen worden, waar dit nog niet het geval is, ook opengesteld voor 
contractuele personeelsleden (bevordering)  met behoud van statuut 

- Bevorderingsrangen worden, waar dit nog niet het geval is, ook opengesteld voor 
contractuele personeelsleden (werving + bevordering) met behoud van statuut 

- Bevorderingsrangen worden, waar dit nog niet het geval is, ook opengesteld voor 
contractuele personeelsleden (werving + bevordering). In geval van bevordering 
worden de contractuelen vast benoemd 

 
Uit het project functieclassificatie bleek dat er meer differentiatie nodig is binnen de rang A1. 
Om te vermijden dat voor de zwaardere functies te snel en niet altijd terecht hiervoor een 
oplossing wordt gezocht via een bevordering naar de rang A2, zal dit jaar door het 
departement Bestuurszaken een onderzoek (loopbaanperspectieven en beloning) worden 
opgestart naar een uitsplitsing - binnen de huidige structuren en regelgeving - van de rang 
A1 in een basisfunctie enerzijds en een “A1+” (hetzij inhoudelijk, hetzij leidinggevend, hetzij 
voor projectleiding) anderzijds voor functies die minstens ingedeeld of gewogen worden in de 
functieklasse 16 van de functieniveaumatrix.   
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Vanaf de invoering van de zogenaamde “A1+” wordt de functionele loopbaan voor nieuwe 
personeelsleden in A1 doorgeknipt. 
 

6.7 Pilootprojecten  
 
Er worden in een aantal entiteiten pilootprojecten opgestart, zowel in het kader van de 
vermelde analyse van de huidige beloningspraktijk (zie arbeidsmarktonderzoek) als met de 
bedoeling het nieuwe beloningsbeleid, de haalbaarheid en de budgettaire gevolgen te 
simuleren. Deze projecten moeten het ook mogelijk maken keuzes te maken tussen opties 
die eerder in deze tekst aan bod kwamen, bvb. betreffende een gefaseerde invoering, de 
overgangsmaartregelen, de prestatiebeoordeling, enzovoort. De projecten moeten het 
departement Bestuurszaken ook in staat stellen om de regelgeving voor te bereiden op basis 
van een aangepast loopbaan- en beloningsbeleid. 
 
Pilootprojecten kunnen natuurlijk maar worden opgestart nadat alle (of toch de meeste) 
processen zijn uitgewerkt, alle instrumenten zijn ontwikkeld, de beloningsstructuur bekend is 
en dergelijke meer.  
 
Een pilootproject bestaat uit 2 delen (een luik indeling van de functies en een luik toepassing 
van de beloningsprincipes). Het Agentschap voor Overheidspersoneel ondersteunt die 
entiteiten voor luik 1 (opleiding, personeelsplanning, indeling van de functies, …). Het 
departement Bestuurszaken voert de analyses en simulatieoefeningen uit (luik 2). Zie ook 
“projectwerking”. 
 
Inzetten op zichtbare pilootprojecten en voorbeeldverhalen kan de hervormingsinspanning 
geloofwaardigheid verlenen.  
 
De leidend ambtenaren promoten het project en verdedigen het gekozen beleid. Piloten zijn 
tijdens deze regeerperiode nog “droogzwemmen” en dienen om de instrumenten en 
processen in de praktijk uit te testen zodat een sterk dossier aan de Vlaamse Regering kan 
worden voorgelegd. Indien gekozen wordt voor een gedifferentieerde invoering zijn piloten 
later wel voor de hand liggende voortrekkers bij een effectieve invoering. 

 
7. Communicatie en managen van verwachtingen 
 
Door intern te communiceren over het beloningsbeleid worden in de eerste plaats de 
principes van het nieuwe beloningsbeleid bijgebracht en verduidelijkt.  Zo wordt een 
draagvlak gecreëerd, worden de verwachtingen gemanaged en wordt de acceptatie 
verhoogd.  
 
Motivatie van de medewerkers kan ook worden verhoogd door de betekenis van de geboden 
voordelen beter in de verf te zetten. 
 
Er wordt een uitgebreid communicatieplan opgemaakt met de verschillende stappen voor 
interne communicatie aangepast aan de doelgroep. 
 
Daarnaast wordt ook bekeken of het beloningsbeleid als beste praktijk kan dienen voor 
andere overheden en worden ook externe communicatiekanalen (zoals o.a. HR-magazines) 
optimaal benut. 
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Het invoeren van een beloningsbeleid op basis van functiezwaarte houdt ook het managen 
van verwachtingen in. Invoeren van functieclassificatie is geen synoniem voor een hogere 
beloning. Functieclassificatie zal interne onbillijkheden bloot leggen. Dit creëert 
verwachtingen. Wat gebeurt er indien teveel betaald wordt en wat in het omgekeerde geval? 
Aan dergelijke situaties zal voldoende aandacht moet worden besteed qua aanpak en 
begeleiding. 
 
Er zijn al heel lang en bij vele groepen, individuele personeelsleden en leidinggevenden 
grote verwachtingen over wat binnen het nieuwe beloningsbeleid allemaal mogelijk zal zijn 
en wat er voor hen in kan/zal zitten. Deze verwachtingen moeten in het juiste perspectief 
geplaatst worden, enerzijds omwille van het uitgangspunt “binnen het beschikbare budget” 
en anderzijds omdat niet iedereen zal vooruit gaan. Er is in dat verband een duidelijk verschil 
tussen “niet minder verdienen dan nu” en “er op vooruit gaan”. Hoewel iedereen dit wel 
aanvoelt, is het belangrijk om dat ook duidelijk te benoemen. Verwachtingenmanagement is 
voor elk project belangrijk, maar voor het nieuwe beloningsbeleid toch nog iets meer omdat 
het nieuwe beloningsbeleid al zoveel jaren in het vooruitzicht wordt gesteld. Indien hier 
onvoldoende aandacht wordt aan besteed, zal dit een boemerang zijn die wellicht tot een 
vertrouwensbreuk, grote onvrede en demotivatie zal leiden. 
 

8. Budget 
 
Voor de uitwerking van een (nieuw) beloningsbeleid moet de Vlaamse overheid beschikken 
over voldoende budgettaire middelen die in een meerjarenperspectief worden vastgelegd 
voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de processen en instrumenten 
(functiefamilies, functieweging, beroepsprocedure, prestatiemanagementsysteem, monitoring 
en rapportering, …) en de ICT-behoeften. 
 
Veel menskracht, budget en tijd inzetten voor het beschrijven en indelen van functies en het 
ontwikkelen van de instrumenten zonder er achteraf effectief het beloningsbeleid aan te 
koppelen, is geen efficiënte inzet van de schaarse middelen en zal ook ontmoediging en 
demotivatie teweeg brengen. 
 
Wat het budget voor de beloningselementen zelf betreft, wordt gestreefd naar een invoering 
die na een paar jaar budgetneutraal is (“bult-financiering”). Deze doelstelling is het resultaat 
van de interactie tussen drie variabelen: het aantal VTE, de organieke regeling en de 
overgangsregeling. Een genereuze overgangsregeling zal dan onvermijdelijk een enorme 
impact hebben op hetzij de organieke regeling, hetzij het aantal VTE (of beide). 
 
Deze doelstelling kan worden bereikt indien: 
 

- Een deel van de besparingen ingevolge de uitstroom kan gebruikt worden voor de 
invoering van het nieuwe beleid (‘soms meer voor minder ambtenaren’) 

- De automatische groei van het basissalaris in de salarisschaal en/of de 
functionele/financiële loopbaan (deels) kan worden vervangen door een 
salarisgroei gebaseerd op prestatiebeloning/stil valt voor zwakke presteerders 

- De loonspanning binnen de functie beperkt wordt tot wat gangbaar is op de 
arbeidsmarkt (50 à 60%) 

- Aanvaard wordt dat sommige functies wellicht minder gunstige 
arbeidsvoorwaarden zullen kennen dan vandaag het geval is 

- Wervingen en andere personeelsbewegingen mogelijk zijn in alle functieklassen 
zodat beloning in verhouding staat met de functiezwaarte 
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- Huidige perspectieven binnen de graad/functie niet integraal meegenomen 
worden naar het nieuwe systeem 

- Verschuiving om enkel relevante ervaring bij werving in aanmerking te nemen 
(niet noodzakelijk ALLE ervaring) 

- Beloningsbeslissingen genomen kunnen worden binnen een vooraf vastgelegde 
personeelsenveloppe 

- Vergelijkingsbasis, marktsegment en marktpositie bij het marktonderzoek redelijk 
zijn in het licht van de financiële situatie van de Vlaamse overheid 

- Voor een gedifferentieerde invoering wordt gekozen 
- … 
 

9. Projectwerking, actieplan en timing  

 
De projectsponsor is vanuit het CAG verantwoordelijk gemaakt voor het projectsucces en de 
belangrijkste beslisser binnen het project.  
 
Een projectstuurgroep heeft als belangrijkste taak het regelmatig beoordelen van het 
projectresultaat, de projectdoelstelling en de projectrisico’s via rapporteringen. Na afronding 
van een projectfase zal de stuurgroep moeten bekijken of de projectresultaten voldoende 
zijn, de projectdoelstellingen nog gelden en de projectrisico’s aanvaardbaar zijn en/of in 
voldoende mate worden afgedekt. De stuurgroep vervult eveneens een taak in de 
besluitvorming voor situaties waarin de projectleider geen bevoegdheden heeft of waarin er 
sprake is van tegengestelde belangen of conflicten binnen de projectorganisatie. 
 
De projectleider is verantwoordelijk is voor het succesvol beheren van het totale project. De 
projectleider realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van de 
deelprojectleiders en de projectmedewerkers.  
 
Deelprojectleiders zijn verantwoordelijk voor het managen van een team dat instaat voor het 
opleveren van één of meerdere werkproducten van het deelproject, zijnde enerzijds 
deelproject 1 “ontwikkeling/beheer instrumenten en processen functieclassificatie” en 
anderzijds deelproject 2 “ontwikkelen visie en structuur beloningsgebouw”. De tabel hierna is 
indicatief en wordt verder gedetailleerd in een projectplan. 
 
Voor de uitwerking van de basisprincipes beloningsbeleid en de uitvoering van de 
deelprojecten wordt via een snelinfo, de koepel, 3D-netwerk, yammer, P&O-netwerk en 
dergelijke een oproep gedaan naar alle geïnteresseerden binnen en buiten de Vlaamse 
overheid om de rol van deelprojectleider op te nemen en aan de deelprojecten mee te 
werken.  
 
Voor het vervolgtraject en de concrete uitwerking van het kader voor het nieuwe 
beloningsbeleid moet het werkveld actief wordt betrokken om de praktische  
realiseerbaarheid en een realistische timing te bewaken en om voldoende draagvlak bij de 
implementatie te creëren.  
 
We willen ook graag de bestaande goede praktijken uit de Vlaamse overheid naar de 
oppervlakte brengen en ruimte bieden om deze te delen onder elkaar.  
 
De pilootprojecten worden gecoördineerd door een persoon van de entiteit waar dergelijke 
projecten uitgerold worden.  
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Het is duidelijk dat voor de ontwikkeling, ondersteuning, invoering van een project met een 
dergelijke omvang en met een rechtstreekse (financiële) impact op elk individu vereist dat er 
voldoende middelen (mensen, budget, …) ter beschikking moeten gesteld worden. 
 
Prioriteit moet nu uitgaan naar: 
 

- Uitwerken van de quick wins 
- Afwerken van de processen & instrumenten 
- Optrekken van het beloningsgebouw 
 
 

 

Wat?
2012 2013 2014 2014-2019

Deelproject "ontwikkeling/beheer instrumenten en processen"

afwerking functiefamilie leidinggevend middenkader

afspraak kenmerken functiebeschrijving

beslissing over 'fijnmazigheid' in kader van beloningbeleid

opstellen indelingsprocedure

opstellen wegingsprocedure (voor specifieke functies)

opstellen beroepsprocedure

ontwikkelen methodiek indeling specifieke functies

afsluiten geactualiseerd protocol functieweging - SCVIII

door VR gevalideerde en aangepaste functieniveaumatrix

door VR gevalideerde aangepaste wegingsmethodiek VO

samenstelling commissies (weging/beroep/…)

ontwikkelen monitoring-/rapporteringinstrument

voorzien opleidingscapaciteit (personeelsplanning, functiefamilies, …)

…

Deelproject "ontwikkelen beloningsgebouw"

remuneratieanalyse huidige beloningspolitiek Vlaamse overheid

onderzoek en uitwerking flexibel belonen/cafétariaplan

ontwikkelen salarisstructuur gekoppeld aan functieklassen

bepalen salarisevolutie binnen de functieklasse

salarisevolutie naar andere functieklasse

integratieregels van huidig naar nieuw model

onderzoek verloning knelpuntfuncties 

uitwerken beloningsrooster (koppeling prestaties/beloning)

uitwerken overgangsmaatregelen na integratie in nieuw model

tranparant beloningsbeleid

…

uitwerken quick wins

uitwerken bevordering contractuelen

afschaffen plafond relevante beroepservaring

perspectieven rang A1 (basis, professional/leidinggevend)

…

andere

onderhandelingen quick wins, protocol, … in SCVIII

communicatie aan verschillende doelgroepen

ICT (rapportering, weging, salaris, …)

personeelsregelgeving

budget (ondersteuning, instrumenten, opstart, …)

opstellen functiebeschrijvingen en indelen functies in de entiteiten

opstarten en uitvoeren pilootprojecten

HR-model/routeplan/implementatiekader

Wanneer?


