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Procedureregeling indeling functies in functieboek OB/KE 
 

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

Functie  

Het geheel van taken en/of werkzaamheden van de werknemer, dat is afgeleid uit de taakstelling van de 

organisatie en die de werkgever van de werknemer verwacht. 

 

Functiebeschrijving 

Generieke functiebeschrijving 

De generieke beschrijving uit het functieboek OB/KE die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend 

karakter, niveau en complexiteit van taken.  

BplusC functiebeschrijving 

De functiebeschrijving zoals beschreven in het BplusC functieboek. 

 

Functieboek OB/KE 

De vastgestelde generieke beschrijvingen die, conform de geldende cao, van toepassing zijn voor de branches 

openbare bibliotheken en kunsteducatie. De generieke functies zijn gewogen aan de hand van de in HR21 

vastgelegde waarderingsmethode.  

 

HR21 

Het functiesysteem dat geldt voor de sector Nederlandse gemeenten en door de VNG is vastgesteld. 

 

Werkgever 

Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur (hierna: BplusC) 

 

Werknemer 

De werknemer conform de definitie in de geldende cao voor de branche openbare bibliotheken of kunsteducatie. 

 

Bestuurder 

De bestuurder zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. 

 

Managementteam 

De bestuurder en afdelingshoofden. 

 

Externe deskundige 

Een door de beheercommissie OB/KE erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van het 

functieboek OB/KE. 

 

Gekwalificeerd gebruiker 

De volgens de normering van de beheercommissie opgeleide gebruiker die de workshop “Toepassing functieboek 

OB/KE” heeft gevolgd en daarvan een bewijs van deelname kan overleggen. Voor BplusC zijn dit de HR adviseur en 

HR medewerker.  
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ARTIKEL 2: INDELING FUNCTIES 

1 Het managementteam adviseert (in samenspraak met een gekwalificeerde gebruiker en een externe 
deskundige) de werkgever over de koppeling van de BplusC functies uit het BplusC functieboek aan de 
generieke functiebeschrijvingen uit het functieboek OB/KE. Dit vormt het indelingsadvies. 

2 De bij BplusC reeds bestaande functiebeschrijvingen blijven ongewijzigd in gebruik. Er is geen sprake van een 
organisatie brede functiebeschrijvingsronde, noch van een ingrijpende organisatorische verandering zoals 
bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR.  

3 De werkgever informeert de werknemer schriftelijk aan welke generieke functiebeschrijving hij voornemens is 
de BplusC functie te koppelen. Hierbij vermeldt de werkgever tevens de eventuele gevolgen voor de 
inschaling en/of het salaris van de werknemer.  

4 De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar reactie over de koppeling aan de generieke 
functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de reactie bedraagt vier 
weken. De reactie wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de werkgever. Dit kan d.m.v. een e-
mail aan hr@bplusc.nl  De HR adviseur legt de reactie ter advisering voor aan het managementteam. 

5 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 4, maakt de werkgever, indien van toepassing na 
kennisneming van de ingediende reactie(s) van de werknemer(s) en het advies van managementteam, binnen 
vier weken na reactie door werknemer, schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer bekend aan welke 
generieke functiebeschrijving de BplusC functie van de werknemer is gekoppeld en wat de eventuele 
gevolgen zijn voor de inschaling en/of het salaris.  

ARTIKEL 3: GESCHILLEN/BEZWAARCOMMISSIE 

Voor de procedure van de geschillen- of bezwaarcommissie wordt verwezen naar de cao die voor de betreffende 
werknemer van toepassing is. 

ARTIKEL 4:  NIEUWE EN/OF GEWIJZIGDE FUNCTIES 

Indien werkgever en werknemer op enig moment een nieuwe of gewijzigde functie overeenkomen, dan wordt op 

dat moment de hierboven beschreven procedure opnieuw gevolgd.   

ARTIKEL 5: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

1 De werkgever kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover 
aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzetten. Indien en voor zover bij nadere regels van 
deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan de OR. Het 
bepaalde in artikel 27 lid 2 t/m 7 WOR is van overeenkomstige toepassing. 

2 In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist de werkgever. 

Instemming OR: 12-05-22 




