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Brussel, 16/11/2020 

 

 

 

Betreft:  

 

- Deelname testfase IFIC  

- Communicatie : informatie en hoe in te schrijven 

 

• PC 318.02 - Gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

• PC 319.01 - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 

• PC 327 - Beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

• PC 329.01 - Socio-culturele sector 

• PC 331 - Welzijns- en gezondheidssector 

 

Geachte, 

 

Bedankt voor uw interesse in de testfase IFIC in de VIA sectoren. De betrokkenheid en input vanuit 

het terrein is essentieel om een functieclassificatie te ontwikkelen die het best past bij de specifieke 

kenmerken van uw sector(en). In onderstaande brief krijgt u de eerste informatie over deze testfase.  

 

Wie of wat is IFIC? 

In 2002 werd IFIC als vzw opgericht om voor de privégezondheidszorg (PC 330) een functieclassificatie 

te ontwikkelen. Als onafhankelijke organisatie heeft IFIC expertise opgebouwd in heel wat social 

profitsectoren (ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging,… ). Naast de ontwikkeling van 

functieclassificaties voerde IFIC ook loononderzoek uit in meerdere sectoren en maakte verschillende 

barema-analyses op. In 2012 kreeg IFIC de opdracht om ook voor de Vlaamse social profitsectoren 

een functieclassificatie uit te werken. Meer informatie over de realisaties en projecten van IFIC vindt 

u op www.if-ic.org. 

 

Een intersectorale functieclassificatie 

In het 4de Vlaams intersectoraal akkoord werd, onder andere, bepaald dat de sociale partners werk 

zullen maken van een intersectorale functieclassificatie. Deze classificatie moet zorgen voor een beter 

wervings- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling en 

loopbaan- en beloningsbeleid.  

 

Daarnaast geeft een intersectorale functieclassificatie een duidelijk overzicht van de functies in de 

VIA-sectoren. De vzw IFIC voerde een uitgebreid onderzoek uit en dankzij de synthese van honderden 
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functie-interviews zijn uiteindelijk sectorfuncties beschreven. Deze sectorale functiebeschrijvingen 

vormen de basis van de hele VIA-functieclassificatie. 

 

De VIA-sectoren zijn zeer divers en dynamisch: sommige functies ontstaan, andere verdwijnen en nog 

andere evolueren gewoonweg. Het is essentieel dat functieclassificatie en de functiebeschrijvingen in 

lijn liggen én blijven met de realiteit op het terrein.  

 

Hoe bent u hierbij betrokken?  

Als werkgever, uit bovenvermeld toepassingsgebied, bent u rechtstreeks betrokken bij dit 

hervormingsproject en bij de voorbereidende testfase en loonstudie die de komende weken van start 

zal gaan. Uw deelname aan deze studie is, net zoals die van andere organisaties, essentieel. 

Wat houdt die testfase in?  

 

• Functieclassificatie 

Tijdens de testfase worden binnen de organisatie de voorlopig goedgekeurde 

functiebeschrijvingen afgetoetst aan het huidige personeelsbestand. De organisatie gaat dus met 

andere woorden voor elk personeelslid na met welke functiebeschrijving(en) diens takenpakket al 

dan niet overeenkomt.  

 

Aan de hand van een aantal vuistregels, vastgelegd door de sociale partners en IFIC, gaat u na of 

u een passende functiebeschrijving vindt. Elke functiebeschrijving legt het doel, de taken en de 

verantwoordelijkheden vast. Vindt u geen passende functie of voldoet de functiebeschrijving niet 

of niet helemaal aan de functie van de medewerker? Dan kan u dit melden via de daartoe 

bestemde feedbackformulieren. Alle procesverantwoordelijken zullen omtrent deze materie een 

online opleiding volgen die georganiseerd wordt door de vzw IFIC.  

 

• Loonstudie 

Naast de functietoewijzingen, vragen wij ook om een aantal loongegevens te rapporteren. Deze 

loonstudie dient om de onderhandelingen tussen de sociale partners over een mogelijk nieuw 

loonmodel te ondersteunen. De vzw IFIC zal dus een aantal gegevens, vastgelegd door de sociale 

partners, opvragen bij de betrokken organisaties. De rapporteringsgegevens worden voor 

indiening bij IFIC door de instelling geanonimiseerd. Ook rond dit punt worden er door de vzw IFIC 

online informatiesessies georganiseerd om de deelnemende instellingen te ondersteunen.  

 

• Concreet, hoe gaat het te werk?  

De werkgever duidt binnen de organisatie een procesverantwoordelijke aan. De 

procesverantwoordelijke staat in voor het goede verloop van de studie en is het aanspreekpunt 

bij uitstek. De werkgever doet, in samenwerking met de procesverantwoordelijke, de 

functietoewijzingen.  

 

Met de hulp van deze opgeleide personen zal u nadien een sectorfunctie moeten toewijzen aan al 

uw werknemers. Deze informatie moet NIET gecommuniceerd worden aan de werknemers in het 
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kader van deze testfase. Uiteindelijk zal u de loongegevens (geanonimiseerde gegevens) aan IFIC 

rapporteren op een beveiligde manier (via een beveiligd platform). U moet deze gegevens in een 

gestandaardiseerd formaat bezorgen dat IFIC voor u heeft voorbereid (een Excel-file samen met 

gedetailleerde instructies).  

IFIC ondersteunt u gedurende het hele proces (ad hoc opleidingen, telefonische permanentie, e-

mailadres voor al uw vragen tijdens de voorbereiding).  

 

Hoe inschrijven?  

U wordt uitgenodigd om uw organisatie officieel in te schrijven via de website van IFIC : www.if-ic.org. 

Gelieve de deadline van 15/12/2020 te respecteren. 

Nadat u ingeschreven bent zal IFIC u contacteren met meer informatie, toelichting rond de 

opleidingssessies, hoe in te schrijven voor de informatiesessies voor de rapportering, enz.  

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

• Functieclassificatie 

De verkregen informatie (feedbackformulier, melding ontbrekende functie, enz.) dient in de eerste 

plaats te worden gegroepeerd en gecodeerd door de vzw IFIC. Vervolgens wordt deze informatie 

bestudeerd en geanalyseerd. 

Het doel van deze stap is het verkrijgen van overzichtelijke informatie over welke functies nog 

ontbreken in het functietapijt en welke functies er eventueel een onderhoud vereisen. De vzw IFIC 

verricht het voorbereidende technische werk. Nadien wordt dit gepresenteerd aan de sociale 

partners. 

• Loonstudie 

Eerst zal de coherentie en de vormvereisten/het bestandsformaat van uw gegevens gecontroleerd 

worden door IFIC (in het geval van opmerkingen of vragen hierover zal IFIC rechtstreeks met u contact 

opnemen).  

Na de testfase worden de resultaten geanalyseerd door de vzw IFIC en aan de sociale partners 

voorgelegd. Het doel op middellange termijn is dat de functieclassificatie tot de vormgeving van een 

nieuwe loonhuis kan leiden. Ook dat loonhuis moet dan onderhandeld worden door de sociale 

partners. Onder een loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke 

structuur om te komen tot een objectieve loonpolitiek.  

 

Opmerking: De GDPR-Regelgeving wordt nageleefd. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden 

enkel op macroniveau verwerkt. De resultaten die IFIC zal voorleggen aan de sociale partners en de 

overheden zijn steeds gebundelde resultaten (per sector of subsector – nooit details per instelling). 

IFIC verbindt zich ertoe geen enkele analyse op te maken aangaande de individuele situatie van de 

deelnemende instellingen en de verzamelde gegevens in het kader van de rapportering niet door te 

geven aan derden.  
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Met beleefde groeten,  

 

 

 Lauriane SABLE  

Directrice IFIC 

 

Namens de stuurgroep VIA 

Kristel De Roy, voorzitter  

 Stef Doise, ondervoorzitter 

 

 

 

 

 

TIMING STAP 

Januari – februari 2021 Opleiding van de deelnemende instellingen 

(functieclassificatie en vuistregels) 

Van januari tot mei 2021 Periode waarin de functietoewijzingen en 

voorbereiding van de loongegevens door de 

instellingen worden uitgevoerd.  

April – begin mei 2021 Vraag- antwoordsessie loonrapportering 

Eind mei 2021 Deadline doorsturen gegevens naar IFIC vzw 

Van half mei 2021 tot 

september 2021 

Quality check door IFIC 

Analyse gegevens functieclassificatie 

Oktober 2021 Behandeling en analyse van de loongegevens, 

functieclassificatie, … 

Voorstelling gegevens en analyses (resultaten) aan 

sociale partners.  

 

 

 


