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Inleiding.
Op 10 september heeft het DB het functieboek (concept versie 3.0) inclusief leeswijzer en het
organogram van de Dienst Dommelvallei –voorlopig- vastgesteld.
Eveneens is de keuze gemaakt om de functies van de Dienst Dommelvallei te laten beschrijven en
waarderen volgens het systeem van de gemeente Geldrop-Mierlo in casu het RATO© systeem van
Buitenhekplus.
Deze voorgenomen besluiten met betrekking op zowel het functieboek als de systeemkeuze voor
RATO©, zijn op 12 september ter instemming aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)
voorgelegd.
Op 2 oktober is het instemmingsverzoek besproken in de overlegvergadering met de BOR en de
coördinerend WOR-bestuurder.
Op 7 oktober is de reactie van de BOR ontvangen.
Gelet op deze reactie kan thans een definitief besluit worden genomen.
Reactie BOR met betrekking tot de procedure.
De BOR heeft ervoor gekozen een instemming zonder voorwaarden af te geven, aangezien het
niet tegemoetkomen aan gestelde voorwaarden juridische consequenties tot gevolg kan
hebben (instemming via de kantonrechter / een beroep op de nietigheid etc. etc.), hetgeen
de BOR geenszins ambieert.
In de instemming heeft de BOR echter wel een zwaarwegend advies opgenomen. Dit advies
komt overeen met hetgeen 2 oktober jl. in de overlegvergadering is besproken en waarin de
coördinerend gemeentesecretaris zich kon vinden waarbij werd aangetekend dat het
definitieve besluit uiteraard door het AB wordt genomen.
Door deze mix (wel instemming, maar tegelijkertijd de ombuiging naar een advies) kan
worden gehandeld conform het minder zware geschut van art. 25.5 en 25.6 van de WOR.
Reactie BOR met betrekking tot de inhoud.
Voor de volledige reactie verwijzen wij u naar de bijlage Reactie van de Bijzondere
Ondernemingsraad op instemmingsverzoek van 7 oktober 2013.
Samengevat stemt de BOR in met de aanvraag “Instemming functieboek en systeemkeuze
functiewaardering van Dienst Dommelvallei” d.d. 11 september 2013 en geeft als zwaarwegend
advies mee het generieke functieprofiel Senior C bij de clusters Belastingen en Dienstverlening te
vervangen door het generieke functieprofiel van Senior B.
Overwegingen.
Het onderscheidend vermogen tussen de taakprofielen van de senior B en C zit met name in de
reikwijdte van het aandachtsveld en de complexiteit van het vakgebied. Daarnaast is de senior B
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belast met het ontwikkelen en implementeren van beleid op een (afgebakend) beleidsterrein. De
senior C is veel meer bezig met advisering over beleidsuitvoering op het beleidsterrein.
Onderkend wordt evenwel dat in de praktijk deze scheidslijn tussen beleids ontwikkeling en uitvoering niet altijd even herkenbaar is.
De overeenkomst tussen de taakprofielen is dat het zwaartepunt van beide functies ligt in het
begeleiden van werkzaamheden binnen het cluster of het vakgebied, waaronder:
het afstemmen, plannen en verdelen van de dagelijkse werkzaamheden;
het fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak;
het inhoudelijk ondersteunen van medewerkers bij complexe vraagstukken op het vakgebied;
het optreden als informant bij beoordelingsgesprekken.
Door de omvang van de clusters van de Dienst Dommelvallei en in het verlengde daarvan het aantal
medewerkers dat door zowel de senior B als C functioneel aangestuurd moet worden is de
verwachting dat de overeenkomsten tussen de taakprofielen, met als zwaartepunt de aansturing,
substantieel groter zullen zijn dan de verschillen.
Gelet hierop is het verdedigbaar te besluiten indachtig het zwaarwegend advies van de BOR.
Hiermee wordt de consistentie van het functieboek geen geweld aangedaan.
Kanttekeningen.
de financiële impact voor het totale functieboek is weliswaar aanwezig, maar gering en op te
vangen binnen de bestaande begrotingen
in de taaktypering van de twee functies (senior Belastingen en Dienstverlening) zal worden
opgenomen dat ook zij (mede) zijn beklast met het ontwikkelen en implementeren van beleid
op het vakgebied.

Concreet adviseren wij u:
-

het functieboek van de Dienst Dommelvallei (versie 4.0) inclusief leeswijzer en
organogram (versie 1.7 15.10.2013) definitief vast te stellen
voor de methode van het beschrijven en waarderen van functies definitief te kiezen voor
het systeem RATO© van Buitenhekplus;

Namens de projectgroep Dienst Dommelvallei,
G. Beniers.
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