Federale gezondheidssectoren

Binnenkort nieuwe IFIC-lonen: een
jarenlange BBTK-eis wordt werkelijkheid!
Op 11 december sloten we in het PC 330 een nieuwe loonakkoord voor de
toekomst die in haar eindfase 386 miljoen euro extra aan uitgaven betekent.
Dit is het resultaat van jarenlange syndicale BBTK-strijd. Vanaf einde de jaren 80
voerden we actie voor een nieuw, beter en eerlijker verloningssysteem in de
bedrijven van jouw sector. Begin jaren 2000 werd daarvoor IFIC opgericht die
via haar wetenschappelijk systeem jobs op een eerlijke manier op het vlak van
kennis en kunde, verantwoordelijkheid, probleemoplossend vermogen,
communicatie en leidinggeven, alsook de verzwarende omgevingsfactoren met
elkaar vergelijkt.
Er werden voor jouw sector 218 sectorfuncties opgesteld waar jouw huidige
functie aan gekoppeld kan worden en waarbij je zal ingedeeld worden in de 20
nieuwe IFIC-loonklassen van de toekomst.
Wat moet je vandaag al weten?


De BBTK heeft ervoor gezorgd dat meer dan 80% van de huidige werknemers voordeel
doet bij het nieuwe loonmodel;



De BBTK heeft erover gewaakt dat niemand erop achteruit gaat. Wie in het oude
loonsysteem voordeliger af is, kan kiezen om in het huidige systeem te blijven en zijn
huidige barema-evolutie blijven volgen;



De BBTK zorgde ervoor dat als je niet akkoord bent met koppeling aan je nieuwe
functieklasse je in beroep kan gaan en de toewijzing opnieuw en onafhankelijk wordt
onderzocht;



Tussen nu en eind april wordt de koppeling aan de nieuwe sectorfunctie voorbereid door
de personeelsdienst van jouw voorziening;



Ten laatste op 30 april ontvang je een geschreven document met de sectorfunctie
waaraan je bent toegewezen, het voorstel van nieuw IFIC- loon en een vergelijking met je
oude loon en het verschil tussen beide over je ganse loopbaan;



De BBTK zal je in deze hele procedure blijven bijstaan en advies verlenen als je dit vraagt.
Binnenkort brengen we je stap voor stap gedetailleerde informatie.

Meer info: bij jouw BBTK-delegees of op de
plaatselijke BBTK-afdeling.
We houden je op de hoogte!
We wensen jullie prettige eindejaarsfeesten!
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