Nieuwe functieclassificatie
in je sector

PC 330
STAP 2 in de procedure voor je nieuwe IFIC-loon:
vorming ter voorbereiding selectie sectorale functies
In een vorig pamflet hebben we je geïnformeerd over het proces dat zal worden doorlopen om je
de nieuwe sectorale functiebeschrijving en loonschalen voor te stellen. Deze zullen ingaan op 1 juli
2018. We benadrukken nog eens dat niemand loonverlies zal lijden en je op 1 mei, bij de voorstelling
van de nieuwe loonschalen, de keuze zal krijgen om al dan niet over te stappen naar de nieuwe IFIClonen of om in je huidige barema te blijven.

Wat gebeurt er vandaag in jouw voorziening?
Je werkgever heeft je normaal rond eind januari al een algemene, informatieve communicatie bezorgd
over het hele IFIC-proces in jouw voorziening. Mocht je deze niet hebben ontvangen dan raden wij je
aan navraag te doen bij je BBTK-delegee of de personeelsdienst.

Tip: zoek vandaag zelf al eens naar de meest passende beschrijving
voor jou
Hoe doe je dat? Surf naar www.if-ic.org. Onderaan links kan je doorklikken naar ‘Ontdek onze
functiewijzer’. Vervolgens kom je terecht bij de diverse afdelingen. Je kan per afdeling naar de
functiewijzer doorklikken. Klik je op een specifieke functietitel, dan opent deze zich en kan je de
functiebeschrijving lezen. Bewaar de functiebeschrijving die volgens jou bij je past. Je kan dan nagaan
of je werkgever je ook aan deze beschrijving koppelt of een andere beschrijving aan je voorstelt (ten
laatste 30 april). Indien je werkgever je aan een andere functiebeschrijving koppelt, lees deze dan
grondig na en wees kritisch. Klopt de toewijzing van je werkgever? Indien je niet akkoord bent, kan je
in beroep gaan. We vertellen je later meer over de mogelijkheden.

Meer info bij je BBTK-delegees of je BBTK-afdeling.
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Tussen eind maart en 30 april zal de begeleidingscommissie de koppeling die de werkgever doet tussen
de huidige personeelsleden en de nieuwe IFIC-functiebeschrijvingen bespreken.

Wie zit er voor de BBTK in de begeleidingscommissie?
 Vul hier de naam in van de afgevaardigden / secretaris en contactgegevens.
 Vul hier de naam in van de afgevaardigden / secretaris en contactgegevens.
 Vul hier de naam in van de afgevaardigden / secretaris en contactgegevens.
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De BBTK zal je in deze procedure blijven bijstaan en advies verlenen als je dit vraagt. We blijven je
stap voor stap gedetailleerde informatie brengen

Meer info bij je BBTK-delegees of je BBTK-afdeling.

