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Uitspraak inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Waalre 

 

Bij brief van 1 oktober 2015 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het 

Georganiseerd Overleg van de gemeente Waalre de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), 

verzocht om arbitrage. 

 

I. Verzoek om arbitrage. 

De werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie vragen bij brief van 1 oktober 2015 arbitrage 

over een nieuw vast te stellen conversietabel in verband met de invoering van HR21. Zowel de 

werkgeversdelegatie, als de werknemersdelegatie is gehoord tijdens een zitting van de commissie, 

gehouden op woensdag 16 november 2016 te Utrecht. 

De heer G.W.M. van Bakel (arbeidsvoorwaardenadviseur FNV Overheid) was aanwezig namens de 

werknemersdelegatie. De werkgeversdelegatie bestond uit mevrouw J. Wout (strategisch P&O 

adviseur) en de heer M. van Venrooij (Adviseur BuitenhekPlus). 

 

II. Het ontstaan van het geschil 

In de gemeente Waalre is eind 2013 een nieuw functieboek HR21 ingevoerd. Na een herziening van 

het functieboek in het najaar van 2014 zijn de medewerkers ingedeeld in een HR21 normfunctie met 

de mededeling, dat de indeling in de functie voorlopig was vastgesteld tot de definitieve vaststelling 

van de conversietabel. Over de conversietabel kon tot op heden geen overeenstemming worden 

bereikt. 

In de door de werkgeversdelegatie voorgestelde conversietabel is de functie van de algemeen 

directeur / (gemeente)  secretaris ingedeeld in schaal 14, het management in schaal 13 (één 

manager) en schaal 12 (vier managers). De zwaarste niet-leidinggevende functie is ingedeeld in 

schaal 11. De werkgeversdelegatie stelt voor de tussenschaal 10A te gebruiken en geen gebruik te 

maken van schaal 11A. 

De werknemersdelegatie is het niet eens met de voorgestelde conversietabel en stelt voor in plaats 

van schaal 10A, schaal 11A in te voeren.  

Aan de LAAC wordt gevraagd of er met de door de werkgeversdelegatie voorgestelde conversietabel 

sprake is van een evenwichtige opbouw van het functie- en loongebouw binnen de gemeente Waalre 

of doet de door de werknemersdelegatie voorgestelde afschaffing van schaal 10A en invoering van 

schaal 11A meer recht aan de opbouw van het functie- en loongebouw? Gevraagd wordt een 
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bindende uitspraak te doen over welke conversietabel binnen de gemeente Waalre zou moeten 

worden ingevoerd. 

 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie wijst erop dat het plafond in het functie- en loongebouw in de gemeente 

Waalre bij schaal 14 ligt. Deze schaal is van toepassing op de functie van Algemeen directeur / 

(gemeente)secretaris. De voorgestelde conversietabel sluit aan bij de schalen die voorafgaand aan de 

overgang naar HR21 beschikbaar waren. De gemeente kende wel al de tussenschaal 10A maar niet 

de tussenschaal 11A. De opbouw met de tussenschaal 10A is derhalve in stand gehouden. Het is ook 

nooit de bedoeling van de werkgeversdelegatie geweest om hier verandering in aan te brengen. De 

conversie leidt tot een onderlinge positionering van functies binnen de salarisstructuur, die als 

rechtvaardig en evenwichtig te beschouwen is. De voorgestelde conversietabel sluit aan bij de 

beschikbaar gestelde loonruimte. Een tabel, die leidt tot een onevenredige druk op de beschikbare 

ruimte, zal volgens de werkgeversdelegatie onwenselijke formatieve of organisatorische 

consequenties kunnen hebben. De conversietabel leidt tot een marktconform loongebouw in 

vergelijking tot andere organisaties met de omvang van de gemeente Waalre. De werkgeversdelegatie 

ziet geen enkele inhoudelijke aanleiding om het voorstel van de werknemersdelegatie over te nemen. 

De logische opbouw aan de bovenkant van het functie- en loongebouw komt hiermee in het gedrang. 

Gelet op de omvang en de organisatiestructuur van de gemeente Waalre en de verschillen in rollen en 

verantwoordelijkheden is het volgens de werkgeversdelegatie als passend te beschouwen om tussen 

de managementfuncties in schaal 12 (en 13) en de zwaarste niet-leidinggevende functies in schaal 11 

enige afstand te bewaren. 

De werkgeversdelegatie geeft aan dat door het voorstel van de werknemersdelegatie de HR21 

normfuncties Medewerker ontwikkeling II en Adviseur III van schaal 10A naar schaal 11 zouden gaan 

(5 medewerkers) en de functies Adviseur II en Projectleider II van schaal 11 naar schaal 11A (2 

medewerkers). Tenslotte heeft de werkgeversdelegatie aan de hand van de conversietabellen van 

vergelijkbare gemeenten, die HR21 toepassen, kunnen vaststellen, dat geen enkele gemeente in de 

inwonersklasse 14.000 tot 24.000 inwoners de tussenschaal 11A hanteert. 

De werkgeversdelegatie is samengevat van mening dat de voorgestelde conversietabel voldoet aan 

de uitgangspunten van rechtvaardigheid, onderlinge evenredigheid en marktconformiteit. De door de 

werkgeversdelegatie voorgestelde conversietabel is niet als onredelijk te beschouwen en de door de 

werknemersdelegatie bepleite conversietabel is volgens de werkgeversdelegatie zeker geen beter 

alternatief. 

 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie wijst erop dat bij het vorige functiewaarderingssysteem aandacht is 

gevraagd voor het zeer grote verschil in beloning tussen de afdelingshoofden (schaal 13) en de 

beleids- en adviesfuncties (maximaal schaal 10A). Het verschil werd enigszins verkleind door 

toepassing van de zogenaamde ‘coördinatiemodule’, die het mogelijk maakte sommige medewerkers 

als teamleider in schaal 11 in te delen. De werknemersdelegatie gaat in op de keuzes die gemaakt zijn 
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bij de HR21 indeling van de managementfuncties binnen de gemeente Waalre, maar erkent dat de 

OR ingestemd heeft met deze keuzes. Volgens de werknemersdelegatie is er nog steeds sprake van 

een aanzienlijk verschil in beloning tussen de managers en de beleidsmedewerkers / adviseurs. Bij 

het hanteren van de tussenschaal 10A bedraagt dit verschil 2 tot 3 schalen. Doordat binnen de 

afdelingen geen coördinator aanwezig is en de organisatie zich richt op zelfsturing wordt de 

inhoudelijke taak van de beleidsmedewerkers / adviseurs steeds zwaarder. De managers hebben 

geen inhoudelijke taak meer. Gelet op de bandbreedte en de organisatorische opzet is het realistisch 

in de gemeente Waalre uit te gaan van één tussenschaal. De werknemersdelegatie meent, dat het 

meer voor de hand ligt te kiezen voor de tussenschaal 11A dan voor de tussenschaal 10A. Daardoor 

wordt het verschil in salarisniveaus tussen leidinggevenden en de overige medewerkers kleiner en de 

opbouw evenwichtiger. 

De werknemersdelegatie is van mening dat het financiële aspect dat door de werkgeversdelegatie 

wordt genoemd, geen doorslaggevende rol mag spelen. Bovendien zou het financiële effect ook 

marginaal zijn. 

De werknemersdelegatie blijft bij haar voorstel schaal 11A op te nemen in de conversietabel in plaats 

van schaal 10A teneinde meer evenwicht te krijgen in de beloningsverhoudingen tussen enerzijds de 

managers en anderzijds de medewerkers projecten, advies en beleid.  

 

V. Overwegingen 

De vraag die aan de LAAC ter arbitrage is voorgelegd is of er met de door de werkgeversdelegatie 

voorgestelde conversietabel sprake is van een evenwichtige opbouw van het functie- en loongebouw 

binnen de gemeente Waalre of dat de door de werknemersdelegatie voorgestelde afschaffing van 

schaal 10A en invoering van schaal 11A meer recht doet aan de opbouw van het functie- en 

loongebouw? 

Er is geen verschil van mening over het uitgangspunt dat een conversietabel moet leiden tot een 

evenwichtige opbouw van het functie- en loongebouw binnen de gemeente en marktconform moet 

zijn.  

Volgens de voorgestelde conversietabel zouden de managementfuncties deels in schaal 13 en deels 

in schaal 12 ingedeeld worden. Hierover bestaat geen verschil van mening. Wel wordt verschillend 

gedacht over de indeling van de zwaarste beleids- en advies functies. Volgens het voorstel van de 

werkgeversdelegatie zouden de HR21 normfuncties Medewerker ontwikkeling II en Adviseur III in 

schaal 10A ingedeeld worden en de functies Adviseur II en Projectleider II in schaal 11. Het voorstel 

van de werknemersdelegatie leidt voor deze functies tot de schalen 11 en 11A. Daarmee zou het 

beloningsverschil tussen de managers en de genoemde beleids- en adviesfuncties verkleind worden. 

Op zich is dit correct maar de LAAC is er niet van overtuigd dat het voorstel van de 

werknemersdelegatie tot een meer evenwichtig functie- en loongebouw leidt. Het voorstel van de 

werkgeversdelegatie leidt in elk geval niet tot onaanvaardbare beloningsverschillen tussen managers 

enerzijds en beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders anderzijds. Het verschil in beloning blijft 

ook wanneer de maximum bedragen, die behoren bij de schalen 10A, 11, 12 en 13 vergeleken 

worden binnen aanvaardbare marges. Naar het oordeel van de LAAC kan bij het voorstel van de 
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werkgeversdelegatie gesproken worden van evenwichtige beloningsverhoudingen. Mede bepalend 

voor het standpunt van de LAAC is het gegeven dat het hanteren van de tussenschaal 11A in 

vergelijkbare gemeenten die HR21 toepassen niet voorkomt en derhalve niet marktconform kan 

worden genoemd. Er kunnen specifieke redenen zijn die leiden tot een afwijking van dit uitgangspunt 

maar niet gebleken is dat er grond is voor een dergelijke afwijking in de gemeente Waalre. 

Daargelaten het financiële aspect dat door de werkgeversdelegatie wordt genoemd, meent de 

commissie dat het voorstel van de werkgeversdelegatie als het meest evenwichtig moet worden 

beschouwd., 

 

VI. Uitspraak  

Oordelend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid spreekt de LAAC uit dat er met de door de 

werkgeversdelegatie voorgestelde conversietabel, waarin schaal 10A en niet schaal 11A is 

opgenomen, sprake is van een evenwichtige opbouw van het functie- en loongebouw binnen de 

gemeente Waalre.  

 
Aldus vastgesteld op 5 december 2016  
 

 
 
 
prof. mr. P.F. van der Heijden, voorzitter 

prof. mr. E. Verhulp, lid  

prof. mr. J.A. Peters, lid  

mr. B.H. Abbing, secretaris 

      

 

 

 

 

         


