
 

 

 

 

Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg van  

de gemeente Smallingerland 

 

In maart 2020 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg van de 

gemeente Smallingerland de Advies- en Arbitrage commissie Decentrale Overheden (AAC DO) 

verzocht om arbitrage. 

 

I. Verzoek om arbitrage 

De werkgevers- en de werknemersdelegatie verschillen van inzicht over de vaststelling van de naar 

aanleiding van een wijziging van de organisatiestructuur en het herziene leidinggevende kader 

aangepaste conversietabel. 

Ter beslechting van het hieruit voortvloeiende geschil is in maart 2020 arbitrage gevraagd. Door 

omstandigheden en met instemming van alle partijen heeft de behandeling van dit geschil langer 

geduurd dan gebruikelijk. 

 

Zowel de werkgeversdelegatie als de werknemersdelegatie zijn gehoord tijdens een zitting van de 

AAC DO, gehouden op woensdag 26 augustus 2020 te Utrecht. Mevrouw P van der Zee, mevrouw I. 

Catsova en de heer M. van Venrooy (adviseur BuitenhekPlus) waren aanwezig namens de 

werkgeversdelegatie. De werknemersdelegatie werd vertegenwoordigd door de heren G. Heeringa 

(arbeidsvoorwaardenadviseur FNV), N. van Dam  en A. Kasimier. 

 

II. Het ontstaan van het geschil 

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling in de gemeente Smallingerland is het leidinggevend 

kader herzien. Drie managementlagen (directeur, afdelingshoofden, teamleiders) zijn teruggebracht 

naar twee (directie, teammanagers). 

Nadat de nieuwe leidinggevende functies waren beschreven en gewaardeerd is in februari 2019 een 

wijziging van de conversietabel voorgelegd aan de werknemersdelegatie. De wijziging behelst de 

toevoeging van schaal 16 voor de Leidinggevende A met de waarderingsscore VI-18 tot en met VI-20 

en het aanpassen van de scoreverdeling binnen hoofdgroep VI die voor de Leidinggevende B tot 

schaal 15 leidt. De leidinggevenden A en B zijn de directieleden. Volgens het voorstel van de 

werkgeversdelegatie bleef de conversietabel, die voor de nieuwe teammanagers in de functie 

Leidinggevende C tot schaal 15 zou leiden, ongewijzigd. 

Schematisch gezien heeft de werkgeversdelegatie onderstaand voorstel gedaan 

 



Schaalniveau Waarderingsscore was Waarderingsscore wordt 

15 VI-16 tot en met VI-20 VI-16 en VI-17 

16 niet van toepassing VI-18 tot en et VI-20 

 

Uit een oogpunt van rechtvaardige beloningsverhoudingen vindt de werknemersdelegatie dat de 

conversietabel integraal moet worden beoordeeld en dat niet alleen de voorgestelde wijziging voor de 

leidinggevenden A en B relevant is. De werknemersdelegatie is van mening dat met name het niveau 

van de zwaarste teammanager in de functie Leidinggevende C, die volgens de voorgestelde 

conversietabel in schaal 12 uit zou komen, hierbij ook moet worden betrokken. 

De werknemersdelegatie en de werkgeversdelegatie hebben in 2019 diverse keren overleg gevoerd 

over dit onderwerp. Daarnaast heeft een briefwisseling plaatsgevonden op 27 september en 15 

oktober 2019. Begin 2020 is geconcludeerd dat geen overeenstemming kon worden bereikt over de 

voorgestelde wijziging van de conversietabel en is besloten de AAC DO een arbitrale uitspraak te 

vragen. 

 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie reageert op het standpunt van de werknemersdelegatie dat de zwaarste 

Teammanager, die ingedeeld is in de functie Leidinggevende C, ingedeeld zou moeten worden in 

schaal 13. Toegelicht wordt dat in de oude structuur drie managementlagen bestonden: 

• Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris niet opgenomen in het functieboek, schaal 16 

• Afdelingshoofden (leidinggevenden A, B en C) in schaal 13, 12 en 10 

• Teamleider (leidinggevenden D, E, F en G) in schaal 10a. 10, 9 en 8 

In de nieuwe structuur is sprake van twee managementlagen: 

• Directie (leidinggevenden A en B) in schaal 16 en 15 

• Teammanagers (leidinggevenden C, D en E) in schaal 12, 11 en 10a 

De werkgeversdelegatie vindt niet dat er aanleiding is het in de oude structuur bestaande verschil van 

drie schalen tussen de eerste en de tweede managementlaag in de nieuwe structuur te wijzigen. De 

nieuwe Teammanager (Leidinggevende C) is bovendien niet vergelijkbaar met de in de oude structuur 

bestaande functie van Afdelingshoofd (destijds Leidinggevende A) in schaal 13. Zo maakt de nieuwe 

functie van Teammanager (Leidinggevende C) in tegenstelling tot het vroegere Afdelingshoofd geen 

deel uit van het managementteam. De organisatie brede verantwoordelijkheden zijn nu belegd bij de 

algemeen directeur / gemeentesecretaris (Leidinggevende A) en de concerndirecteur (Leidinggevende 

B). Dit komt ook tot uitdrukking in de waardering van de functie van Teammanager. De zwaarste 

functie van Teammanager is in de nieuwe structuur ingedeeld in de functie Leidinggevende C met een 

score van hoofdgroep V-15, schaal 12, terwijl het vroegere Afdelingshoofd als Leidinggevende A 

ingedeeld was in hoofdgroep V-16 (schaal 13). Daardoor is het verschil van drie schalen tussen de 

Leidinggevende B en Leidinggevende C volgens de werkgeversdelegatie te rechtvaardigen. 

Daar waar de werknemersdelegatie zich beroept op het gevoel voor juiste beloningsverhoudingen, 

merkt de werkgeversdelegatie op dat juist door het volgen van de daarvoor vastgestelde procedures 



en het vaststellen van de waardering met behulp van het ODRP functiewaarderingsysteem voorkomen 

wordt dat subjectieve elementen een rol gaan spelen in de beloningsverhoudingen. 

Het voorstel van de werknemersdelegatie om de Teammanager A (Leidinggevende C) met een 

indeling van Hoofdgroep V-15 door middel van een aanpassing in de conversietabel te laten uitkomen 

in schaal 13 zou volgens de werkgeversdelegatie tot onevenwichtigheid in deze tabel leiden. Het zou 

namelijk betekenen dat alleen functies in Hoofdgroep V-14 in schaal 12 ingedeeld worden. De 

werkgeversdelegatie verwijst in dit verband naar onderstaand schema, dat aan de orde zou zijn als 

het voorstel van de werknemersdelegatie gevolgd wordt. 

 

Schaalniveau Hoofdgroep V 

10a Kleiner dan of gelijk aan 9 

11 10 en 11 

11a 12 en 13 

12 14 

13 15, 16 en 17 

14 Groter dan of gelijk aan 18 

 

Verder vermeldt de werkgeversdelegatie dat de voor de gemeente Smallingerland voorgestelde 

conversietabel voor functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep V gunstiger is dan de voorbeeld-tabel 

van het ODRP. In de voorbeeld-tabel leidt een indeling in Hoofdgroep V-15 overigens ook tot schaal 

12. 

Waar de werknemersdelegatie verwijst naar het loongebouw van andere gemeenten merkt de 

werkgeversdelegatie op dit niet relevant te vinden, temeer daar in deze gemeenten veelal gewerkt 

wordt met een andere functiewaarderingssystematiek. 

 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie is van mening dat geen overeenstemming bestaat over de conversietabel als 

geheel. De werknemersdelegatie is van mening dat het verschil tussen de functie concerndirecteur 

(Leidinggevende B) in schaal 15 en de functie Teamleider (Leidinggevende C) in schaal 12 te groot is 

en dat daarom de conversietabel aangepast moet worden. 

Mede op basis van vergelijking met gemeenten met dezelfde inwonersklasse noemt de 

werknemersdelegatie het voorstel van de werkgeversdelegatie voor zover het gaat om het 

beloningsniveau van de Algemeen directeur / Gemeentesecretaris en de directeuren, die deel 

uitmaken van de directie een goed voorstel. Er blijft echter verschil van inzicht bestaan over de 

beloning van de overige managementfuncties in het bijzonder dat van de Leidinggevende C. Voor de 

werknemersdelegatie betekent dit dat geen overeenstemming bestaat over de conversietabel als 

geheel. Volgens de werknemersdelegatie heeft een aanpassing mogelijk ook gevolgen voor de 

beloning van de Leidinggevende D en E. 

In een pleitnota verwijst de werknemersdelegatie nogmaals naar de beloningsverhoudingen in diverse 

gemeenten met dezelfde inwonersklasse en een vergelijkbare organisatiestructuur. Deze informatie 



biedt naar het oordeel van de werknemersdelegatie steun aan haar standpunt dat de zwaarste 

Teammanagers van de gemeente Smallingerland (Leidinggevende c) ingedeeld zouden moeten 

worden in schaal 13. 

De werknemersdelegatie merkt in dit verband ook op dat de zwaarste beleidsmedewerkers van de 

gemeente Smallingerland in schaal 11a zijn ingedeeld en dat niet uitgesloten is dat de organisatie in 

de toekomst nog te maken krijgt met hoogwaardige specialistische functies als projectleiders, 

programmamanagers en de controller. 

Verder stelt de werknemersdelegatie het standpunt van de werkgeversdelegatie dat het ODRP 

systeem en het systeem HR21 niet met elkaar te vergelijken zouden zijn, niet te onderschrijven. Beide 

systemen zijn gericht op het eenduidig en voor alle gemeenten op gelijke wijzer objectief waarderen 

van de in een organisatie voorkomende functies. Via de conversietabel wordt vervolgens gezocht naar 

daarbij passende rechtvaardige beloningsverhoudingen.  

Volgens de werknemersdelegatie zou de beschrijving van de zwaarste functie van Teammanager in 

Smallingerland grote gelijkenis vertonen met de HR21 normfuncties tactisch leidinggevende I en 

strategisch manager III, die als regel in schaal 13 ingedeeld worden. 

Tenslotte verschilt de werknemersdelegatie van mening met de werkgeversdelegatie waar gesteld 

wordt dat het voorstel van de werknemersdelegatie tot onevenwichtigheid in de conversietabel zou 

leiden. Voor zover haar bekend is er een beperkt aantal medewerkers dat ingedeeld is in Hoofdgroep 

V. Het is de werknemersdelegatie niet duidelijk waarom dat voorstel geen uitgangspunt had kunnen 

zijn voor verder overleg. 

Verzocht wordt het standpunt van de werknemersdelegatie te onderschrijven en de conversie voor de 

Leidinggevenden C, D en E integraal te bezien in samenhang met functies binnen de organisatie van 

de gemeente Smallingerland met een vergelijkbaar niveau als dat van de bedoelde leidinggevenden. 

 

V. Overwegingen 

De AAC DO stelt vast dat het voorstel van de werkgeversdelegatie om wijziging aan te brengen in de 

conversietabel waar het gaat om functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep VI wordt onderschreven 

door de werknemersdelegatie. De vraag die voorligt is of er redenen zijn de conversietabel 

verdergaand aan te passen. De werkgeversdelegatie vindt dat - anders dan de werknemersdelegatie - 

daartoe geen aanleiding bestaat.  

De waardering van de nieuwe leidinggevende functies is vastgesteld na toetsing door de 

toetsingscommissie en wordt niet ter discussie gesteld door de werknemersdelegatie. Alleen de 

vertaling van de waardering van de functies van Teammanager in de conversietabel leidt tot verschil 

van inzicht. Dit betreft vooral de Teammanager die ingedeeld is in de functie Leidinggevende C met 

een waardering in Hoofgroep V-15. Volgens het voorstel van de werkgeversdelegatie leidt deze 

uitkomst tot schaal 12. De werknemersdelegatie stelt voor de conversietabel binnen Hoofdgroep V 

zodanig aan te passen dat deze uitkomst leidt tot schaal 13 omdat dit meer recht zou doen aan 

gerechtvaardigde beloningsverhoudingen.  

De werknemersdelegatie beroept zich in dit verband op een vergelijking met de 

beloningsverhoudingen in andere vergelijkbare gemeenten, waar in de meeste gevallen het 



functiewaarderingssysteem HR21 wordt toegepast. De commissie merkt hierover op dat de 

beloningsverhoudingen in andere gemeenten onvoldoende grondslag bieden voor een aanpassing 

van de conversietabel in de gemeente Smallingerland. Iedere gemeente kent zijn eigen specifieke 

organisatiestructuur en maakt zijn eigen keuzes in het toekennen van taken en 

verantwoordelijkheden, nog daargelaten de vraag of een ander systeem van functiewaardering niet tot 

andere uitkomsten kan leiden.  

Als de nieuwe functie van Teamleider op het niveau van Leidinggevende C vergeleken wordt met de 

vroegere functie van Afdelingshoofd op het niveau van schaal 13 valt op dat de Teamleider anders 

dan het vroegere Afdelingshoofd geen deel uitmaakt van het managementteam en derhalve niet 

dezelfde organisatiebrede verantwoordelijkheid heeft. Die verantwoordelijkheid ligt in de nieuwe 

organisatie bij de directie. De functie van Teamleider op het niveau van Leidinggevende C is dan ook 

lager gewaardeerd (Hoofdgroep V-15, schaal 12) dan het vroegere Afdelingshoofd (Hoofdgroep V-16, 

schaal 13). 

Waar voorheen sprake was van drie schalen verschil tussen het zwaarste Afdelingshoofd en de 

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris is in het voorstel van de werkgeversdelegatie nog steeds 

sprake van drie schalen verschil tussen de zwaarste Teammanager en de Concerndirecteur. Mede 

gezien het voorgaande zijn er naar het oordeel van de commissie onvoldoende redenen om dit 

verschil te verkleinen en kan het voorstel van de werkgeversdelegatie tot aanpassing van de 

conversietabel - integraal bezien - niet als onredelijk worden aangemerkt. 

Ook de overigens door de werknemersdelegatie genoemde argumenten leiden bij de commissie niet 

tot andere inzichten. 

 

VI. Uitspraak 

Oordelend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid spreekt de AAC DO uit, dat de door de 

werkgeversdelegatie voorgestelde aanpassing van de conversietabel – integraal bezien - niet als 

onredelijk kan worden beschouwd. 

 

Aldus vastgesteld, 3 september 2020 
 
prof. dr. P.F. van der Heijden, voorzitter 

prof. mr. E. Verhulp, lid 

Drs. S. Janssen, lid 

mr. B.H. Abbing, secretaris 

    

 

 


