Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG
Wat is HR21
HR21 is het functiewaarderingssysteem voor gemeenten en voor andere organisaties in de gemeentelijke sector. De VNG is eigenaar van HR21. BuitenhekPlus en Leeuwendaal (BPL) hebben HR21 in opdracht
van de VNG ontwikkeld en op 1 april 2011 opgeleverd. BPL beheert, onderhoudt en actualiseert het
systeem voor een periode van tien jaar. Deze periode loopt van 1 april 2011 tot 1 april 2021.

Waarom HR21
De VNG heeft met de leden en met de bonden afgesproken om een gemeentelijk functiewaarderingssysteem te ontwikkelen en te stimuleren dat op termijn alle gemeenten hetzelfde functiewaarderingssysteem hebben. De VNG heeft dit om de volgende redenen gedaan:
• Dat gemeenten dezelfde functiebeschrijvingen en /waarderingen gebruiken, past bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden die we als sector nastreven. Gemeentelijke organisaties met dezelfde
arbeidsvoorwaarden, en met dezelfde functiebeschrijvingen en /waarderingen, kunnen makkelijker
personeel delen of uitwisselen. Het wordt voor medewerkers makkelijker om over te stappen naar
een andere gemeente. HR21 bevordert samenwerking tussen gemeentelijke organisaties en de mobiliteit van medewerkers.
• Hoe meer gemeenten HR21 gebruiken, hoe makkelijker het wordt om gezamenlijke methoden en
standaarden voor andere onderdelen van HRM te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor resultaatmanagement en voor E-HRM. HR21 is dus meer dan alleen een systeem voor beschrijven en waarderen; het
zorgt ervoor dat de ‘basis op orde’ is en dat het gemeentelijk HRM zich kan concentreren op andere
vraagstukken in de organisatie. Er zijn al meerdere initiatieven, niet van de VNG, die voortbouwen op
het functiehuis van HR21.
• De VNG en BPL hebben HR21 speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Gemeentelijke organisaties die
zich bij HR21 aansluiten, gebruiken een kant en klaar bestand met 105 gewaardeerde functies. Ze

hoeven dus niet meer zelf functiebeschrijvingen of /waarderingen op te stellen. HR21 heeft al in meer dan
honderd gemeentelijke organisaties bewezen dat de beschrijvingen en waarderingen uitstekend passen bij
zeer uiteenlopende gemeentelijke organisaties.
• De VNG en BPL staan borg voor de actualiteit en het onderhoud van HR21. Dat betekent dat we de beschrijvingen en waarderingen periodiek aanpassen aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Organisaties die
zich bij HR21 aansluiten, hoeven dus zelf hun functiewaarderingssysteem niet te onderhouden. HR21 heeft
een generiek functieboek: een organisatie met een generiek functieboek heeft minder functiebeschrijvingen
nodig en hoeft bij veranderingen in de organisatie minder snel het functiehuis aan te passen. Ook dat maakt
HR21 veel minder onderhoudsintensief dan andere functiewaarderingssytemen.
• De bonden zijn nauw betrokken bij HR21 en zij ondersteunen het. Deelname aan HR21 is op vrijwillige basis.
Dat betekent dat ondernemingsraad en georganiseerd overleg lokaal hun verantwoordelijkheid blijven houden. HR21 maakt het lokaal overleg niet overbodig maar wel makkelijker.
De VNG heeft met de bonden in de cao 2009-2011 afgesproken dat we ons ervoor inzetten dat uiteindelijk alle
gemeenten HR21 gebruiken. De ambitie is dat binnen drie jaar na oplevering een derde van de gemeenten is aangesloten, binnen vijf jaar een meerderheid en binnen tien jaar bijna alle gemeenten. Hiermee sluiten we aan op
het tempo dat onze leden zelf hebben aangegeven. In de twee ledenraadplegingen over het functiewaarderingssysteem meldde ongeveer 85 procent van de gemeente belangstelling te hebben voor aansluiting. Ongeveer een
derde hiervan binnen drie jaar, een derde binnen vijf jaar en weer een derde binnen tien jaar.

Hoe werkt de aansluiting bij HR21
HR21 is gebaseerd op vrijwillige deelname. Gemeenten kiezen zelf of ze zich bij HR21 aansluiten en op welk moment ze dat doen.
HR21 is web-based. Gemeentelijke organisaties die zich bij HR21 aansluiten, werken in een eigen deel van een
gezamenlijke webomgeving. De gezamenlijke webomgeving heeft 105 zogenaamde normfuncties die alle mogelijke functies in de sector dekken. Een gemeentelijke organisatie die zich bij HR21 aansluit, kiest welke van die 105
functies op die organisatie van toepassing zijn. In uitzonderingsgevallen waarin dit niet mogelijk blijkt, heeft men
de ruimte om zelf lokale functies toe te voegen.
HR21 bepaalt niet de salarisschalen. De 105 normfuncties zijn gewaardeerd en hebben een onderlinge rangordening, maar zijn nog niet omgezet naar salarisschalen. Het beloningsbeleid blijft een lokale aangelegenheid en de
omzetting (conversie) naar de salarisschalen doet de gemeente zelf.
De lokale functieboeken en conversies komen in één database. Alle aangesloten organisaties hebben toegang tot
die database. HR21 respecteert de lokale autonomie in beloning en HRM, maar bevordert de eenduidigheid, de
onderlinge vergelijkbaarheid en daarmee ook de mobiliteit en eenduidigheid.

Wat is de rol van de VNG in HR21
De VNG heeft opdracht gegeven voor:
• het functieboek
• het functiewaarderingssysteem
• de webmodule
• de opleiding voor certificering
• de prijs voor het maken van een lokale functie en het uurtarief voor andere dienstverlening.
De VNG heeft hierover afspraken gemaakt met BPL: over de oplevering, het onderhoud en de prijs.
Hiernaast ontwikkelen BPL en andere organisaties producten en diensten die voortbouwen op het VNG-product.
Dat is in het algemeen een goede ontwikkeling maar gebeurt niet onder verantwoordelijkheid van de VNG.
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De VNG is oprichter en technisch voorzitter van de beheerscommissie: een paritaire commissie die besluit over
aanpassingen in HR21.
De VNG heeft nauw contact met BPL en heeft periodiek overleg over het functioneren en onderhoud van HR21.
Hierbij laat de VNG zich leiden door de ervaringen uit een gebruikersgroep, een besloten forum en vragen uit de
regionale P&O-netwerken en contacten met afzonderlijke gemeenten. BPL evalueert en actualiseert jaarlijks de
werking van HR21 op basis van een door de beheerscommissie opgesteld beheersplan.
De VNG bevordert samen met BPL en de vakbonden dat gemeentelijke organisaties zich aansluiten bij HR21. Bijvoorbeeld door het organiseren van inhoudelijke seminars en workshops en door cao-afspraken.

Wat is de rol van BPL in HR21
BPL heeft de ontwikkeling van HR21 betaald en verdient die investering terug met de opbrengsten van de licenties. De VNG heeft dit op deze manier aanbesteed vanwege het vrijwillige karakter van het systeem. Op deze
manier hoeven leden het niet met contributie te financieren en betalen gemeenten alleen voor HR21 op het
moment dat ze zich erbij aansluiten. Daarnaast is het besluit om al of niet bij HR21 aan te sluiten een intensief
proces; BPL heeft de mankracht en de expertise om gemeenten daarbij te helpen. Als een gemeentelijke werkgever niettemin een vraag heeft aan de VNG, kan hij die uiteraard stellen. Dit kan bij michiel.drucker@vng.nl of
paul.dubois@vng.nl.
Naast het functiewaarderingssysteem levert BPL op eigen initiatief aanvullende producten (bijv. een aanvullend
systeem gericht op competentiemanagement en een systeem ter ondersteuning van de gesprekscyclus) en diensten (bijv. aanvullende cursussen). Deze producten en diensten zijn geen onderdeel van de afspraken met de VNG
maar liggen in het verlengde van het functiewaarderingssysteem HR21, en daarom biedt BPL ze onder de naam
HR21 aan.
BPL levert naast de producten ook dienstverlening voor gebruikers van HR21. Deelnemende organisaties bepalen
zelf of en welke diensten zij van BPL inhuren. De VNG heeft wel een maximum uurtarief voor de dienstverlening
afgesproken. Het uurtarief voor dienstverlening voor HR21 is € 130 per uur.

Wat is de rol van de vakbonden
De VNG en de bonden hebben in de cao afgesproken om er naar toe te werkente stimuleren dat binnen tien jaar
alle gemeenten zich bij HR21 aansluiten.
De bonden waren tijdens de aanbesteding lid van de paritaire begeleidingscommissie. Deze commissie heeft
bepaald hoe het gemeentelijke functiewaarderingssysteem eruit moest zien (het bestek opgesteld), welk voorstel
die eisen het beste invulde (de offertes beoordeeld) en of het opgeleverde systeem aan de eisen voldoet (het
eindproduct goedgekeurd).
De bonden zijn nu lid van de paritaire beheerscommissie. De beheerscommissie bepaalt welke aanpassingen in
het systeem nodig zijn.

Prijzen, tarieven en licentie
De VNG heeft de prijzen voor aansluiting (licentie) afgesproken met BPL. Een overzicht van de licentieprijzen
staat op www.hr21.nl.
Gemeenten die zich bij HR21 aansluiten, ondertekenen een gebruikslicentie met BPL. Dit is een standaardlicentie
die BPL met de VNG heeft afgestemd. Een licentie geldt voor minimaal vijf jaar.
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De VNG heeft hiernaast voor aanvullende dienstverlening een uurtarief van €130 afgesproken.
Deze prijzen en tarieven gelden minstens zo lang het huidige contract met BPL duurt, dus tot 2021. De prijzen zijn
bij de aanbesteding afgesproken. BPL heeft het recht om de prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de
consumentenprijsindex van het CBS.
Het A+O fonds Gemeenten biedt de competentieprofielen bij HR21 gratis aan.
BPL stelt zelf de prijzen vast voor aanvullende producten zoals de prestatiecoach.

Kwaliteitsbewaking
Lokale autonomie en keuzevrijheid zijn kerngedachten van HR21. Gemeentelijke organisaties kiezen of ze zich bij
HR21 aansluiten, welke van de 105 normfuncties zij gebruiken, of ze lokaal functies toevoegen en welke conversietabel ze gebruiken voor de inschaling.
Een andere kerngedachte is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeentelijke organisaties die HR21 gebruiken
delen hun informatie in één databestand en benchmarken onderling. De informatie in het centrale databestand
kan ook aanleiding zijn voor landelijke aanpassingen in het systeem.
Als eigenaar en belangenbehartiger van gemeenten bevordert de VNG dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting komt in hoe gemeentelijke organisaties het systeem gebruiken. Dit doet de VNG als volgt:
• Toepassers van HR21 moeten een certificaat hebben. Hiervoor moeten zij een opleiding volgen en een examen
afleggen. Het certificaat moet elk jaar worden vernieuwd.
• BPL komt bij de dienstverlening tegemoet aan de wensen van individuele gemeenten maar wijst hen daarbij
ook op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het landelijke bestand. De VNG en BPL hebben deze lijn
afgestemd. Deze werkwijze kan bijvoorbeeld leiden tot een gesprek over de noodzaak om lokale functies toe
te voegen.
• De VNG heeft een paritaire beheerscommissie opgericht die de kwaliteit en consistentie van het landelijke
bestand bewaakt.
• De VNG heeft een klantengroep HR21 opgericht. De VNG bespreekt met de klantengroep knelpunten bij HR21
en de implementatie er van.

De beheerscommissie
Het is de bedoeling dat HR21 altijd actueel blijft. Dat betekent dat de beschrijvingen en de waarderingen periodiek worden aangepast aan nieuwe inzichten en aan ontwikkelingen in de sector. De VNG heeft een beheerscommissie opgericht die besluit welke aanpassingen nodig zijn en de leveranciers opdracht kan geven om die aanpassingen te doen. De beheerscommissie bestaat uit vier werkgeversvertegenwoordigers uit grotere en kleinere
gemeenten en vier vakbondsvertegenwoordigers.

De gebruikersgroep
De VNG heeft een gebruikersgroep. In deze gebruikersgroep wisselen gebruikers van HR21 ervaringen uit en
geven zij verbeterpunten en actiepunten aan de VNG.
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Forum
De VNG heeft een forum voor gebruikers van HR21. Gebruikers kunnen op dat forum ervaringen uitwisselen. Het
forum is er voor gemeentelijke werkgevers: portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, hoofden bedrijfsvoering
en P&O-medewerkers. Belangstellenden voor het forum kunnen zich aanmelden bij michiel.drucker@vng.nl of
paul.dubois@vng.nl.

Procedureregeling
De procedureregeling is een product van BPL. BPL stelt de procedureregeling ter beschikking aan gemeentelijke
organisaties die zich aansluiten bij HR21. De procedureregeling was geen onderdeel van de aanbesteding. Het
gaat om een zogenaamde kapstokregeling die de organisaties naar eigen behoefte kunnen aanpassen. BPL heeft
de procedureregeling afgestemd met de bonden.

Competentieprofielen
Voor de competentieprofielen geldt het volgende:
• Het A+O-fonds heeft BPL opdracht gegeven om competentieprofielen bij HR21 te ontwikkelen. Het A+O-fonds
stelt die competentieprofielen gratis ter beschikking. u vindt ze hier. Gemeentelijke organisaties kunnen die
competentieprofielen gratis downloaden.
• Organisaties die HR21 gebruiken kunnen de competetieprofielen koppelen aan functieprofielen en andere
functionaliteiten binnen HR21. HR21 biedt hiervoor een faciliteit.
• Het A+O fonds stelt het bijhorende competentiewoordenboek gratis ter beschikking. U vindt het hier. BPL
biedt tegen betaling een uitgebreidere versie aan.

Inhuur derden
Gemeenten die HR21 invoeren, kiezen zelf of ze daarvoor een adviseur inhuren. BPL biedt adviesdiensten tegen
een met de VNG afgesproken uurtarief. Gemeenten kunnen BPL maar ook een andere partij inhuren. Mensen die
met HR21 werken moeten gecertificeerd zijn. Een gemeentelijke organisatie die is aangesloten bij HR21 of dat
van plan is, kan mensen bij BPL aanmelden voor certificering. Dit kunnen mensen uit de eigen organisatie zijn, uit
een andere gemeente of van een dienstverlener.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.hr21.nl en www.vng.nl
Gemeentelijke organisaties die belangstelling hebben voor HR21 kunnen contact opnemen met de leveranciers
via www.hr21.nl.
Gemeentelijke werkgevers kunnen daarnaast contact opnemen met de VNG over:
• de rol van de VNG
• de afspraken tussen de VNG en BPL
• de beheerscommissie
• de klantengroep
michiel.drucker@vng.nl
paul.dubois@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

