Functieordenen
Bedenkingen en (her)overweging
Als medewerker heb je de mogelijkheid bedenkingen te uiten over de functie-indeling. In de
volgende twee gevallen kunnen bedenkingen geuit worden:
 als er een wijziging in de functie-indeling op initiatief van de werkgever heeft
plaatsgevonden;
 als er middels een verzoek tot wijziging van de functie-indeling bedenkingen zijn over de
huidige indeling.
In het geval bedenkingen worden geuit over de wijziging van de functie-indeling op initiatief van de
werkgever, dan zal binnen twee werkweken na ontvangst van het besluit een schriftelijk verzoek tot
heroverweging ingediend moeten worden bij de leidinggevende. Aan het indienen van een verzoek
tot wijziging van de functie-indeling is geen termijn verbonden. Zie voor nadere vereisten van het
indienen van een verzoek tot (her)overweging bij de leidinggevende, het Reglement Interne
bezwarenprocedure functieordenen.
Bezwaar
Indien je je niet kunt vinden in het besluit op het verzoek tot (her)overweging, zoals dat door jouw
leidinggevende is genomen, dan kun je binnen vier werkweken na dagtekening van dit besluit
bezwaar indienen bij de Bezwarencommissie Functieordenen via het e-mailadres
juridischezaken@hva.nl.
Een bezwaarschrift dient aan de volgende vereisten te voldoen:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
een afschrift van het besluit (indien mogelijk);
de motivering van het bezwaar;
een ondertekende schriftelijke machtiging van de indiener, indien er gebruik wordt gemaakt van
een gemachtigde.








Procedure Bezwarencommissie Functieordenen
Nadat de Bezwarencommissie Functieordenen het bezwaarschrift heeft ontvangen worden zowel
medewerker als leidinggevende tijdens een hoorzitting in de gelegenheid gesteld om een toelichting
te geven op het door hen ingenomen standpunt. Na deze hoorzitting brengt de Bezwarencommissie
Functieordenen een advies uit aan het College van Bestuur alvorens het College van Bestuur een
beslissing op bezwaar neemt.
Samenstelling Bezwarencommissie Functieordenen
De Bezwarencommissie Functieordenen bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden
worden benoemd door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar. Eén lid is benoemd
op voordracht van het College van Bestuur en één lid is benoemd op voordracht van de gezamenlijke
vakorganisaties. De voorzitter is benoemd op voordracht van deze twee leden.

De Bezwarencommissie Functieordenen bestaat uit de volgende leden:
 de heer drs. W. Berkers, voorzitter;
 mevrouw mr. I. Richards, lid;
 de heer C.A.A. Versluijs, lid.
De Bezwarencommissie Functieordenen wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen, mevrouw
mr. M.C. Werner en mevrouw S.A. Leurs, beide werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken. De
ambtelijk secretarissen maken geen deel uit van de Bezwarencommissie Functieordenen.
Contact
De ambtelijk secretarissen van de Bezwarencommissie Functieordenen zijn te bereiken via het emailadres juridischezaken@hva.nl of telefonisch via telefoonnummers 020-5953910 en 0205953384.
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
In het geval een medewerker zich niet kan vinden in het besluit dat is genomen door de College van
Bestuur, dan kan er binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het College van Bestuur
beroep ingesteld worden bij de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering.

