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Reglement Interne Bezwaren Commissie (IBC) Zorgcentrum St. Franciscus 
 
Artikel 1. Interne bezwaren commissie (IBC) 
1. Zorgcentrum St. Franciscus heeft een door de werkgever ingestelde Interne Bezwaren 
Commissie FWG, hierna te noemen IBC. 
2. De IBC heeft tot taak de werkgever van advies te dienen indien een medewerker, schriftelijk, 
met redenen omkleed en tijdig, bij hem bezwaar heeft aangetekend tegen:  

- het voorlopig besluit over de functiebeschrijving, of 
- de waardering en indeling van de functie 

conform artikel 11 van de cao VVT. 
 
Artikel 2. Samenstelling 
De IBC van Zorgcentrum St. Franciscus is als volgt samengesteld: Rol 
 Medewerker op voordracht van de Ondernemingsraad (OR) 
 Medewerker op voordracht van de werkgever 
 Onafhankelijk externe voorzitter  
1. De commissie bestaat uit één lid aan te wijzen door de werkgever, één lid aan te wijzen door 
de Ondernemingsraad en een externe voorzitter die benoemd wordt door de werkgever 
na gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad. De voorzitter mag geen directe 
banden met St. Franciscus hebben in welke vorm dan ook. 
2. De werkgever stelt een P&O functionaris beschikbaar als secretaris ter ondersteuning van het 
proces. 
 
Artikel 3. Taak 
De commissie heeft tot taak de werkgever van advies te dienen. De werkgever legt een, 
schriftelijk en met redenen omkleed ingediend, bezwaar door de medewerker binnen 14 dagen 
na het verstrijken van de beroepstermijn voor aan de IBC, indien dit bezwaar betrekking heeft 
op: 
a. een bezwaar dat door de medewerker, schriftelijk en met redenen omkleed, bij de 

werkgever is ingediend tegen een besluit inzake de door de medewerker geldende 
functiebeschrijving als bedoeld in de cao VVT. 

b. een bezwaar dat door een medewerker, schriftelijk en met redenen omkleed, bij de 
werkgever is ingediend tegen een besluit inzake de functiewaardering en -indeling van de 
voor de medewerker geldende functie als bedoeld in de cao VVT. 

 
Artikel 4. Bevoegdheden 
1. De commissie heeft het recht: 
a. tot het horen van betrokkenen in het kader van nader onderzoek 
b. tot het horen van (externe) deskundigen 
De eventuele kosten van deze deskundigen worden door de werkgever gedragen voor zover 
deze daarmee in heeft gestemd. 
 
2. Het advies van de commissie is zwaarwegend, hetgeen wil zeggen dat indien de werkgever 
besluit het advies niet over te nemen dit naar de medewerker moet worden gemotiveerd. De 
commissie ontvangt een afschrift van dit besluit. 
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Artikel 5. Bijeenroepen van de commissie 
1. De voorzitter van de IBC bepaalt in overleg met de secretaris het tijdstip en de plaats waarop 
de commissie bijeenkomt. 
2. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de commissie, het opmaken van 
de agenda, het maken van de notulen van de vergadering, alsmede het voeren van de 
correspondentie en het beheer van de voor de commissie bestemde en van de commissie 
uitgaande stukken. 
3. De secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de commissie en verzorgt de 
uitnodiging aan de bij het bezwaar betrokken medewerker. 
4. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda en het 
toesturen van alle stukken aan alle betrokkenen tenminste vijf kalenderdagen voor de 
vergadering van de commissie. 
 
Artikel 6. Werkwijze 
1. De voorzitter van de IBC stuurt na ontvangst van het bezwaarschrift een 
ontvangstbevestiging naar de medewerker. 
2. Het bezwaar wordt eerst door de IBC beoordeeld op ontvankelijkheid. Indien het bezwaar 
ontvankelijk is verzoekt de commissie de werkgever om een verweerschrift op te stellen. 
3. De commissie zal door hoor en wederhoor en het eventueel verzamelen van 
aanvullende informatie komen tot een uitspraak. 
3. De voorzitter organiseert een zitting waarin hoor en wederhoor mogelijk wordt gemaakt. 
4. Tijdens de zitting stelt de IBC de maker van het bezwaar in de gelegenheid op vragen van de 
IBC te antwoorden. 
5. De vaststelling van het advies vindt plaats in een vergadering van de commissie. 
6. Het advies wordt voorgelegd aan de werkgever. De medewerker ontvangt een kopie van dit 
advies. 
7. De voorzitter ziet toe dat situaties waarin belangenverstrengeling mogelijk is, deze worden 
voorkomen. 
 
Artikel 7. Uitbrengen advies 
1. De commissie brengt een zwaarwegend advies uit. In het advies worden ook eventuele 
minderheidsstandpunten vermeld. 
2. De commissie streeft ernaar voor binnen 30 dagen, gerekend vanaf de dag waarop het 
bezwaar bij de commissie is binnen gekomen, advies uit te brengen aan de werkgever. 
3. Indien door (onvoorziene) omstandigheden, bijvoorbeeld afwezigheid van commissieleden 
door ziekte, het advies niet op het in het voorgaande lid genoemde tijdstip kan worden 
uitgebracht, kan de voorzitter van de commissie de termijn verlengen. De commissie stelt de 
betrokken medewerker(s), de werkgever en de Ondernemingsraad hiervan op de hoogte. 
4. De commissie brengt schriftelijke advies uit aan de werkgever en zendt een afschrift van het 
advies aan de medewerker. 
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Artikel 8. Vaststellen en wijzigen van het reglement 
1. Het reglement wordt door de werkgever vastgesteld na instemming van de 
Ondernemingsraad. 
2. Wijziging van het reglement vindt plaats door de werkgever na instemming van de 
Ondernemingsraad. 
3. De commissie kan bij de werkgever een voorstel doen tot wijziging van het reglement. Indien 
de werkgever hiermee akkoord gaat zal hij instemming vragen van de Ondernemingsraad. 
4. De werkgever zal alvorens wijzigingen in het reglement door te voeren eerst overleggen met 
de commissie. 
5. Jaarlijks evalueren werkgever en de ondernemingsraad deze procedure indien de 
IBC commissie in dat jaar daadwerkelijk bezwaren heeft behandeld. 
 
Artikel 9. Bekendmaking reglement 
Dit reglement zal intern op intranet (medewerkersportaal) bekend worden gemaakt. 
 
Artikel 10. Geheimhouding 
1. Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een 
geheimhoudingsplicht. 
2. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor eventuele derden die worden betrokken bij de 
behandeling van een bezwaar. 
 
Artikel 11. Belangenbehartiging medewerker 
De maker van bezwaar kan zich tijdens de zitting laten bijstaan door een derde. Eventuele 
kosten voor de inzet van deze derde komen voor rekening van de maker van het bezwaar. 
 
Artikel 12. Slotbepalingen 
Daar waar dit reglement niet in voorziet, zal overleg moeten worden gevoerd met de 
werkgever. 


