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Werkwijze van de IBC (Interne Bezwarencommissie) 
 
Doel en samenstelling 
De commissie werkt volgens het reglement dat is afgesproken met de ondernemingsraad van 
St. Franciscus. Daarnaast volgt de commissie de regels die in de cao VVT staan. De opdracht 
voor de commissie is om bezwaren van medewerkers te behandelen en daarover advies uit te 
brengen. De bezwaren gaan over de inhoud van de functiebeschrijving, een verzoek tot 
herindeling of functiewaardering. 
 
De samenstelling van de IBC als volgt: 
- Op voordracht van de ondernemingsraad: Aniek Kimenai (plaatsvervanger Anke Meijeren); 
- Op voordracht van de Raad van Bestuur: Ellen Maas of Trudian van der Heijden 

(plaatsvervanger Josée Verhoeven); 
- De ambtelijke ondersteuning door personeelsadviseur Janette Lengkeek; 
- Als onafhankelijk voorzitter is aangesteld Jan Hein Broekman. 
 
Procedure rond bezwaar 
Wanneer een bezwaar door de Raad van Bestuur wordt doorgestuurd naar de IBC, dan zal er 
een ontvangstbevestiging worden gestuurd. Vervolgens zal de werkgever of leidinggevende  
een verweerschrift opstellen. Zowel het bezwaar- als het verweerschrift worden naar de IBC 
gestuurd ter voorbereiding op de hoorzitting. Vervolgens wordt een uitnodiging voor de 
hoorzitting gestuurd en vind de hoorzitting plaats. De commissie luistert dan naar het  verhaal 
van de medewerker en naar het verhaal van de direct leidinggevende/ werkgever. De duur van 
de hoorzitting is ongeveer 1 uur. De hoorzitting verloopt volgens onderstaande agenda: 

1. Opening 
2. Voorstellen van de aanwezigen 
3. Inleiding van de voorzitter over het verloop van de hoorzitting 
4. De daadwerkelijke hoorzitting 
5. Afsluiting 

 
Toelichting punt 3: 
De voorzitter geeft uitleg over de hoorzitting en benoemt de volgende punten: 

 Het doel van de hoorzitting is dat de IBC een duidelijk beeld krijgt van de situatie. Met dat 
beeld en alle stukken van de werknemer en de werkgever wordt een advies uitgebracht aan 
de Raad van Bestuur over het bezwaarschrift. De IBC brengt advies uit; de Raad van Bestuur 
neemt de definitieve beslissing. 

 De IBC zal het bezwaar behandelen door allereerst een korte toelichting te vragen van de 
werknemer. Hierbij wil de commissie gevoel krijgen over de aard van de werkzaamheden en 
de achtergrond van het bezwaar. Ook vraagt de commissie een reactie van de werkgever en 
uiteraard mag de medewerker daarop reageren. Dit is het toepassen van hoor en 
wederhoor. 

 Vervolgens zullen de onderwerpen uit het bezwaarschrift puntsgewijs worden behandeld. 
De commissie zal om toelichting vragen en daarbij ook gerichte vragen stellen. Ook hierbij 
hoor en wederhoor en worden vragen aan beiden gesteld. 
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 Aan het einde van elk onderwerp checkt de voorzitter of de commissieleden voldoende 
informatie hebben. Vervolgens wordt aan de werkgever gevraagd of deze zijn standpunt 
voldoende heeft kunnen verduidelijken. En als laatste krijgt de medewerker het woord om 
ook zijn standpunt goed te kunnen vertellen. 

 
Toelichting punt 5: Afsluiting.  
Voordat de hoorzitting wordt afgesloten, zal opnieuw de controle worden gedaan of iedereen 
zijn standpunt voldoende heeft kunnen toelichten. Ook worden de vervolgstappen kort gemeld. 
 
Vervolg 
De IBC zal na de hoorzitting, in een besloten vergadering, haar advies formulieren. Het advies 
wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer en aan de Raad van Bestuur.  
 
De Raad van Bestuur informeert je schriftelijk, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst 
van het advies van de IBC, definitief over je bezwaarschrift en over de vaststelling van je 
functiebeschrijving.  
 
 
 


