
Ik zoek contact met mijn bond en 
maak bezwaar tegen de uitkomst.  
De juridisch medewerker op het 
regiokantoor legde uit dat de functie-
waardering tot stand komt door 
punten toe te kennen. Uit de stukken 
blijkt dat ik 1 punt tekort kwam om 
een salarisschaal hoger uit te komen. 
In het bezwaar wordt bepleit dat ik 
meer kennis nodig heb dan gemid-
deld om de bijzondere werkzaamheden 
te kunnen uitoefenen. Uiteindelijk 
verklaart de gemeente het bezwaar 
helaas ongegrond. Ik laat het er niet 
bij zitten en ga met hulp van de regio-
jurist in beroep bij de bestuursrechter. 
Deze toetst echter marginaal en vond 
dat de gemeente in redelijkheid tot 
het besluit was gekomen.”

Teleurgesteld
“Ik ben erg teleurgesteld in mijn 
werkgever. Voor mijn gevoel sluit 
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Mijn goed recht

Dit artikel is gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal. 
Namen en locaties zijn echter 
gefingeerd. Aan deze publicatie 
kunnen geen rechten worden 
ontleend. Als u hulp nodig heeft, 
kunt u contact opnemen met de 
medewerkers op onze regio-
kantoren (zie voor adres- 
gegevens en telefoon- 
nummers pagina 39).

“Ik doe behalve het standaard  
onderhoudswerk, ook incidenteel 
heel bijzonder onderhoudswerk.  
Dit werk bestaat onder andere uit 
het restaureren van de kerkklok en 
de kerktoren. Juist dit soort klussen 
maakt voor mij het onderhoudswerk 
zo leuk. Dat is de reden dat ik met 
plezier naar mijn werk ga en trots 
ben op mijn beroep. Ik vond dat ik 
hiervoor beloond moest worden. Ik 
werd echter steeds aan het lijntje 
gehouden.”

Schrik
“Wacht nu maar op de komende 
functiewaardering, was de bood-
schap. Eindelijk kwam deze dan. Als 
ik de uiteindelijke uitslag krijg van de 
functiewaardering, schrik ik enorm. 
Niet alleen komen de bijzondere 
werkzaamheden niet terug, maar er 
zit ook geen extra salarisschaal in. 

Willem werkt bij een overheidsorganisatie waar hij met name de gebouwen 
onderhoudt, repareert en restaureert. Hij krijgt een conflict over functiewaardering.

de theorie van het functiewaarderings-
systeem niet aan op de dagelijkse 
praktijk. Wat ik wel waardeer is de 
enorme inzet van het behandelteam 
van CNV Publieke Zaak dat er alles 
aan gedaan heeft om de uitkomsten 
van de functiewaardering en mijn 
gevoel van beroepstrots in  
evenwicht te brengen.”

Meer informatie en achtergronden www.mijnvakbond.nl/TNTPostsector


