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Nieuw functieboek CAO Jeugdzorg  
 
 
De afspraak 
In het CAO-akkoord 2011-2013 is de volgende afspraak vastgelegd: 
 

Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen onderzoek gaan verrichten naar een 
nieuw functiegebouw voor de jeugdzorg met bredere doelgerichte 
functiebeschrijvingen die een bredere inzetbaarheid ondersteunen. Daarmee wordt 
o.a. geanticipeerd op de stelselwijziging. Niveaus en specialisaties zullen hierin een 
plek krijgen.  
 
Partijen willen hiermee stimuleren dat kwaliteit en doel van het werk leidend worden 
bij het inrichten van organisaties en invullen van functies. Een vervolgstap zal zijn 
dat de nieuwe functies  opnieuw gewaardeerd en ingedeeld worden in het 
bestaande loongebouw.  
Daarbij zal ook onderzocht worden of de huidige uitloopperiodieken gekoppeld 
kunnen worden aan een niveau of specialisatie.  
Het onderzoek zal zich niet alleen richten op het ontwikkelen van een nieuw 
functiegebouw, maar ook op de instrumenten die nodig zijn voor een goede 
implementatie hiervan. Het ontwikkelde functiegebouw en de daaraan gekoppelde 
inschalingen zullen voorgelegd worden aan de achterbannen van cao-partijen. 

 
De uitwerking  

- Onderzoek  
De cao-partijen Jeugdzorg Nederland, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en FBZ zijn in 2012 
gestart met een breed onderzoek over het functieboek.  
In dit onderzoek hebben HR-medewerkers en OR-vertegenwoordigers van alle 
Jeugdzorgorganisaties aan kunnen geven wat ze van het functieboek vonden, of en hoe ze 
het gebruikten, en wat hun wensen waren om het functieboek te verbeteren en te 
actualiseren.  
 

- Een nieuw functieboek  
Het OAJ heeft op basis van de uitkomsten van dit breed gedragen onderzoek gewerkt aan 
een nieuwe opzet van een functieboek.  
Om goed aan te blijven sluiten bij de praktijk is een expertgroep gevormd. Deze expertgroep 
bestaat uit HR-vertegenwoordigers en vakbondskaderleden uit de OR-en van een aantal 
jeugdzorgorganisaties. 
Deze expertgroep heeft in een aantal sessies de nieuwe opzet en inhoud van het 
functieboek besproken. 
 
Waar staan we nu?  
De Expertgroep heeft het resultaat van de besprekingen aangeboden aan het Overleg 
Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg. Het OAJ heeft de adviezen over het nieuwe functieboek 
overgenomen.  
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Hoe nu verder : de cao-onderhandelingen en het functieboek 
Op dit moment worden onderhandelingen gevoerd om tot een nieuwe CAO Jeugdzorg te 
komen. Het functieboek is een onderdeel van de cao.  
 
Het is de bedoeling dat bij het bereiken van een cao-akkoord en het opstellen van een 
nieuwe cao, het nieuwe functieboek onderdeel uit gaat maken van deze nieuwe cao.  
 
Het OAJ kiest er voor om het nieuwe functieboek apart voor te leggen aan de achterbannen.  
Hiervoor is gekozen omdat de beoordeling van het nieuwe functieboek veel tijd vraagt.  
 
Daarom heeft het OAJ gekozen voor de volgende route:  

- nu voorlegging van het functieboek bij de achterbannen; 
- op een later moment voorlegging van het cao-akkoord, inclusief de nog te maken 

afspraken over (invoeringsaspecten van) het functieboek. 
 
Wat wordt nu gevraagd aan de achterbannen?  
De achterbannen krijgen een totaalpakket ter beoordeling voorgelegd. Dit pakket bestaat 
uit:  

- de nieuwe opzet van het functieboek; 
- de nieuwe beschrijvingen van de functies; 
- de indelingen die daarbij horen.  

 
De achterbannen krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over de opzet en de inhoud 
van het functieboek.  
Men wordt gevraagd in te stemmen met:  

- het nieuwe overzicht van de functies; 
- de beschrijvingen en daaruit voortvloeiende indelingen van deze functies. 

 
De achterbannen kunnen daarbij nog aanvullende opmerkingen maken.  
De resultaten van de besprekingen in de achterbannen, worden vervolgens in het OAJ 
besproken.   
 
Vervolg : voorlegging cao-akkoord 
In het cao-akkoord wordt het resultaat van de achterbanbesprekingen over de inhoud en 
opzet van het functieboek verwerkt.  
 
Daaraan worden door de cao-partijen de afspraken over de invoeringsaspecten toegevoegd.  

- Het is de verwachting dat er geen functies zijn die hoger of lager gewaardeerd 
worden.  

- Mede gezien alle ontwikkelingen stelt het OAJ geen centrale invoeringsdatum van 
het herziene functieboek vast. Jeugdzorgorganisaties kunnen in overleg met de 
Ondernemingsraad bepalen wanneer zij het herziene functieboek invoeren. Wel 
moet iedere organisatie uiterlijk 1 januari 2016 overgegaan zijn naar het herziene 
functieboek.  

- Het OAJ zal afspraken maken over eventuele kostenaspecten die met de invoering 
van het functieboek te maken hebben. Het uitgangspunt van cao-partijen is 
overigens dat de invoering van het nieuwe functieboek kostenneutraal zal gebeuren. 

 
De cao-partijen leggen het cao-akkoord vervolgens ter besluitvorming voor aan de 
achterbannen.  
 


