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Onderwerp
Jaarverslag 2021 van de Centrale commissies cao provinciale sector
Periode: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Geachte dames en heren,
Hierbij bieden we u het jaarverslag aan van de centrale commissie Functiewaardering, de
tijdelijke Geschillencommissie en de centrale commissie Van Werk Naar Werk (VWNW)
ingesteld in de cao provinciale sector. De rapportage beslaat de periode 1 januari 2021 t/m
31 december 2021 en is niet op persoon herleidbaar.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw S.H. Hu, voorzitter
Centrale commissie Functiewaardering

www.caop.nl

Mevrouw mr. B.L. van Wijhe, voorzitter
Tijdelijke Geschillencommissie en de Centrale
commissie Van Werk Naar Werk
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Jaarverslag 2021 Centrale commissies cao provinciale sector
Partijen bij de cao provinciale sector hebben besloten per 1 januari 2020 drie centrale
commissies in te stellen: de commissie Functiewaardering (FuWa), de commissie Van Werk
Naar Werk (VWNW) en de tijdelijke Geschillencommissie. Het secretariaat van de commissies
is ondergebracht bij het CAOP.
Dit jaarverslag van 2021 gaat in op de volgende punten:
1. Inleiding
2. Overzicht geschillen in 2021
3. Opmerkingen van kwalitatieve aard

1. Inleiding
Taak en procedure
De commissies geven bij een ingediend geschil een (zwaarwegend) advies aan de werkgever.
De commissie VWNW en de tijdelijke Geschillencommissie kunnen ook bindende uitspraken
doen, indien partijen dit wensen. Een geschil of verzoek kan ingediend worden bij het
secretariaat via: administratie.caopjuridisch@caop.nl.
Meer informatie over de precieze taken, samenstelling van de commissies en de procedure zijn
te vinden op www.ipo.nl en in de reglementen van de commissies. Bijlage 7 van de cao
provinciale sector gaat over de commissie VWNW en de tijdelijke Geschillencommissie, bijlage
8 gaat over de commissie Functiewaardering.
Samenstelling commissie en secretariaat
De commissies bestaan uit verschillende leden; voorzitters en plaatsvervangend voorzitters
benoemd door cao-partijen gezamenlijk en leden benoemd op voordracht van werknemers- of
werkgeverszijde. Bij de behandeling van een geschil zal uit hun midden een commissie van drie
met afvaardiging van beide zijden worden gevormd. Ingediende verzoeken/geschillen worden
derhalve alleen gedeeld met deze afgevaardigden. Plaatsvervangers worden niet
geïnformeerd. De onafhankelijke secretaris en projectmedewerker van het CAOP staat de
commissies juridisch en secretarieel bij en fungeert als aanspreekpunt voor partijen.
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De commissies en het secretariaat in 2021:
VWNW en tijdelijke Geschillencommissie:
- Voorzitter: Brigitte van Wijhe
- Plaatsvervangend voorzitter: Renske Uhlenbusch
- Leden namens werknemers: Hans van Stel (vast), Michelle Rijntjes (plv.)
- Leden namens werkgevers: Frank Petit (vast), Ben Abbing (plv.), Ronald Mantel (plv.)
- Secretariaat: Judith Opdam
FuWa:
- Voorzitter: Cherry Hu
- Plaatsvervangend voorzitter: Ellie Roetgerink
- Leden namens werknemers: Hans van Stel, (vast). A. Mijlhoff (plv.), Thom Bijenhof (tijdelijk)
en Jof Canters (tijdelijk). Ellen van Hagen heeft haar taken per 6 december 2021 neergelegd.
- Leden namens werkgevers: Pierre Geelen (vast), Dirk Oosterhaven en Lilian Baken-Dekker.
- Secretariaat: Hans Bouma
Publicatie van jaarverslag en geanonimiseerde adviezen/bindende uitspraken
De commissies publiceren volgens de reglementen jaarlijks een openbaar jaarverslag en de
geanonimiseerde adviezen/bindende uitspraken via de website van IPO. Het jaarverslag 2021
is toegezonden aan sociale partners betrokken bij de cao provinciale sector.
De commissies nemen bij anonimisering de richtlijnen van de Rechtspraak in acht en
anonimiseert tevens de naam van de werkgever.
Gegevensbescherming
CAOP heeft in haar eigen vertrouwelijke en afgeschermde Citrix-omgeving bestanden bewaard
die nodig waren voor de adviezen. Enkel geautoriseerde CAOP-adviseurs en ondersteuning
hebben toegang tot deze omgeving. Het CAOP voert overleg met IPO over de vernietiging van
de documenten. Het CAOP maakt voor het delen van digitale bestanden met de
commissieleden en partijen gebruik van de digitale deelomgeving Sharefile, die beter beveiligd
is dan gewone e-mailberichten. Vanwege de coronamaatregelen zijn videohoorzittingen
georganiseerd via MS Teams, omdat dit programma vanuit CAOP gefaciliteerd kan worden en
omdat het bekend staat als een van de beter beveiligde programma’s.
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2. Overzicht geschillen in 2021
Bij de tijdelijke Geschillencommissie speelden in 2021 een vijftal zaken. In een ingediend
verzoek van 2020, werd in 2021 een hoorzitting gehouden en een advies uitgebracht. Bij één
verzoek van 2021 werd een hoorzitting gehouden en een advies uitgebracht. Eén verzoek is in
overleg tussen de commissie en verzoeker ingetrokken. Twee ingediende verzoeken zijn door
verzoekers ingetrokken.
In 2020 heeft één verzoeker drie geschillen ingediend bij de commissie VWNW. Deze geschillen
zijn door verzoeker ingetrokken in april 2021.
Acht verzoeken (waarvan drie gevoegd) werden behandeld door de Centrale commissie
Functiewaardering. Vier verzoeken zijn in 2020 ingediend en heeft de commissie na een
hoorzitting geadviseerd. Eén verzoeker heeft in 2020 een verzoek ingediend en deze in 2021
ingetrokken. Eén verzoek is ingediend in 2021 en ingetrokken door verzoeker. Eén verzoek is
2021 is niet ontvankelijk verklaard door de commissie. In november 2021 is een pro-forma
verzoek ingediend, waarbij de uitkomst van het overleg tussen partijen wordt afgewacht en de
zaak in 2022 mogelijk verder zal worden behandeld.
Naast de verzoeken die officieel bij de commissies zijn ingediend heeft de secretaris
verschillende e-mails en telefoontjes ontvangen met verzoek om informatie over de procedure
bij de commissies.

Aantal geschillen per commissie en status:
Afgerond
tGC
VWNW
FuWa
TOTAAL

3
0
4
7

In
Aangebehandeling houden
0
0
0
0
0
0
0
0

Ingetrokken
2
3
2
7

Proforma
0
0
1
1

Niet
ontvankelijk
0
0
1
1

TOTAAL
5
3
8
16

Organisatie:

Provincie Noord-Brabant
Provincie Gelderland
Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Utrecht
IPO
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Aantal
7
3
2
2
1
1
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Onderwerp:
Onderwerp
Verschillende aspecten VWNW, bezwaren
nog niet nader gemotiveerd, o.a. traject,
begeleiding, opschorting
Organieke/generieke functieprofielen
Geschil n.a.v. beslissing in
herwaarderingsonderzoek
Functiereeks
Generieke functie
Afwijzing tot afkoop van de bovenwettelijkeen aanvullende ww
Geschil i.z. onkostendeclaratie
Second opinion
Interpretatie aangaande de betaling van een
cursus via het extra Persoonlijk
ontwikkelingsbudget
Toekenning schadevergoeding
Geschil i.z. harmonisatietoelage

Aantal
3 (1 verzoeker)

3 (gevoegd behandeld)
2
1
1
1
1
1
1

1
1

Gemiddelde tijdsbesteding:
De gemiddelde tijdsbesteding van de geschillen wisselt sterk, afhankelijk van de mate van
complexiteit, regelgeving en opgeworpen bezwaren en verweren. De kosten van de
secretaris/projectmedewerker voor een zaak en commissiekosten als zaalhuur en
vacatiegelden komen voor rekening van de werkgever waartegen het geschil is ingediend.
Doorlooptijd:
De doorlooptijd tussen de indiening van het verzoek en het advies bedraagt gemiddeld
ongeveer 15 weken. Opgemerkt wordt dat doorlooptijd per zaak in de praktijk nogal verschilt.
De lange doorlooptijd van zaken is merendeels veroorzaakt doordat partijen bij (pro-forma)
zaken langdurig en herhaald met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen,
waardoor zij de hoorzitting uitstellen en de commissie nog niet kan adviseren.

3. Opmerkingen van kwalitatieve aard
De commissies benoemen de volgende opmerkingen van kwalitatieve aard, zoals aandachtsen verwonderpunten, aanbevelingen, leeraspecten en adviezen voor het aanpassen van de
tekst van de cao.
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·

·

Afsluiting tijdelijke Geschillencommissie. Cao-partijen hebben besloten de tijdelijke
Geschillencommissie niet te verlengen, waardoor deze haar werkzaamheden per 31
december 2021 heeft afgerond. Er waren op die datum geen zaken meer in
behandeling noch pro-forma ingediend. De commissie Functiewaardering en
commissie Van Werk naar Werk blijft haar werkzaamheden voortzetten en het
secretariaat is beschikbaar voor afronding en eventuele vragen.
Aantal zaken. De commissies constateren dat het aantal ingediende zaken beperkt is,
gezien de personeelsomvang van de provinciale sector. De commissies hebben geen
onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze aantallen en de geschillenafhandeling
door de organisaties zelf en eventuele juridische procedure bij rechtbanken.

Namens de commissies,

Mevrouw S.H. Hu

mevrouw mr. B.L. van Wijhe

Voorzitters
Den Haag, 26 januari 2022
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