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Begripsomschrijvingen
Artikel 24:1:1
Ambtenaar:

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder a.

Coördinatiemodule:

De omschrijving van de generieke coördinerende taken die behoren tot een
functie.

Generieke
functiebeschrijving:

De functiebeschrijving (een geselecteerde normbeschrijving en/of lokale
beschrijving) die door het college is vastgesteld voor één of meerdere
gelijkwaardige functies. De functiebeschrijving vloeit logisch voort uit de
organisatiestructuur en verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De functiebeschrijving is een
resultaatgerichte beschrijving van aard, overwegend karakter, niveau en
complexiteit van taken.

Normbeschrijving:

Een functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De
normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenaantal).

Normbestand van HR21:

Het totaal van alle normbeschrijvingen, zoals opgenomen in het
functiewaarderingssysteem HR21.

Lokale beschrijving:

Het volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijvingen of
toegevoegde (nieuwe) beschrijvingen.

Functie:

Het samenstel van feitelijke taken en/of werkzaamheden dat de ambtenaar op
basis van een (generieke) functiebeschrijving dient uit te voeren.

Functiewaardering:

Het bepalen van de relatieve functiewaarde (uitgedrukt in punten) van een
functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgestelde
waarderingsmethode.

Conversietabel:

De tabel waarmee de punten van de waardering van alle generieke
functiebeschrijvingen omgezet worden naar salarisschalen.

Gecertificeerde gebruiker: Een als zodanig door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de
toepassing en werking van de functiewaarderingsmethode HR21.
Externe deskundige:

Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de
ontwikkeling, toepassing en werking van HR21, niet werkzaam bij de
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Functieboek:

De verzameling van generieke functiebeschrijvingen.

Procedureregeling
functieboek:

De door het college opgestelde procedureregeling.

Functieboek
Artikel 24:1:2
1. Het college stelt conform de procedureregeling functieboek een functieboek vast.
2. Het functieboek bestaat uit generieke normbeschrijvingen.
Toepasselijk functiewaarderingssysteem
Artikel 24:1:3
1. De gemeente hanteert het functiewaarderingssysteem HR21.
2. De ambtenaar wordt benoemd in een generieke normbeschrijving van HR21 die onderdeel uit maakt
van het functieboek.
3. Aan de generieke normbeschrijving kan het college een coördinatiemodule koppelen.
4. In de generieke functiebeschrijving is een in cijfers uitgedrukt scoretotaal opgenomen. Het scoretotaal
correspondeert met de in de conversietabel opgenomen salarisschaal.
Wijziging generieke normbeschrijvingen en functieboek
Artikel 24:1:4
1. Bij ingrijpende wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie kan het
functieboek hierop worden aangepast. Aanpassing van het functieboek verloopt volgens de
procedureregeling functieboek.
Koppeling roepnaam aan generieke normbeschrijving
Artikel 24:1:5
1. Aan een generieke normbeschrijving zijn één of meerdere roepnamen gekoppeld.
2. Het college deelt de ambtenaar mede welke roepnaam op zijn situatie van toepassing is.
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Slotbepaling
Artikel 24:1:6
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit hoofdstuk en zijn opgenomen in de
gemeentelijke rechtspositionele bijlagen.
a. Functieboek
b. Conversietabel
c. Procedureregeling functieboek
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