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Balance Consultancy Group is als veelzijdig adviesbureau werkzaam 

op alle eilanden van de Dutch Caribbean. Op het terrein van functiewaardering, 

competentiemanagement en beloningsverhoudingen hebben wij een aanzien-

lijke trackrecord opgebouwd met het uitvoeren van projecten, het ontwikkelen 

van systemen en het opleiden en certificeren van HRM-professionals.

De afgelopen jaren voerden wij in het oogspringende projecten uit voor 

stichtingen  en bedrijfsleven en ondersteunden wij de overheden van Curaçao, 

Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius bij complexe (reorganisatie)

trajecten. In dit profiel vindt u informatie over onze kernproducten, systeem- 

ontwikkeling, talrijke projecten, publicaties en cursussen. 

www.balancecaribbean.com

Landhuis Zuikertuin
Willemstad, Curaçao





Martin van den Blink, partner bij Balance, groeide op in Curaçao en heeft meer 

dan 20 jaar ervaring op het gebied  van HRM-beleid en organisatieadvies.  Zijn 

kernexpertise richt zich op de performancedriehoek functiebeschrijven en 

-waarderen, competentiemanagement  en belonen. Voor directies en manage-

ment teams treedt hij dikwijls op als sparringpartner en coach.

 

Door zijn brede organisatiekennis is Martin in Nederland altijd betrokken ge-

weest bij de ontwikkeling en het onderhoud van Fuwasys en Fuwasys-varianten 

en ontwikkelde hij een 360* competentiemanagementsysteem, gekoppeld 

aan het Fuwasys meetsysteem. Als projectleider leidt hij talrijke projecten op 

de Dutch Caribbean, waarbij hij vaak met de ambtelijke en politieke top over 

de (her)inrichting van eilandelijke organisaties overlegt.

 

Martin verzorgt als gecertificeerd functiewaarderingsspecialist  regelmatig 

spe cia listische cursussen voor HRM professionals en treedt in   Neder land  en in 

de Dutch Caribbean als docent op in verschillende certifice ring trajecten. Hij is 

lid van de Beroepsvereniging ‘Adviseurs Belonings- en Formatie management’ 

en publiceert regelmatig artikelen op het vlak van functiewaardering, HRM en 

Change Management.

Al zijn publicaties vindt u op www.balancecaribbean.com

Fuwasys certificeringsnr.: 000401 

Martin van den Blink
Gecertificeerd topspecialist functiewaardering en formatiebeleid





1. Functiebeschrijvingen en functiewaarderingen

2. Maatwerk functiewaarderingssystemen

3. Generieke functiegebouwen

4. Fuwasyscursussen op elk niveau

5. Second opinion en bezwaarzaken

6. Formatiebeleid

7. Competentie Management

8. Performance Management

9. Beloningsonderzoek

10. Beloningsbeleid

Kernproducten 
Functiewaardering en Beloning 



Ervaring met systeemontwikkeling 

 
• FUWASYS. 

 Ontwikkeld en ingrijpend geactualiseerd voor de Nederlandse Overheid. 

• FuwaDef. 

  Ontwikkeld voor het Ministerie van Defensie in Nederland en opgebouwd uit meer 

dan 300 eigen normfuncties en een eigen conversietabel voor militaire functies.

• FuwaSXM. 

  Ontwikkeld voor de eilandelijke overheid van Sint Maarten en opgebouwd uit 31 

normfuncties, aangepaste kenmerken en een eigen conversietabel. Deze versie is 

 ook geïntroduceerd op Sint Eustatius en Saba.

• FuWater. 

  Ontwikkeld voor de sector Waterschappen in Nederland en opgebouwd uit 90 

normfuncties , aangepaste kenmerken en een eigen conversietabel, inclusief een 

dedicated competentiemanagementsysteem. 

• VBalans GGD. 

  Ontwikkeld voor de GGDen  en opgebouwd uit 127 normfuncties, aangevuld met 

 15 specifieke medische normfuncties.

• VBalans+. 

  Ontwikkeld voor grote gemeenten in Nederland en opgebouwd uit 141 normfuncties, 

aangepaste kenmerken en een vrije conversietabel.

 

• VBalans. 

  Ontwikkeld voor kleine gemeenten en opgebouwd uit 122 normfuncties, aangepaste 

kenmerken en een vrije conversietabel.

• VBalans Rb. 

  Ontwikkeld voor de sociale werkvoorziening (Reintegratiebedrijven), opgebouwd uit 

127 normfuncties, en aangevuld met 15 specifieke normfuncties voor de ambtelijke 

organisatie van de Sociale Werkvoorziening.

 



Projecten Dutch Caribbean
 

Aruba 

 Kabinet van de Gouverneur van Aruba • Functieboek en competentieprofielen

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba • Totale formatiebeschrijving en waardering, 

advisering over conversie tabel kustwachtpersoneel, bijdrage aan evaluatie formatiebrief

Universiteit van Aruba • Organieke functiebeschrijvingen en waarderingen UA-topkader

 Aruba Tourism Authority (ATA) • Nieuw functiebouwwerk

 Gehele onderwijssector • Nieuw bezoldigings systeem voor de onderwijs sector en het 

beschrijven en waarderen van alle functies binnen de sector (samen met KPMG)

Bonaire

Openbaar Lichaam Bonaire • Functiebeschrijving en -waardering van een deel van de 

nieuwe ambtelijke organisatie van Bonaire

 Openbaar Lichaam Bonaire • Werving en selectie directeuren, afdelings hoofden en 

specifieke  functies  Openbaar Lichaam

  

Overheden 
Dutch Caribbean

• Curaçao

• Aruba

• Sint Maarten

• Openbaar Lichaam Bonaire

• Openbaar Lichaam Sint Eustatius

•  Openbaar Lichaam Saba

Overheids NV’s 
Dutch Caribbean

• CAP, Curaçao Airport Partners   

 (luchthaven Curaçao)

• CAH, Curaçao Airport Holding

•  ADC, Analytisch Diagnostisch centrum

• BTPU, Bureau Telecom, Post &   

 Utiliteitsbedrijven

• PJIAE (luchthaven Sint Maarten)

 

 Bijzondere eenheden Koninkrijk 
der Nederlanden

• Kustwacht

• Kabinet van de Gouverneur

• Vertegenwoordiging van Nederland

• Korps Politie NA

•  Kabinet van de gevolmachtigde 

Minister (Antillenhuis)

Opdrachtgevers



 Curaçao • Beschrijven en waarderen topkader Land Curaçao

 Koninklijke Marine op Curaçao • Functiebeschrijvingen en -waarderingen

 SAE Curaçao • Functiebouwwerk onderwijsfuncties op Curaçao en ontwerp 

nieuw bezoldigingssysteem

 Fundashon Material pa Skol (FMS) • Onder zoek en herwaardering functies

 Korpodeko (ontwikkelingsbank) • Nieuw functieboek

 Curaçao International Airport • Nieuw functieboek

 Analytisch Diagnostisch Centrum • Strategisch HR beleidskader, nieuw beoordelings-

systeem met beloningsbeleid, formatiebeleid, nieuw generiek functiehuis met 

maatwerk  functiefamilie voor analisten, nieuwe salarisstructuur, bedrijfsreglement

 Bureau Telecom & Post • HR beleidskader en functiebeschrijvingen

 Stichting Monumentenzorg Curaçao • Functieboek, competentieprofielen, 

beloningsbeleid,  beoordelingsbeleid en salarisstructuur

 Instituut Renata (Instituut voor hart- en longonderzoek) • Functieboek

 

Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen • Functieboek en 

competentie profielen

 Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba • Totale formatiebeschrijving en 

waardering, advisering over conversietabel kustwachtpersoneel, bijdrage aan 

evaluatie formatiebrief

Korps Politie Nederlandse Antillen • Onderzoek naar de waarderings- en 

beloningsverhoudingen

ProFit organisaties 
Dutch Caribbean

• Verzekeringsbedrijven

• Transportbedrijven

• Logistieke bedrijven 

• Telecom bedrijven 

• Aruba Tourism Association 

• Instituut Renata

Not for proFit organisaties 
Dutch Caribbean 

• Stichting Monumentenzorg

• Onderwijssector Curaçao 

• Onderwijssector Aruba

• Universiteit Aruba

 

Overheden Nederland

• Sector Rijk

• Sector Defensie 

• Sector Provincies

• Sector Waterschappen

• Sector Gemeenten

• Sector Onderwijs

• Sector Sociale werkvoorziening

Koepelorganisaties en 
stichtingen in Nederland

• Unie van Waterschappen

• Oranje Kruis

• Apothekersvereniging

• Stichting Geschillencommissies

Opdrachtgevers

Curaçao



Sint Maarten 

Saba

Sint Eustatius 

Sint Maarten • Ontwikkeling FuwaSXM, een Fuwasys-variant voor Sint Maarten

 Sint Maarten • Formatiebeleid en generiek  functiegebouw voor de gehele ambtelijke organisatie

 Princess Juliana International Airport te Sint Maarten • Functiebeschrijvings- en -waarderingstraject

 SAE Sint Maarten • Bijdrage aan functiebouwwerk onderwijsfuncties St. Maarten en ontwerp nieuw bezoldigingssyteem

  Openbaar Lichaam Sint Eustatius • Organisatie herinrichting en HR beleidskader

  Openbaar Lichaam Sint Eustatius • Generiek  functieboek, formatie en beloningsbeleid

 Openbaar Lichaam Sint Eustatius • Nieuwe salarisstructuur en implementatieplan

Openbaar Lichaam Saba • HR beleidskader, nieuw beoordelingssysteem en opleidingsplan

Openbaar Lichaam Saba • Generiek functieboek, formatie en beloningsbeleid

Openbaar Lichaam Saba • Nieuwe salarisstructuur, nieuw beoordelingssysteem, nieuw verzuimbeleid

 



Projecten Nederland 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Sturingskader 

Rijksformatiebeheer, vele formatieonderzoeken bij diverse ministeries

Ministerie van Defensie • Formatiebeleidskader en toetsingskader decentraal 

formatiebeheer

 Ministerie van Defensie • Integratie functiewaarderingssystemen burger/militair 

en diverse functiewaarderingsprojecten, bijdrage aan diverse onderzoeken naar het 

functioneren van de functiewaarderingssystemen, bijdrage aan onderzoek naar sexe-

neutraliteit

 Ministerie van Defensie • Formatieonderzoeken, waaronder NAVO, directie economsich 

beheer Koninklijke Landmacht, sectie militaire geschiedenis Koninklijke Landmacht, 

Bedrijfs Unit Wapen- en Commandosystemen, bewapeningswerkplaats

Ministerie van OC&W • Functies toetsen en opnieuw beschrijven en waarderen

Provincie Noord-Holland • Bijdrage functiehuis en topformatie

Provincie Limburg • Kwaliteitstoetsing topformatie, middenmanagementfuncties 

en generiek functiehuis

Vele opdrachten bij gemeenten • Opstellen functieboeken

Sociale Werkvoorzieningen • Functiebeschrijvings- en waarderingsprojecten, 

bijdrage aan het personeelsbeleid, opstellen beoordelingssystematiek ambtelijk

personeel sociale werkvoorziening

Waterschap Zuiderzeeland • Nieuw functiegebouw, organieke functiebeschrijvingen 

en waarderingen

ROC’s in Nederland • Nieuw functiegebouw en organieke functiebeschrijvingen 
en waarderingen

Ministeries en provincies 

Gemeenten en instanties 



Unie van Waterschappen • Functiebeschrijvings- en waarderingsproject

HBO raad • Bijdrage invoering competentiemanagement op basis van de bestaande functiebeschrijvingen

 

Apothekenvereniging • Voorzitterschap regionale bezwarencommissie

 

Start Holding • Functiebeschrijvingen voor specifiek organisatieonderdeel

 

Oranje Kruis • Volledig nieuw functieboek

Stichting Geschillencommissies • Functiebeschrijven en waarderen

Rabobank • Efficiency drive (reorganisatietrajecten)

Transportbedrijf ‘Post Kogeko van Die’ • Functiebeschrijvingen

Logistiek bedrijf ‘DANZAS Logistics’ • Functies en waarderingen met Bakkenisysteem

Agentschap Telecom • Herschrijven en waarderen functies

   

Koepelorganisaties

ProFit bedrijven



Functiewaardering: Rust of rumoer? 
Coaching Magazine

De beschrijving gewaardeerd
Handboek functiewaardering (Kluwer)

Functiewaardering 
rust of rumoer?

Gepubliceerd in Coaching magazine, december 2007
Door: Drs. Martin van den Blink, Smart Sources

Het beschrijven en waarderen van functies is een intensief en gevoelig proces. Toch levert het veel 

op. Voor medewerkers creëert het helderheid en toekomstperspectief, voor managers efficiency 

en rust in de tent. Een goede functiebeschrijving en -waardering vormt een uistekende basis 

voor andere HRM-instrumenten, maar het vereist van managers wel een kaarsrechte rug.

Bij functiewaardering draait alles om gelijk 
loon voor gelijk(waardig) werk en het zorgvul
dig rangordenen van functies naar zwaarte. 
Maar hoe bepaal je die rangordening? Dat de 
functie van cardioloog zwaarder is dan die 
van een bode, vindt iedereen logisch, 
maar hoe zit het dan met de assistent re
prowerkzaamheden en de assistent maga
zijn   beheer? Of met een juridisch adviseur en 
een informatieanalist? 

Allemaal hebben we een beeld van de 
waarde van functies. Dat beeld wordt voor 
een deel door de maatschappij bepaald en 
voor een deel door de organisatie waarvoor 
wij werken. Onbewust leiden we dat af uit de 
kennis, ver antwoordelijkheid en het belang 
van de resul taten die met een functie samen
hangen. Een cardioloog heeft een jaren lange 
medische opleiding achter de rug en beschikt 
over zeer specialistische kennis. Zijn werk is 
complex en zijn verantwoordelijkheid groot. 
Hij geeft leiding aan een team van medisch 
personeel en zijn fouten staan soms gelijk 

aan mensenlevens. Waar de output van een 
bode bestaat uit rondgebrachte brieven, 
bestaat de output van een cardioloog dik wijls 
uit een genezen mens. De vergelijking van 
een assistent reprowerkzaamheden met en 
een assistent magazijnbeheer ligt moeilij ker. 
Welke functie is er nu het zwaarst en op basis 
van welke criteria? 

Bij functiewaardering 

draait alles om gelijk loon 

voor gelijk(waardig) werk         

Professionele functiewaarderingssystemen 
maken die criteria expliciet en transparant 
en zorgen dat de rangordening van functies 
systematisch en onderbouwd plaatsvindt. 
Veel moderne systemen werken met punten 
die aan iedere functie worden toegekend. 
Hierdoor wordt de weging en vergelijking 

van functies inzichtelijk en uitlegbaar ge
maakt. Goede functiewaarderingssystemen 
zijn niet statisch: zij volgen maatschappe
lijke ontwikkelingen en worden regelmatig 
aangepast. Het beroep van systeembeheer
der bijvoorbeeld, werd vroeger lager gewaar
deerd dan nu. Door de voortschrijdende 
auto  matise ring is dit beroep veel complexer 
geworden en twee schalen opgewaardeerd. 
Omgekeerd hebben andere beroepsgroepen  
weer aan waarde verloren. Waar de huisarts 
en de onderwijzer vroeger tot de notabelen 
behoorden, heeft hun beroep de afgelopen 
decennia juist aan waarde ingeboet, niet 
alleen qua status, maar ook qua salariëring. 

Met functiebeschrijven en waarderen recht
vaardigt en onderbouwt het management de 
beloningsverhoudingen binnen de organisa
tie. Dat creëert niet alleen helderheid, maar 
ook rust. Het geeft medewerkers het gevoel 
dat zij niet langer overgeleverd zijn aan de 
willekeur van hun baas, die functies en salaris
sen vergeeft op basis van mooie brui ne ogen. 

1.

De beschrijving 
gewaardeerd

Door: Mr. A. de Ruijter en drs. M.J. van den Blink*
Gepubliceerd in: handboek functiewaardering Kluwer

Functiewaardering wordt gebaseerd op een functie 

beschrijving. De functiewaardering is voor een 

belangrijk deel bepalend voor de beloning van de 

mede werker. En in een toenemend aantal gevallen 

maken organisaties gebruik van functiebeschrijving voor 

andere personeelsinstrumen ten. Er hangt dus veel af van de 

kwaliteit van de functiebeschrijving.

1.*De heer A. de Ruijter is werkzaam bij Deloitte & Touche Human Capital Group Sociaal Management. De heer M.J. van den Blink is werkzaam als zelfstandig adviseur.

 1. INLEIDING

Een degelijke functiebeschrijving is voor
waarde om de functies te kunnen waarde
ren. Toch is het in de praktijk geen sinecure 
om goede functiebeschrijvingen te maken. 
Scheve  verhoudingen tussen de beschrijvin
gen van afdelingen, beschrijvingen waarmee 
in wezen een individu wordt bevoordeeld ten 
opzichte van anderen, onvoldoende kennis 
van de organisatie en ook gebrek aan profes
sionaliteit zorgen voor veel problemen in het 
waarderingstraject. 

Het is niet voor niets dat een groeiend aan
tal organisaties meer aandacht schenkt aan 
de kwaliteit van de functiebeschrijving en 
overgaat tot invoering van een organiek sys
teem. Dit houdt in dat een functie vanuit de 
doelstellingen en taakverdelingen van de 
organisa tie wordt beschreven  persoonlijke  

invulling door individuen kan daarmee 
worden buitengesloten. Daarbij kan P&O het 
voortouw nemen en eenduidige en geob
jecti veerde beschrijvingen realiseren. 

In deze bijdrage wordt ingegaan op:

• een aantal praktijkverhalen;
• het belang van gedegen beschrijvingen;
• valkuilen bij het beschrijven;
• beschrijven is ordenen;
• normfuncties;
• beschrijven met VBalans1 

 2. PRAKTIJKVERHALEN

‘De reorganisatie’ 

Volgens het functiewaarderingssysteem 

heeft één van de leidinggevenden onvol

doende ondergeschikten om via de conversie  

in een hogere functieschaal te kunnen 

worden ge plaatst. Dat valt ook zijn directeur 

tegen. Een reorganisatie biedt uitkomst: een 

verschuiving  van formatieplaatsen wordt ge

realiseerd, aangevuld met structu rele stage  

plaatsen, waardoor alsnog vereiste aan tal  

ondergeschikten wordt verkregen. 

‘De manipulerende afdelingschef’

Een medewerker, die een nieuwe functie be

schrijving heeft ingeleverd, vormt samen met  





• Fuwasys Introductiecursus

• Fuwasys Gevorderdencursus

• Fuwasys Certificeringscursus

• Cursus functiewaarderen voor managers

• Cursus formatiebeleid en formatiebeheer

• Cursus formatieplanning

Cursussen Fuwasys & 
Formatiebeheer 

www.balancecaribbean.com

Landhuis Zuikertuin
Willemstad, Curaçao


