Trainingen en webinar functieboek OB/KE
1. Inleiding
Cao-partijen van de cao Openbare Bibliotheken en de cao Kunsteducatie zijn gezamenlijk één
functieboek OB/KE overeengekomen. Het functieboek OB/KE is een generiek functieboek dat
alle functies in beide sectoren dekt.
Om een goede en juiste toepassing van het functieboek in alle organisaties te bevorderen is
een tweetal scholingen georganiseerd:
1

Training toepassing functieboek OB/KE (1 hele dag).

2

Webinar invoering en werken met het functieboek OB/KE (2 uur).

Hieronder een korte beschrijving van de twee scholingen.

2. Training toepassing functieboek OB/KE
De training bestaat uit 1 hele dag (2 dagdelen) en is bestemd voor personen, die belast zijn
met de invoering van het functieboek OB/KE in de organisatie, bijvoorbeeld HR-adviseurs
en/of -medewerkers. Zij hebben gedegen kennis nodig van de achtergronden, werking en
toepassing van het functieboek OB/KE. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen
aan bod:


Aanleiding en ontwikkeling van het functieboek OB/KE



Uitleg werkwijze functieboek OB/KE



Toelichting op de functies



Stappenplan invoering functieboek OB/KE



Oefenen met de indeling van functies



Korte algemene toelichting achterliggend functiewaarderingssysteem



Vragen uit de praktijk

Na het geheel volgen van de training krijgen de deelnemers een certificaat van deelname.

De training wordt (online via Zoom) gegeven door één van de adviseurs van de systeemhouder
Leeuwendaal. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.
De training (open inschrijving) vindt plaats op de volgende data (van 09.30 – 16.00 uur)
Indien nodig worden aanvullende data bekend gemaakt.


maandag 14 februari
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vrijdag 18 februari



dinsdag 22 februari



maandaag 28 februari



dinsdag 1 maart



donderdag 3 maart



maandag 7 maart



woensdag 9 maart

Ook is het mogelijk de training incompany te organiseren voor uw eigen organisatie of een
combinatie van organisaties. In dat geval kan de datum in overleg worden bepaald.

3. Webinar
Voor een ieder, die meer wil weten over de invoering, de werkwijze en de inhoud van het
functieboek OB/KE, maar niet direct betrokken is bij de daadwerkelijke uitvoering daarvan,
wordt een webinar georganiseerd.
Dit webinar vindt plaats op donderdag 10 maart 2022 (10.00 – 12.00 uur). Het aantal
deelnemers is in principe niet gemaximeerd. Tevens wordt dit webinar opgenomen, zodat dit
door iedereen weer terug gekeken kan worden.
Onderwerpen tijdens het webinar:


Aanleiding en ontwikkeling van het functieboek OB/KE



Uitleg werkwijze functieboek OB/KE



Stappenplan invoering functieboek OB/KE



Vragen uit de praktijk (via de chatfunctie)

4. FAQ
Vanuit alle vragen, die gesteld worden tijdens de trainingen en het webinar, wordt een FAQlijst gemaakt, die geraadpleegd kan worden via de websites van OB en KE.
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