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EEN NIEUW FUNCTIEHANDBOEK, 

WAT NU? 
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In deze brochure een korte samenvatting van de inhoud van het handboek,  
de veranderingen en wat er nu verwacht wordt van werkgever en werknemer. 
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Inleiding 

Aanleiding 
In voorgaande cao zijn vijf functiegroepen opgenomen met een korte omschrijving per groep en voorbeelden 
van benamingen. Het is een classificatie van werkzaamheden met daaraan gekoppeld voorbeeld-
functiebenamingen. Dat laat de nodige ruimte voor interpretatie en draagt niet bij aan de ‘uitlegbaarheid’ van 
verschillen (vooral bij leidinggevenden) en maakt het (in combinatie met het ontbreken van een duidelijke 
context) lastig om verschillen tussen functies uit te leggen. 
 
Voor een goed uitlegbaar systeem is functiewaardering nodig: eenvoudig gezegd, hoe ‘zwaar’ is een functie, 
ook ten opzichte van andere functies. Vanuit werkgeverspartijen is opdracht gegeven om een nieuwe 
functiestructuur te ontwikkelen met zogeheten ‘referentiefuncties’ waarmee functies binnen een bedrijf te 
vergelijken zijn. 
 
Aanpak  
EVZ organisatie-advies, een bedrijf dat veel ervaring heeft met het opstellen van functiehandboeken, heeft 
onderzocht wat de meest voorkomende functies in de Visdetailhandel zijn. Van deze meest voorkomende 
functies zijn beschrijvingen gemaakt: de referentiefuncties in het functiehandboek. Een klankbordgroep, 
waaraan zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers deelnamen, heeft deze nieuwe 
referentiefuncties beoordeeld.  
 
Na het vaststellen van de nieuwe referentiefuncties zijn deze gewaardeerd. Waarderen is een methode om 
functies op een objectieve manier te beoordelen: Hoe ‘zwaar’ is de functie? Er bestaan verschillende 
systemen om functies te waarderen; voor de Cao Visdetailhandel is de IFA-methode voor functiewaardering 
gekozen. Door het waarderen ontstaat er een rangorde van functies, die ‘opgeknipt’ is in functiegroepen. 
Deze groepen worden in de Cao Visdetailhandel gekoppeld aan salarisschalen.  
 
In deze brochure vertellen we je hoe we tot het nieuwe materiaal gekomen zijn, wat er nu van je verwacht 
wordt en hoe je het nieuwe handboek gebruikt. 
 
Voor meer informatie is er ook een website beschikbaar: visspecialisten.referentiefunctie.nl. De informatie uit 
het handboek vind je ook daar. Ook kun je vanaf de site het handboek downloaden. 
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Overzicht referentiefuncties 

De nieuwe functiestructuur bestaat uit vijftien uitgewerkte 
referentiefuncties met: 
- onderscheid tussen functies in de winkel en in de ambulante 

handel; 
- een korte context om de positie van de functie binnen de 

organisatie aan te geven; 
- resultaatgebieden die beschrijven wat van de werknemer mag 

worden verwacht; 
- beschrijving van de verschillen tussen verschillende niveaus van 

functies, weergegeven in een matrix met Niveau-Onderscheidende 
Kenmerken (NOK).  

 
In het handboek en op de site vind je de inhoud van alle 
referentiefuncties en de NOK’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wordt er van je verwacht… 

..als je werknemer bent? 
Vanuit de cao is je werkgever verplicht om de functies binnen het bedrijf in te delen in een functiegroep, 
volgens de richtlijnen in het functiehandboek. Deze informatie is ook voor jou als werknemer beschikbaar. Je 
kunt dus kijken of je eigen functie volgens de richtlijnen is omschreven en ingedeeld. Als je daarover vragen 
hebt, kun je natuurlijk je werkgever om uitleg vragen. 
 
..als je werkgever bent? 
Vanuit de cao ben je als werkgever verplicht om de functies binnen je bedrijf in te delen in een functiegroep, 
volgens de richtlijnen in het handboek. Uiteindelijk stel je voor iedere medewerker een nieuw salaris vast en 
leg je alle informatie formeel vast door een addendum op de arbeidsovereenkomst aan de medewerker 
maken.  
 
 
  

CATEGORIE 
(op de site) FUNCTIE 

Winkel 

winkelmedewerker I 

winkelmedewerker II 

winkelmedewerker III 

winkelbedrijfsleider I 

winkelbedrijfsleider II 

culinair medewerker 

Ambulant 

ambulant medewerker I 

ambulant medewerker II 

ambulant bedrijfsleider I 

ambulant bedrijfsleider II 

ambulant bedrijfsleider III 

Overig 

chauffeur I  

chauffeur II 

productiemedewerker I 

productiemedewerker II 
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Functie indelen: stappenplan 

Als je een bestaande of een nieuwe functie 
van een goede omschrijving en een goede 
indeling wilt voorzien, kun je het stappenplan 
volgen dat je hier ziet. Elders in deze 
brochure vind je ook een voorbeeld uit de 
praktijk, die duidelijk maakt hoe je dit 
aanpakt. 
 
Op de site (en in het handboek) worden de 
stappen uitgebreid toegelicht. Kort gezegd 
komt het erop neer dat je door te vergelijken 
met een of meerdere referentiefuncties 
zowel de inhoud als de indeling van de 
functie binnen jouw bedrijf (ook wel 
‘bedrijfsfunctie’ genoemd) vaststelt. 
 
Let op: je hoeft de bedrijfsfunctie níet te 
waarderen, zoals met de referentiefuncties is 
gedaan, want waarderen is specialistisch 
werk dat alleen door IFA-deskundigen kan 
worden gedaan. Maar door de stappen te 
volgen kun je de functie wel goed indelen in 
een functiegroep, en daarmee in een 
salarisschaal. 
 
Een functieomschrijving wordt ook 
besproken met de medewerker; het is van 
belang dat deze zich daarin herkent. Als je 
met de medewerker van mening verschilt 
over de inhoud of de indeling, dan kan de 
medewerker de bezwaar- en 
beroepsprocedure volgen die je in het 
handboek en op de site vindt. De 
medewerker kan ook advies vragen aan een 
brancheorganisatie/vakbond. Meestal is met 
een beetje hulp (en dus zonder procedure) 
e.e.a. wel bespreekbaar. 
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Bepalen nieuwe salaris 

De werkgever deelt alle bedrijfsfuncties in een functiegroep. Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal. 
Alle salarisschalen staan in tabellen en die vind je terug op visspecialisten.referentiefunctie.nl. Als je de 
juiste tabel bekijkt, zie je in één oogopslag welke salarisschaal bij welke functiegroep hoort en wat de 
salarissen in een bepaalde schaal zijn. De salarissen zijn de salarissen die iedere medewerker per 1 januari 
2022 minimaal moet verdienen.  
 
Een belangrijke vraag is wat er gebeurt met het salaris van de medewerkers die op 1 januari 2022 al in 
dienst zijn. Afgesproken is dat deze medewerkers er niet op achteruit mogen gaan. Zij behouden hun 
huidige salaris inclusief de toekomstige algemene cao-loonsverhogingen.  
 
Bepalen nieuwe salaris  
De werkgever deelt eerst alle bedrijfsfuncties in een functiegroep in. Bij iedere functiegroep hoort een 
salarisschaal. Het kan zijn dat het salaris dat een medewerker nu verdient, lager of hoger is dan het salaris 
in de nieuwe functiegroep. Wat wordt dan het nieuwe salaris? Om dat te kunnen bepalen hebben cao-
partijen afspraken gemaakt. 
 
Hoe bereken ik het nieuwe salaris van de medewerker?  
Het huidige salaris van de medewerker vormt, samen met de nieuwe salarisschaal waarin de functie van de 
medewerker is ingedeeld, de basis voor het vaststellen van het nieuwe salaris van die medewerker. 
1. Stel vast of het huidige salaris van de medewerker tussen het minimumsalaris en het maximumsalaris 

van de nieuwe salarisschaal ligt. (De salarisschaal is de functiegroep waarin de door de medewerker 
verrichte functie is ingedeeld.) 

2. Als het huidige salaris lager is dan het schaalminimum, wordt het nieuwe maand/uurloon van de 
medewerker vastgesteld op het bedrag van de 0-periodiek van de nieuwe schaal. 

3. Als het huidige salaris hoger is dan het schaalminimum, maar lager dan het schaalmaximum, wordt het 
nieuwe maand/uurloon van de medewerker vastgesteld op exact hetzelfde of, als dat bedrag niet 
voorkomt in de salarisschaal, het ‘naast-hogere’ bedrag in die schaal. 

4. Als het huidige salaris hoger is dan het schaalmaximum behoudt de medewerker zijn of haar 'oude' 
salaris. 

 
Rekenvoorbeelden  
We zullen een en ander nu verduidelijken met twee rekenvoorbeelden. De salarisschalen waar het hier om 
gaat, staan hieronder afgebeeld. 
 
Voorbeeld 1  
Productiemedewerker Piet heeft nu een maandloon van € 1.798. In 
de nieuwe situatie wordt zijn bedrijfsfunctie ingedeeld in functiegroep 
2. Het huidige salaris van Piet ligt onder het schaalminimum van 
functiegroep 2; dat is € 1.845. In de nieuwe situatie moet het salaris 
van Piet uit de tabel voor schaal 2 komen; daarvoor wordt het 
schaalminimum (0-periodiek) gebruikt. Piet ontvangt in de nieuwe 
situatie dus € 1.845. 
 
Voorbeeld 2 
Verkoopmedewerkster Ingrid heeft nu een maandloon van € 2.085. 
In de nieuwe situatie wordt de functie van Ingrid ingedeeld in 
functiegroep 4. Het huidige salaris van Ingrid ligt tussen het 
schaalminimum en -maximum in, maar het exacte bedrag (€ 2.085) 
komt niet in de tabel voor. Voor het nieuwe salaris kijken we naar 
het naast-hogere bedrag: het bedrag dat het dichtst in de buurt komt én hoger is. Volgens de salaristabel is 
dat € 2.141. Dit is het nieuwe salaris van Ingrid. 
  

PERIODIEK-
STAP 

SCHAAL 2 SCHAAL 4 

0 € 1.845 € 1.924 

1 € 1.893 € 1.996 

2 € 1.941 € 2.069 

3 € 1.989 € 2.141 

4 € 2.037 € 2.213 

5 € 2.085 € 2.286 

6 € 2.135 € 2.358 

7 € 2.187 € 2.438 

8  € 2.519 
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Voorbeelden uit de praktijk 

Vishandel ‘De pientere paling’ 
 
Jan is bedrijfsleider bij ‘Vishandel ‘De 
pientere paling’, een ambulante 
vishandel (10 medewerkers) die wordt 
geleid door Piet de Visser. Jan verzorgt 
als bedrijfsleider alle werkzaamheden 
voor op- en afbouw van de 
verkoopwagen en verzorgen van het 
transport van de verkoopwagen naar 
de standplaats. Voorafgaand aan het 
vertrek doet hij de bevoorrading van 
de verkoopwagen en na afloop zorgt 
hij dat de verkoopwagen opgeruimd 
en schoon is. Het bedrijf heeft naast 
Jan ook een productiemedewerker en 
verkoopmedewerkers in dienst.  
 
Piet wil de functie van Jan omschrijven 
en voorzien van het juiste functie-
niveau. Hij neemt daarvoor de 
referentiefunctie ‘Ambulant 
Bedrijfsleider II’ (zie hiernaast) als 
uitgangspunt. 
 
De werkzaamheden van Jan komen 
vrijwel geheel overeen met de 
referentiefunctie en daarom vormt 
deze een goede basis voor het 
indelen van de functie van Jan. Piet 
bespreekt deze referentiefunctie met 
Jan. 

 
Piet bekijkt de referentiefunctie en de 
NOK-matrix en constateert dat de 
inhoud grotendeels overeenkomt met hoe de ambulant bedrijfsleider II in de NOK wordt omschreven: De 
focus ligt op het coördineren van de alle werkzaamheden en verkoop-klaar maken van de verkoopwagen, 
en Jan houdt zich ook bezig met de verkoop en het bereiden van vis(producten) en zorgt ervoor dat nieuwe 
medewerkers de kennis en vaardigheden geleerd krijgen om mee te kunnen draaien in de verkoopwagen.  
Daarom deelt Piet de functie van Jan in functiegroep 7 in.   
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Vervolgens kijk Piet naar de nieuwe salarisschalen. 
Het huidige salaris van Jan bedraagt € 2.360 en valt al in 
salarisschaal 7. Piet kijkt daarom of er in salarisschaal 7 
exact hetzelfde salaris als dat van Jan staat. Dat is niet 
het geval, daarom zoekt Piet het ‘naast-hogere’ bedrag 
in de salarisschaal en dat is € 2.394 (periodiek 4).   
Piet informeert Jan over zijn nieuwe functie-indeling en 
salaris en legt dit met een addendum op zijn 
arbeidsovereenkomst vast, die door Jan wordt 
ondertekend. 
 
 
 
 
 
 
Viswinkel ‘De vrolijke kibbeling’ 
 
Mieke werkt als zaterdaghulp in viswinkel 
‘De vrolijke kibbeling’. De winkel bestaat 
uit een verkoopafdeling en een klein 
horecagedeelte waar klanten 
visproducten en kleine maaltijden 
kunnen nuttigen. Er zijn vier vaste 
medewerkers en twee zaterdaghulpen. 
Harry is de eigenaar van de viswinkel en 
leidinggevende van Mieke. 
 
Voordat de winkel ‘s ochtends 
opengaat doet Mieke, samen met haar 
collega’s, de voorbereiding. Het gaat 
hierbij om het schoonmaken van vis en 
het verpakken/inpakken van bereide 
visproducten. Daarnaast zorgt Mieke 
ervoor dat de vitrines zijn aangevuld en 
dat binnengekomen goederen in het 
magazijn worden opgeslagen. Als de 
winkel open is, zorgt Mieke voor de 
verkoop van de visproducten, het 
bakken/frituren van visproducten en de 
bereiding van eenvoudige vismaaltijden. 
 
Harry gaat aan de slag om alle functies 
te beschrijven en in te delen in de juiste 
functiegroep. Ook de functie van Mieke 
komt voorbij. Harry kijkt in het 
functiehandboek en neemt de functie 
van winkelmedewerker I als uitgangspunt 
(zie rechts).  
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De werkzaamheden van Mieke lijken 
weliswaar op de referentiefunctie maar het 
werk van Mieke is toch net anders. Mieke 
verzorgt namelijk ook de bezorging van 
bestelde visproducten in de omgeving van 
de viswinkel 
Daarom past Harry de referentiefunctie 
aan en bespreekt deze met Mieke. Mieke 
herkent zich in de aangepaste omschrijving 
(zie links).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de functie in te delen in de juiste functiegroep vergelijkt Harry de aangepaste functie met de 
referentiefunctie en de NOK-bijlage (zie onder-bovenste) en constateert dat de inhoud grotendeels 
overeenkomt met hoe de Winkelmedewerker I in de NOK wordt omschreven.  
 
Harry kijkt ook even naar de referentiefunctie van Chauffeur I (zie onder-onderste). De functie van chauffeur is 
weliswaar ingedeeld in functiegroep 4, maar Mieke voert de bezorgactiviteiten uit op de (elektrische) fiets en 
dat is bezorging van bestellingen, niet vervoeren van een verkoopwagen of besturen van een bestelwagen 
met bijbehorende handelingen. De bezorgactiviteiten van Mieke zijn dus ‘lichter’ dan functiegroep 4 en 
veranderen de indeling van de Winkelmedewerker (groep 3) niet. Daarom deelt Harry, aan de hand van het 
IFA-indelingsformulier, de functie van Mieke in functiegroep 3 in.  
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Harry vult het indelingsformulier in (zie 
rechts) en overhandigt dit samen met de 
functieomschrijving aan Mieke. Hij wijst haar 
op de bezwaar- en beroepsmogelijkheid. 
Omdat ze het eens zijn, tekent Mieke het 
indelingsformulier meteen. 
 
Vervolgens kijk Harry naar de nieuwe 
salarisschalen (zie onder). Het huidige salaris 
van Mieke, die 18 jaar is, bedraagt € 5,00 
per uur maar als Harry in de tabel kijkt bij 
schaal 3 jeugdlonen dan ziet hij dat Mieke 
€ 5,39 zou moeten verdienen.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harry informeert Mieke over haar nieuwe 
functie-indeling en salaris en legt dit met 
een addendum op haar 
arbeidsovereenkomst vast, die door Mieke 
wordt ondertekend. 
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Meer informatie 

 
Functiehandboek Cao Visdetailhandel 
Alle informatie is opgenomen op de site visspecialisten.referentiefunctie.nl en daar kun je ook het handboek 
en deze brochure downloaden. Als er aanleiding voor is, komt er ook een pagina ‘met veelgestelde vragen 
op de site. 
 
Betrokken partijen 
Bij de totstandkoming van het handboek waren onderstaande partijen betrokken. Meer contactinformatie 
vind je op de site.  
 

 
  

 

085-0778140 030-7511007 036-5409945 
013-4635040 

(ook opstellers handboek) 
 

 
 
 
 
 
 


