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Even voorstellen: EVZ organisatie-advies 

-  Opgericht in 1987 

-  6 adviseurs, 3 ondersteuners 

-  Advies over optimalisatie van effectiviteit van HRM 

-  Recent onderzoek naar referentiefuncties Bakkersbranche 
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Agenda 

1.  Inleiding / aanleiding 
2.  Functieomschrijving 

3.  Wat is ORBA? 

4.  Indeling bedrijfsfuncties 
5.  Salarisberekening 

6.  Bezwaar en beroep 
7.  Terugblik en afsluiting 



1. Inleiding / aanleiding 
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1. Inleiding / aanleiding (1/3) 

Opdrachtgever: NBOV, NVB, FNV, CNV 
 
Aanleiding: 

-  actualisatie à relevante functiedocumenten 

-  formalisatie functiewaardering à objectieve onderbouwing 
niveaus 

-  sturen van resultaatbijdrage en ontwikkeling à handvat voor 
P&O/management 

-  vereenvoudiging gebruiksgemak à beter uitlegbaar/toepasbaar 
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1. Inleiding / aanleiding (2/3) 

Wat hebben we gedaan / gaan we doen? 
 

-  Definitiefase: o.m. afbakening opdracht (2010) 

-  Inventarisatiefase: o.m. bedrijfsbezoeken, enquêtes (2011) 
-  Toetsingsfase: o.m. werkgroepen, doorrekeningen (2011) 

-  Vaststellingsfase: werkgevers en werknemers stellen vast 
(2012) 

-  Implementatiefase: voorlichtingsfilms, trainingen, 
regiobijeenkomsten (2012) 
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1. Inleiding / aanleiding (3/3) 

BAKKERS-P120786 7 

Oude situatie (1990, 1995, 1997): Nieuwe situatie (2012): 
82 referentiefuncties; 45 referentiefuncties, waarvan 25 met 

niveautypering (NOK-matrix); 

bereik: uitvoerende functies inclusief 
leidinggevenden; 

bereik: uitvoerende, leidinggevende, 
ondersteunende en staf functies; 

toeslagen: o.a. diplomatoeslag, PTNTS, 
persoonlijke toeslag; 

toeslagen geïntegreerd in salaristabel 
(mogelijke nieuwe PT); 

5 salaristabellen (productie, administratief, 
verkoop, bezorging, leerling). 

2 salaristabellen (commercie en overig, 
incl. jeugdlonen). 
 



2. Functieomschrijving  

BAKKERS-P120786 8 



2. Functieomschrijving (1/4) 

-  Doel functieomschrijving:  
•  structuurdoel: afbakening verantwoordelijkheid in de organisatie;  
•  niveaudoel: onderlegger indeling (en dus salarisbereik) 
•  sturingsdoel: handvat om resultaat en ontwikkelafspraken te maken 

-  Toekomstgericht of beschrijven van de huidige situatie 

-  Taakgericht versus resultaatgericht 

-  Geen voorgeschreven format à wel tenminste afdoende 
handvatten om niveau vast te stellen (en te toetsen) 
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2. Functieomschrijving (2/4) 

Onderdelen van de referentiefunctie: 
A.  Kenmerken van de referentiefunctie 

B.  Organisatie (leidinggeven/-ontvangen) 

C.  Resultaatgebieden 
D.  Taken 

E.  Resultaatindicatoren 
F.  Bezwarende omstandigheden 

G.  Kennis en betekenisvolle vaardigheden 

H.  Competenties/gedragsvoorbeelden 
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t.b.v.  
functie-

waardering 

t.b.v.  
sturen 



2. Functieomschrijving (3/4) 

Een optie: van referentiefunctie naar bedrijfsfunctie: 
-  Kies en bestudeer best passende referentiefunctieomschrijving  

-  Pas de referentiefunctie aan naar gewenste eigen bedrijfssituatie: 

•  voeg (relevante) aanvullende werkzaamheden toe 

•  schrap niet van toepassing zijnde werkzaamheden 

•  nuanceer formuleringen 

-  Bespreek de concept-bedrijfsomschrijving met (afvaardiging van) 
functiehouders 

-  Stel de bedrijfsomschrijving waar nodig bij en stel deze vast (MT/directie) 

-  Onderteken de omschrijving als werkgever (voor akkoord) en 
medewerker (voor gezien) 
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2. Functieomschrijving (4/4) 
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3. Wat is ORBA? 

BAKKERS-P120786 13 



3. Wat is ORBA? (1/5) 

-  Methode om het niveau van de functie te bepalen 
-  Weegt de eisen waaraan een functievervuller moet voldoen 

(functie-inhoud, niet het functioneren van de medewerker) 

-  De te wegen eisen zijn genormeerd in de ORBA-methode 
-  De ‘weging’ leidt tot een zwaarte-getal = het functieniveau 

-  Het functieniveau wordt vertaald naar de salaristabel 
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3. Wat is ORBA? (2/5) 

-  Breed in Nederland toegepast (branches / functies) 

-  Breed maatschappelijk draagvlak (werkgevers / werknemers) 

-  Kwaliteitsborging door onderlinge systeemtoetsing 

•  systeemeigenaar, licentiehouders en vakorganisaties 
•  beroepsprocedures 

ORBA ‘meet’ de functie, niet de persoon 
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3. Wat is ORBA? (3/5) 
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EFFECT 

RELATIONELE 
INVLOED 

POSITIONELE 
INVLOED 

ZWAARTE 

PERSOONLIJK 
RISICO 

WERK 
OMSTANDIGH. 

HOUDING & 
BEWEGING 

KENNIS 

COMMUNICATIE 

MOTORIEK 

PROBLEMATIEK 

ORBA PM 

verwachte 
BIJDRAGEN 

functionele 
BESLISSINGEN 

vereiste 
BEKWAAMHEDEN 

werkgerelateerde 
BEZWAREN 



3. Wat is ORBA? (4/5) 

ORBA in CAO Bakkersbedrijf: 
-  45 nieuwe functieomschrijvingen (referentiefuncties) verspreid 

over 10 (commercie) c.q. 11 (overig) salarisschalen 

-  Referentiefuncties gekoppeld aan nieuwe marktconforme 
salarisschalen (per 1/1/2013) 

-  Verschillen in niveaus binnen referentiefuncties uitgewerkt in 
Niveau Onderscheidende Kenmerken matrix (NOK) 

-  Tekst CAO op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl 
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3. Wat is ORBA? (5/5) 
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4. Indeling bedrijfsfuncties 
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4. Indeling bedrijfsfuncties (1/4) 

1.  Uitgangspunt = vastgestelde (en ondertekende) 
bedrijfsfunctieomschrijving 

2.  Selecteer de best passende referentiefunctie bij de 
bedrijfsfunctie 

3.  Vergelijk inhoud bedrijfsfunctie met referentiefunctie (en NOK) 
4.  Trek conclusies over de zwaarte van de bedrijfsfunctie ten 

opzichte van de geselecteerde referentiefunctie o.b.v. o.m.: 
a.  De omvang (breedte) van taken en verantwoordelijkheden 
b.  de moeilijkheidsgraad (diepte) van taken en 

verantwoordelijkheden 
5.  Stel de indeling van de bedrijfsfunctie (beargumenteerd) vast 
6.  Informeer de medewerker(s) schriftelijk over de indeling 
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4. Indeling bedrijfsfuncties (2/4) 

NOK (Niveau Onderscheidende Kenmerken): 
“Een matrix waarin een overzicht wordt gegeven van de 
kenmerken waarin functies in een reeks qua niveau van elkaar 
verschillen op basis van specifieke aspecten/criteria.” 

 
Ten grondslag aan een NOK ligt normaliter één functie-
omschrijving, zijnde de uitwerking van het middelste niveau van 
een reeks van drie functies, of de zwaarste variant bij een reeks 
van twee functies. 
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4. Indeling bedrijfsfuncties (3/4) 
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4. Indeling bedrijfsfuncties (4/4) 
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5. Salarisberekening  
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5. Salarisberekening (1/4) 

Vervallen van: 
-  PTNTS (persoonlijke toeslag nieuw toeslagensysteem) 

-  PT (persoonlijke toeslag) 

-  Diplomatoeslag 
 

Garantie van salaris (inclusief functieloon, PTNTS, PT en 
diplomatoeslag) 
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5. Salarisberekening (2/4) 

Berekening nieuw garantie uurloon: 
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Weekloon 
PTNTS 
PT 
Diplomatoeslag   + 
Garantieweekloon 

Aantal contracturen per week ÷ 
Garantie uurloon 



5. Salarisberekening (3/4) 

Hoe bereken ik het nieuwe salaris van de medewerker? 
garantie uurloon < maximumsalaris van de salarisschaal è 
nieuwe uurloon van de medewerker = ‘naast-hogere’ bedrag in de 
salarisschaal 
  
garantie uurloon > maximumsalaris van de salarisschaal è 
maximumsalaris salarisschaal + PT (=garantie-uurloon – 
maximumsalaris) 
 
Dienstverband (in branche) > 10 jaar è PT tot uitdiensttreding 
Dienstverband (in branche) < 10 jaar è  mogelijkheid tot afkoop 
Let op: te allen tijde schriftelijke afspraak maken t.b.v. termijn 
 
Zie artikel 2.35 of 4.25 CAO    
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5. Salarisberekening (4/4) 
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2 voorbeelden 



6. Bezwaar en beroep 
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6. Bezwaar en beroep (1/2) 

Een medewerker kan bezwaar maken wanneer hij het niet eens is  
met zijn functieomschrijving of indeling in de salarisschaal 
 
Ga gezamenlijk en in goed overleg op zoek naar een oplossing 
 
Bezwaarprocedure: overlegfase, bezwaarfase, externe  
beroepsfase 
 
Zie Bijlage F van de CAO voor voorschriften over de wijze waarop  
overleg en behandeling van het geschil moet plaatsvinden 
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6. Bezwaar en beroep (2/2) 
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7. Implementatie 
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7. Implementatie (1/2) 
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7. Implementatie (2/2)   

Relevante data: 
-  Nieuwe medewerkers vanaf 1 juli 2012: nieuwe systeem 
-  Bestaande medewerkers: 1 januari 2013 nieuwe systeem 
-  Afkoop PT: voor 1 juli 2013 overeenkomen 
 
Leg zaken schriftelijk vast: 
-  Brief met nieuwe arbeidsvoorwaarden (loon, pt, salarisschaal, 

functie, referentiefunctie, etc.) 
-  Functieomschrijving  
-  Indelingsformulier (indelingsargumentatie) 
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8. Terugblik en afsluiting 
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7. Terugblik & afsluiting (1/1) 

1.  Inleiding / aanleiding 
2.  Functieomschrijving 

3.  Wat is ORBA? 

4.  Indeling bedrijfsfuncties 
5.  Salarisberekening 

6.  Bezwaar en beroep 
 

BAKKERS-P120786 36 



BAKKERS-P120786 37 

Filmpjes terugkijken of meer informatie? 
www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl AAN DE

SLAG MET

ORBA
EEN PRAKTISCHE 

GIDS VOOR HET  

INDELEN VAN  

BEDRIJFSFUNCTIES  

IN DE  

BAKKERIJBRANCHE



 
 

Nog meer vragen?  
Bel of mail: 

FNV Bondgenoten 
CNV Vakmensen 

NBOV 
NVB 

 
EVZ organisatie-advies 

Ringbaan West 306a 
5025 VB  TILBURG 

evz@evz.nl 
www.evz.nl 
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