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n Verbeterpunten voor functiegebouw 
n Beloningsonderzoek van start

In het laatste kwartaal van 2010 hebben sociale partners onderzoek laten doen naar de 
werking van het instrument voor functie-indeling. Kunnen de bedrijven hun functies hiermee 
goed indelen? De ondervraagde bedrijven blijken grotendeels positief over de bruikbaarheid 
van het instrument. Wel missen zij enkele  functies en vinden zij een paar functies lastig in 
te delen. De verbeteringen zullen daarop gericht zijn.

Een tweede onderzoek door sociale partners is intussen van start gegaan. Zij laten in kaart 
brengen hoe de beloning van de watersector zich verhoudt tot de algemene markt.

Onderzoek in de sector
In juli 2010 informeerden we u over de start van 
het groot onderhoud van het functiegebouw in de 
watersector, zoals dat in de cao is afgesproken. De 
vraag was: past de omschrijving van de referentie-
functies nog in deze tijd, zijn de functies duidelijk 
omschreven en zijn er functies bijgekomen of afge-
vallen. Kortom, zijn de referentiefuncties nog een 
goede afspiegeling van de functies in de sector?   

Naar alle lidbedrijven is een door de systeemhouder 
HayGroup ontwikkelde enquête gezonden. 
Bovendien voerde de HayGroup in het najaar in 
acht bedrijven persoonlijke gesprekken met func-
tionarissen die bekend zijn met het functie-indelings-
instrument. Dit zijn mensen uit de ondernemings-
raden, van P&O-afdelingen en uit het management. 
Zowel bij de enquête als het interview werden 
de mensen gevraagd te reageren en input te leve-
ren. Voor de bedrijven die niet werden geïnter-
viewd, werd er de mogelijkheid geboden om op 
een inloopdag mondeling ideeën of opmerkingen in 
te brengen. De enquête is door driekwart van de 
benaderde medewerkers ingevuld.

De resultaten
Bijna alle bedrijven geven aan dat zij het grootste 
deel van de functies (75-100 procent) in hun bedrijf 
goed kunnen indelen met het beschikbare indelings-

instrument. Ze zijn tevreden over de gebruiks-
vriendelijkheid en de herkenbaarheid van de 
beschrijvingen. Als voordelen ziet men de trans-
parantie en eenduidigheid. Als nadeel is genoemd 
dat het vereiste kennisniveau  voor het toepassen 
van de methodiek vrij hoog is.
Ook blijken enkele functies lastig in te delen. Er 
bestaat verder enige onduidelijkheid over het 
gebruik van ‘differentiërende factoren’, de aspecten 
van een functie die een functie volgens het indelings-
systeem lichter of zwaarder kunnen maken en die 
bovendien ook nog per bedrijf kunnen verschillen.

Appels en peren vergelijken
Met behulp van een functie-indelingsinstrument kun 
je appels en peren vergelijken. Daartoe moet je goede 
omschrijvingen maken: wat is kenmerkend voor een appel, 
wat voor een peer?

Ook al zijn de referentiefuncties voor een appel en peer ver-
schillend, ze kunnen heel goed even zwaar zijn. Als dat het 
geval is, komen ze op dezelfde hoogte in de functiematrix 
terecht.

Niet alle appels zijn hetzelfde. Om de onderlinge verschillen 
te beschrijven, kun je differentiërende factoren gebruiken.  
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Gebruik functieomschrijvingen
In de projectgroep Onderhoud Functie-indelings-
instrument (waarin zowel vertegenwoordigers 
van de vakorganisaties als het P&O-werkveld 
deelnemen) zijn de resultaten van het onderzoek 
besproken. De projectgroep kwam tot de 
conclusie dat alle 47 referentiefuncties worden 
gebruikt en dat er dus geen referentiefuncties 
overbodig zijn geworden. Wel moeten er mogelijk 
een paar functies bij komen. Momenteel wordt 
daar nader onderzoek naar gedaan. 

Voor bepaalde functies kunnen niveauverschillen 
in de uitoefening van de functie zichtbaar worden 
gemaakt door een goed gebruik van differentiëren-
de factoren op bestaande functies. In dat geval
zijn geen nieuwe functies nodig. Daarnaast worden 
enkele functiebeschrijvingen met de dagelijkse 
praktijk vergeleken en waar nodig scherper 
omschreven. Dit hoeft overigens geen gevolgen te 
hebben voor het functieniveau. Voor leidinggevende 
functies wordt nog bekeken of de omschrijving 
algemener kan (dus niet ‘afdelingshoofd distributie’, 
maar ‘afdelingshoofd’) en dan met behulp van 
differentiërende factoren - als verantwoordelijkheid 
of omvang van de organisatie - worden ingedeeld in 
de matrix. 

De HayGroup gaat met deze opmerkingen uit de 
bedrijven aan de slag en zal een voorstel doen 
voor aanpassingen, dat in de projectgroep wordt 
besproken. U hoort daar later meer over.

Hoe doen andere bedrijven het?
Een vraag die speelt bij meerdere functionarissen 
die bij de indeling betrokken zijn: doe ik het goed 
of doen andere bedrijven het anders? Net als bij 
de invoering destijds hebben cao-partijen besloten, 
dat de bedrijven zelf hierin de juiste balans moeten 
vinden. Ze kunnen natuurlijk wel bij elkaar te rade 
gaan. De WWb zal bekijken wat zij kan aanbieden 
op het vlak van scholing in het toepassen van het 
functie-indelingsinstrument. Daarbij wordt nadruk-
kelijk ook nagedacht over de inzet van e-tools, 
waarmee een functionaris zelf in korte tijd essen-
tiële zaken van het instrument kan doornemen.

Onderzoek marktconformiteit
Naast het onderzoek naar het functie-indelings-
instrument hebben sociale partners ook afge-
sproken te onderzoeken hoe de beloning van de 
watersector zich verhoudt tot de markt. Voor 
de vergelijking  gaan we allereerst uit van het 
beloningsbeleid. Daarmee bedoelen we de maxima 
van de per cao afgesproken loonschalen. Dit kan 
afwijken van de beloningspraktijk, doordat mede-
werkers bijvoorbeeld nog niet aan hun maximum 
zitten, of salarisgaranties uit het verleden hebben. 

Sociale partners hebben  afgesproken dat het 
totale beloningsbeleid vergeleken wordt met alle 
bedrijven die de HayGroup in zijn database heeft 
opgenomen, de Algemene Markt genoemd. Er 
wordt niet alleen gekeken naar de salarisschalen, 
maar ook naar de waarde van andere arbeids-
voorwaarden als pensioenregeling, vakantiedagen, 
aanvulling bij arbeidsongeschiktheid en dergelijke. 
Per functiezwaarte wordt de totale waarde uitge-
rekend. Dit resulteert in een zogeheten loonlijn, 
die de HayGroup vergelijkt met de Algemene 
Markt. Zo ontstaat een grafiek waarin je precies 
kunt zien, hoe de verschillende functieniveaus van 
de watersector zich verhouden tot het gemiddel-
de van de Algemene Markt. Dit onderzoek is in 
november gestart en loopt tot maart 2011. 

Voor deze tweede fase van het onderhoudsproject 
is een nieuwe begeleidingsgroep samengesteld, 
met eveneens vertegenwoordigers van de vak-
organisaties en de bedrijven.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt 
bij de onderhandelingen over een nieuwe cao, die 
in april van start gaan. Cao-partijen hebben dan 
een objectief beeld van de beloning in de sector in 
vergelijking tot een groot aantal andere bedrijven 
in Nederland. Over de uitkomst van het onder-
zoek wordt u vanzelfsprekend te zijner tijd geïnfor-
meerd.  
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