
Communiqué van de vertegenwoordigende vakbonden CNV, FNV en OVHbR. 

Beste collega’s, 

Op vrijdag 18 september 2015 heeft een ingelast overleg plaatsgevonden tussen de 

vertegenwoordigende vakbonden en Hoofd HR. Dit overleg stond in het teken van de implementatie 

van de nieuwe manier van beoordelen en belonen. Zoals bekend is differentiatie in belonen één van 

de protocollaire afspraken die zijn gemaakt in het cao-akkoord van eind 2014. 

Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat onvoorziene/ongewenste effecten tussen de cao-

partners zullen worden besproken, om tot een passende oplossing te komen. In het overleg van 18 

september 2015 zijn zowel door de werkgever als vanuit de bonden een aantal 

onvoorziene/ongewenste effecten aangekaart en besproken. 

Toepassing van de nieuwe systematiek: berekening op basis van SK of FSK 

Voor de meeste werknemers geldt dat de salarisklasse waarin zij feitelijk worden beloond (SK) 

overeenkomt met de salarisklasse waarin hun functie is gewaardeerd (FSK). In de praktijk zijn hierop 

uitzonderingen, bijvoorbeeld medewerkers in een aanloopschaal of medewerkers met een 

persoonlijke inschaling. 

Uit de tekst van het cao-akkoord bleek niet duidelijk of de RSP (relatieve salaris positie) berekend 

moet worden op basis van de functionele salarisklasse of de werkelijke salarisklasse. Deze 

positiebepaling heeft gevolgen voor de beloning welke op basis van de vijf-punten 

beoordelingsschaal eind dit jaar zal worden toegekend. 

De werkgever en de bonden zijn het erover eens dat het juist is om de RSP te bepalen op basis van de 

FSK, omdat ook de beoordeling van het functioneren plaatsvindt op basis van de criteria die behoren 

bij de functie. 

Aanpassingen matrix Beoordelen en belonen 
De volgende matrix is destijds afgesproken: 

 
 
Matrix: Beoordelen en belonen 
 
RSP 

1 
Onvoldoende 

2 
Ontwikkeling 

nodig 

3 
Voldoet aan 
Verwachting 

4 
 Zeer goed 

5 
Uitstekend 

Tot 80% - 2% 4% 5% 6% 

80 tot 90% - 1% 3% 4% 5% 

90 tot 100% - - 2% 3% 4% 

>100 tot 107% -2% -1% - 2% 3% 

107 tot 114% -3% -2% - - 2% 

 
In de linker kolom van de matrix “Beoordelen en belonen” ontbreekt door de wijze van notatie het 

RSP niveau 100%. De werkgever en de bonden zijn het erover eens dat het juist is om de regel >100 

tot 107% aan te passen in “100 tot 107%”. 

Tevens is besloten de laatste regel in de linker kolom van de matrix aan te passen. Deze regel wordt 

nu “107 t/m 114%”. 

  



Aanloopschaal 

Ten aanzien van het inpassen van de huidige aanloopschaal in de nieuwe beloningsmethodiek is 

afgesproken dat de koppeling wordt gelegd met de functionele salarisklasse. Het aanstellen in een 

aanloopschaal kan plaatsvinden met een beloning welke maximaal 4% onder het minimum bedrag 

van de betreffende FSK ligt. 

RSP >114% 

Een aantal collega’s wordt beloond in een hogere salarisklasse dan de functionele salarisklasse. 

In het verleden zijn met een aantal van deze medewerkers afspraken gemaakt over hun persoonlijke 

situatie. Deze afspraken zullen door de werkgever worden gerespecteerd.  

Om een rechtvaardige beoordeling van het functioneren van deze medewerkers mogelijk te maken is 

ervoor gekozen de RSP in relatie te brengen met de standaard van 114% en wel als volgt: 

Voor medewerkers die nu een RSP boven de 114% hebben, wordt het meerdere boven de 114% als 

garantietoelage aan het salaris toegevoegd. Deze toelage wordt maandelijks uitbetaald maar telt niet 

meer mee voor de RSP-berekening. De medewerker komt daarmee op een RSP van 114%. Bij goed 

functioneren behoudt de medewerker de RSP van 114%, bij onvoldoende functioneren wordt de RSP 

afgebouwd. 

Hierover worden de betreffende medewerkers persoonlijk door HR geïnformeerd. 

Naar rato berekening periodieken en PPT’s  

In het cao-akkoord van eind 2014 zijn ook overgangsmaatregelen afgesproken over het naar rato 

toekennen van periodieken en PPT’s in de loop van 2015. Bij de bonden en de ondernemingsraad zijn 

veel vragen binnen gekomen hierover. 

HR is op dit moment met man en macht aan het uitzoeken of bij de toepassing van deze maatregel 

ongewenste effecten zijn opgetreden of gaan optreden. Mochten ongewenste effecten worden 

geconstateerd dan zullen deze worden rechtgezet. Hierover zal nog overleg met HR plaatsvinden, we 

zullen jullie hierover later informeren. 

 


