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Overzicht documenten Functiewaardering CAO Huisartsenzorg 
 
Op de volgende pagina’s vindt u alle relevante afspraken die door CAO partijen zijn 
gemaakt over het nieuw in te voeren functiewaarderingsysteem in de 
huisartsenzorg, FWHZ. 
 
Deze afspraken, regels, overzichten en tabellen, zullen binnenkort in een 
handzaam document worden verspreidt in alle huisartsenpraktijken en posten. De 
versie die u hierbij aantreft is voor leden (en niet leden) van CNV Publieke Zaak ter 
informatie en bespreking op de bijeenkomst van 8 November. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen ook papieren versies beschikbaar zijn.  
 
Apart als document treft u aan de volledige beschrijving van de referentie functies. 
Dit vormt tevens de bijlage die hoort bij de handleiding FWHZ 
 
 
 
Overzicht inhoud 
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Bijlage 12 Reglement functiewaardering 
 

12.1 Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 
12.1.1  Voor medewerkers die vallen onder de CAO huisartsenzorg wordt de functie gewaardeerd 

met de systematiek ‘Functiewaardering Huisartsenzorg’ (FWHZ). In deze systematiek 
komen binnen de gezondheidszorg gebruikelijke beloningsverhoudingen tot uitdrukking. 

12.1.2 Voor in de praktijk gangbare functies binnen de huisartsenzorg zijn referentiefuncties 
opgesteld. De referentiefuncties zijn vastgelegd in functieprofielen waarin de belangrijkste 
taken, verantwoordelijkheden en omstandigheden zijn beschreven. De referentiefunctie zijn 
ingedeeld in functieniveaus. De FWHZ kent 11 functieniveaus, genummerd van 2 tot en 
met 12.  

12.1.3 Functies binnen de huisartsenzorg worden ingedeeld met behulp van een referentiematrix. 
Met de referentiematrix kan aan de hand van concrete criteria het niveau van een functie 
worden bepaald. 

12.1.4 Aan elk functieniveau is een overeenkomstig genummerde salarisschaal gekoppeld. De 
salarisschalen en de regels voor de inschaling in de salarisschalen zijn opgenomen in 
bijlage 4 van deze CAO. 

 
12.2 Referentiefuncties en Referentiematrix 
12.2.1 De volgende referentiefuncties zijn opgesteld: 

1. Doktersassistent dag  
2. Doktersassistent ANW 
3. Coördinerend doktersassistente Dag  
4. Coördinerend doktersassistente ANW 
5. Apothekersassistent/doktersassistent 
6. Praktijkondersteuner 
7. Praktijkondersteuner met managementtaken 
8. Assistent Locatiemanager  
9. Locatiemanager  
10. Hoofd Administratie  
11. Kwaliteits- en klachtenfunctionaris  
12. P&O functionaris  
13. Administrateur  
14. Administratief medewerker 
15. Chauffeur   
16. Facilitair medewerker                     
17. Secretaresse  

12.2.2 De beschrijvingen van de referentiefuncties zijn in bijlage 12 A opgenomen.  
12.2.3 De referentiematrix is in bijlage 12 B opgenomen. 
12.2.4 In de referentiematrix is voor elke functie het basisniveau aangegeven met de belangrijkste 

onderdelen van de functie, die het niveau bepalen.  
12.2.5 De referentiematrix bevat voor elke referentiefunctie één of meer varianten in een lager 

en/of een hoger functieniveau met de functie-elementen die voor dat niveau bepalend zijn. 
Dat niveau is van toepassing als tenminste de helft van de aangegeven elementen van 
structureel toepassing zijn voor de functie. 

 
12.3  Procedure functie-indeling 
12.3.1 De procedure voor het indelen van functies bestaat uit de volgende stappen: 

a. werkgever bepaalt welke referentiefunctie dan wel welke variant van toepassing is voor 
een functie die in zijn organisatie voorkomt; 

b. als indeling met behulp van de referentiematrix niet mogelijk is dan is het bepaalde in 
artikel 12.4 van toepassing; 

c. werkgever bespreekt de voorlopige indeling met de werknemer; 
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d. werkgever stelt het voor de werknemer geldende functieprofiel met de bijbehorende 
indeling en ingangsdatum vast en deelt dit schriftelijk aan de werknemer mede met 
vermelding van de bijbehorende bezwarenprocedure. 

12.3.2 Een plusvariant is van toepassing indien ten minste de helft van de in de referentiematrix 
beschreven aanvullende taken structureel onderdeel uitmaakt van de reguliere functie.  

12.3.3 Werkgevers met een Ondernemingsraad (OR) stellen voor de invoering van 
functiewaardering in hun organisatie een plan van aanpak op, dat de instemming van de 
OR vereist. 

12.3.4 Indien na de indeling van de functie volgens FWHZ op enig moment sprake is van een 
structurele wijziging van de functie-inhoud, de functiezwaarte, de referentiefuncties of 
referentiematrix kan de functie opnieuw volgens bovenstaande procedure worden 
ingedeeld.  

12.3.5 De werknemer kan na de indeling van de functie volgens FWHZ verzoeken om een nieuwe 
beoordeling van de functie. Het verzoek van werknemer wordt voorzien van een 
schriftelijke motivatie. 

12.3.6 De herindeling als bedoeld in de twee voorgaande leden vindt niet plaats dan na verloop 
van een jaar na een eerdere indeling.  

 
12.4 Procedure indeling van niet in de matrix voorkomende functies  
12.4.1 Zodra de werkgever de functie van een werknemer niet kan indelen met behulp van de 

referentiematrix, dient deze een verzoek tot functiewaardering in bij de FWHZ-commissie. 
12.4.2 Het verzoek van de werkgever bevat informatie over de aard, de belangrijkste taken en 

verantwoordelijkheden, de gestelde functie-eisen en bestaansreden van de functie.  
12.4.3  De werkgever is een griffierecht van € 500 (voor leden van een bij de CAO betrokken 

werkgeversorganisatie) respectievelijk € 750 (voor niet-leden) verschuldigd voor het 
indienen van het verzoek bij de FWHZ-commissie. Het verzoek wordt pas na betaling van 
het griffierecht in behandeling genomen. 

12.4.4 De FWHZ-commissie bericht de werkgever schriftelijk binnen 42 kalenderdagen of zij 
akkoord gaat met de uitwerking van een nieuwe functie.  

12.4.5 Indien de FWHZ-commissie akkoord gaat met de uitwerking van de nieuwe functie en 
functie-indeling, wordt een functiebeschrijving opgesteld en wordt de functie gewaardeerd. 
De uitkomst hiervan wordt schriftelijk aan de werkgever medegedeeld binnen 84 
kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de werkgever.  

12.4.6 Indien de functie landelijke dekking heeft, wordt de functie opgenomen in de 
referentiematrix, nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen CAO-partijen.  

12.4.7  Indien de FWHZ-commissie niet akkoord gaat met de uitwerking van een nieuwe functie, 
stelt de werkgever alsnog het voor de werknemer geldende functieniveau vast volgens de 
in 12.3.1 beschreven procedure en deelt dit schriftelijk aan de werknemer mede met de 
bijbehorende bezwarenprocedure.  

 
12.5 Bezwarenprocedure: Heroverweging werkgever 
12.5.1 De werknemer kan binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de functie-indeling de 

werkgever gemotiveerd schriftelijk vragen de functie-indeling dan wel de ingangsdatum te 
heroverwegen. 

12.5.2 De werkgever stelt de werknemer binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek 
om heroverweging in de gelegenheid het verzoek mondeling toe te lichten. 

12.5.3 De werkgever beslist op verzoek binnen 28 kalenderdagen na de mondelinge toelichting 
van de werknemer en deelt de werknemer dit schriftelijk voorzien van een motivatie mede.  

 
12.6 Bezwarenprocedure: FWHZ-commissie 
12.6.1 De werknemer kan binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing op de 

heroverweging van de werkgever, schriftelijk bezwaar aantekenen tegen deze beslissing bij 
de FWHZ-commissie.  

12.6.2 Het bezwaar moet worden gemotiveerd en voorzien zijn van een afschrift van alle 
beschikbare stukken uit de heroverweging. 

12.6.3  De werknemer is een griffierecht van € 500 (voor leden van een bij de CAO betrokken 
werknemersorganisatie) respectievelijk € 750 (voor niet-leden) verschuldigd voor het 
indienen van het bezwaar bij de FWHZ-commissie. Het bezwaar wordt pas na betaling van 
het griffierecht in behandeling genomen. Indien de werknemer in het gelijk wordt gesteld, 
wordt het griffierecht door de werkgever aan de werknemer terugbetaald.  
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12.6.4 De FWHZ-commissie vraagt bij de werkgever om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst 
van het verzoek om de stukken, een afschrift op van het volledige dossier, alsmede een 
schriftelijke reactie op het bezwaar van de werknemer, naar de commissie te sturen. 

12.6.5 De FWHZ-commissie behandelt het bezwaar op basis van het dossier en geeft een 
bindend advies aan de werkgever onder gelijktijdige verzending van een afschrift hiervan 
aan werknemer 

12.6.6 De werkgever beslist binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het advies van de 
commissie op het bezwaar conform het bindend advies en stelt de werknemer hier 
schriftelijk van op de hoogte. 

   
12.7 FWHZ-commissie 
12.7.1 Voor waardering van niet in de referentiematrix voorkomende functies en voor advisering 

over bezwaren met betrekking tot de functie-indeling dan wel de ingangsdatum richten  
CAO-partijen een FWHZ-commissie in. 

12.7.2 De FWHZ-commissie is paritair samengesteld en bestaat uit drie leden, een lid is benoemd 
namens de werkgevers, een lid is benoemd namens de werknemers en een lid is een 
onafhankelijk functiewaarderingsdeskundige. 

 
 
12.8 Garantie en overgangsbepalingen 
12.8.1 Invoering van FWHZ zal per 1 juli 2006 in de praktijk zijn gerealiseerd. 
12.8.2 Eventuele individuele verhogingen als gevolg van de eerste invoering van de 

functiewaardering overeenkomstig FWHZ werken terug tot aan het moment dat de functie 
daadwerkelijk volledig werd uitgeoefend, maar niet verder dan tot 1 mei 2004. 

12.8.3 Als aan de functie een lagere salarisschaal dan wel een salarisschaal met een lager 
maximum salaris is verbonden dan de werknemer genoot vóór zijn functie werd ingedeeld 
gelden de volgende afspraken: 
a. de werknemer wordt in de nieuwe schaal geplaatst. 
b. indien zijn salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe schaal dan wordt het salaris 
op het regelnummer bevroren. 
c. indien het salaris niet overeenkomt met een regelnummer wordt de medewerker in het 
naasthogere regelnummer geplaatst 
d. de nieuwe schaal of het nieuwe regelnummer is van toepassing met ingang van het 
moment dat zijn werkgever hem schriftelijk in kennis stelt van het voor de werknemer 
geldende functiebeschrijving met de bijbehorende indeling.  

12.8.4 Als het niveau op basis van een door de werknemer aangevraagde herindeling 
overeenkomstig punt 12.3.5. opnieuw is vastgesteld, wordt dit van kracht de maand 
volgende op het moment waarop het verzoek is ingediend. 

12.8.5. Inpassing van het salaris vindt plaats volgens de bepalingen van bijlage 4. 
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Bijlage 12B Referentiematrix en Indelingsniveaus CAO Huisartsenzorg 
 
In deze matrix is van elk van de referentiefuncties het functieniveau aangegeven met een korte omschrijving van de belangrijkste functieaspecten.  
Van elke referentiefunctie is een functieprofiel opgenomen in bijlage 12b. 
 
Naast de indeling van de basis referentiefuncties zijn in de matrix tevens afwijkende waarderingen opgenomen en de functieaspecten die het afwijkende 
niveau rechtvaardigen. Meestal gaat het om aanvullende taken, verantwoordelijkheden en vereisten ten opzichte de basis referentiefunctie, in een enkel geval 
om verminderde taken, verantwoordelijkheden en vereisten dan in de basisfunctie. Het afwijkende niveau is van toepassing als ten minste de helft van de 
aangegeven aanvullende criteria vast tot de opgedragen functie van de medewerker behoort. 
 
De matrix is het instrument voor het vaststellen van functieniveaus door werkgever. 
 
Voor leerlingen gelden bij cao afgesproken bedragen voor het eerste, tweede en derde leerjaar; deze zijn in een aparte kolom opgenomen in de salaristabel 
(bijlage 4 van de CAO). 
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I.   Primair Proces – Assistentenfuncties 
Naam LHV-functie Schaal Varianten 

A1   Basisfunctie  dagpraktijk, zie functieprofiel Doktersassistent dag 
• De intake van patiënten en interpretatie van zorgvraag van ‘bekende’ patiënten  
• Veelvuldig plannen van afspraken 
• Verzorgen van de patiëntenadministratie 
• Verlenen van medische assistentie aan de Huisarts 
• Bereidt de patiënten voor, bewaakt patiënten tijdens onderzoek/behandeling en instrueert patiënten over nazorg. 

Doktersassistent A 
 
(functienamen: Doktersassistent 
dagpraktijk,   Doktersassistent 
ANW) 

4 
 

A2   Basisfunctie  ANW, zie functieprofiel Doktersassistent ANW 
• De intake van ‘onbekende’ patiënten tijdens de avond, nacht en weekend op basis van richtlijnen en protocollen. 
• Kan bij triage-beslissingen terugvallen op huisarts of deskundigheid van collega's 
• Plannen afspraken en verzorgen van de patiëntenadministratie 
• Bereidt de patiënten voor, bewaakt patiënten tijdens onderzoek/behandeling en instrueert patiënten over nazorg  
• De functie vraagt ervaring als doktersassistent en een zelfstandige houding aan de telefoon. 

Doktersassistent B  
 
(functienamen: Doktersassistent 
dagpraktijk,   Doktersassistent 
ANW,  Coördinerend 
doktersassistent dagpraktijk, 
Coördinerend doktersassistent 
ANW, 
Doktersassistente/Apothekersassis
tente) 

5 
 

B    Vakinhoudelijke variant 
B1   aanvulling vakinhoudelijk specialisme DA dagpraktijk 
Voert de basistaken van de doktersassistent A uit, en in aanvulling daarop: 
• Voert (soms via een spreekuur) zelfstandig medisch technische handelingen en laboratoriumonderzoeken uit 

(functieonderzoeken, uitstrijkje, hechtingen, wratten, )  
• Voert taken uit m.b.t. coördinatie van het werk en/of preventie/voorlichting (bijv. hypertensiespreekuur) 
• Er zijn geen of weinig terugvalmogelijkheden op coördinerend DA of huisarts 
• Voor deze functie is ruime ervaring ten aanzien van interpretatie zorgvraag (triage) van belang alsmede inhoudelijke 

nascholing 
• De functie vraagt een grote mate van zelfstandigheid vanwege ofwel de breedte van het  takenpakket ofwel de 

bovengemiddelde complexiteit van de cliëntenpopulatie 
 
B2   aanvulling zelfstandig DA Avond, nacht, weekend 
Voert de basistaken van de doktersassistent A uit in avond, nacht en weekenddienst, en aanvullend daarop de volgende 
taken: 
• Acute interpretatie van de zorgvraag van ‘onbekende’ patiënten tijdens de avond, nacht en weekend (triage) 
• Verrichten van functieonderzoek /laboratoriumanalyses of uitvoeren  coördinerende werkzaamheden. 
• De functie vraagt ruime ervaring met triage (grote zelfstandigheid, veelzijdigheid en betrouwbaarheid) 
• Er is in de functie sprake van grote hectiek en een bovengemiddeld complexe cliëntenpopulatie 
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B3.   Leidinggevende variant, zie functieprofielen Coördinerend doktersassistent dag, resp. Coördinerend 
doktersassistent ANW 
Voert de basistaken van de doktersassistent A uit, en in aanvulling daarop: 
• Coördineert en bewaakt de operationele werkzaamheden van de Doktersassistenten (meewerkend voorman/vrouw) 
• Zorgt voor de operationele werkverdeling en planning en de administratieve afhandeling 
• Fungeert als vraagbaak voor de doktersassistenten en draagt bij aan hun deskundigheidsbevordering 
B4.  zie functieprofiel Apothekersassistent/doktersassistent 
Voert de basistaken van de doktersassistent A uit, en in aanvulling daarop: 
• Distribueert en beheert geneesmiddelen binnen de apotheekhoudend praktijk.  
• Verstrekt informatie aan patiënten over toediening, eigenschappen en opslag van geneesmiddelen 
• Draagt zorg voor het volgens vaste werk- en voorbereidingsvoorschriften  bereiden van geneesmiddelen (samenstellen 

zalven, capsules) en het administreren daarvan. 
Doktersassistent C  
 
(functienamen: Coördinerend  
doktersassistent dagbehandeling, 
Coördinerend doktersassistent  
avond, nacht en weekend) 

6 
 

C    Hoofdaccent op "leidinggeven" 
Voert de basistaken van de doktersassistent B uit, en in aanvulling daarop: 
• Geeft leiding aan een afdeling medische assistentie 
• Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met doktersassistenten 
• Coördineert het administratief en materieel beheer en de kwaliteits-, voortgangs- en kostenbewaking 

 
 
 
 
 
 

CNV Publieke Zaak, overzicht FWHZ documenten.   



Pagina 8 van 29 -  

 
 
III.   Management en staf – locatiemanagement 
Naam LHV-functie Schaal Varianten 
Assistent Locatiemanager 5 

 
A.    Basisfunctie (zie functieprofiel Assistent Locatiemanager)   
• Coördineert de werkzaamheden van de doktersassistenten  
• Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de doktersassistenten  
• Ondersteunt de Locatiemanager bij het operationele beheer van de locatie/huisartsenpost  

 6 
 

B.    Voert de basistaken van de Assistent Locatiemanager uit en in aanvulling daarop: 
• Geeft leiding aan de doktersassistenten 
• Ondersteunt de locatiemanager bij het beheer van de locatie/huisartsenpost en het onderhouden van een functioneel 

netwerk.  
• Heeft te maken met een grote diversiteit aan functies en processen die voor de organisatie relevante functionele in- 

en externe contacten met zich brengen 
Locatiemanager 7 

 
A.    Basisfunctie (zie functieprofiel Locatiemanager): 
• Stuurt de operationele processen van de locatie aan en bewaakt de kwaliteit 

II.   Primair Proces – Praktijkondersteunersfuncties 
Naam LHV-functie Schaal Varianten 
Praktijkondersteuner A 
 
(functienaam: 
Praktijkondersteuner) 

6 
 

A.   Basisfunctie (zie functieprofiel Praktijkondersteuner)  
• Geeft voorlichting, adviezen en instructies aan chronisch zieke patiënten aan de hand van protocollen 
• Stelt in overleg met de huisarts behandelplannen op  
• Bepaald in overleg de te kiezen methodiek  
• Geeft psychosociale begeleiding aan patiënten  
• Informeert en adviseert andere zorgverleners en/of fungeert als casemanager 

Praktijkondersteuner B 7 
 

B1. "Vakinhoud" 
 
 
 

Voert de basistaken van de Praktijkondersteuner A uit, en in aanvulling daarop: 
• Bepaalt zelfstandig de te kiezen methodiek (kan in beperkte mate terugvallen op protocollen) 
• Stelt zelfstandig behandelplannen op 

(functienamen: 
Praktijkondersteuner, 
Praktijkondersteuner met 
managementtaken) 

• Cliënten kunnen een veranderend ziektebeeld hebben  
• Geeft intensieve psychosociale begeleiding aan patiënten met ernstige  aandoeningen en/of voert specifieke (be-

)handelingen uit op grond van aanvullende kennis en ervaring  
• Is ook actief buiten de praktijk 

  B2. "Leidinggeven" (zie functieprofiel Praktijkondersteuner met managementtaken ) 
Voert de basistaken van de Praktijkondersteuner A uit en in aanvulling daarop: 
• Coördineert en plant de werkzaamheden van andere werknemers. Organiseert het werkoverleg 
• Is verantwoordelijk voor de verzorging van administratieve (staf)taken  
• en/of het aansturen, begeleiden en inwerken van collega Praktijkondersteuners, met als doel om de onderlinge 

kennisoverdracht en de ontwikkeling van de Praktijkondersteuner te bevorderen en te bewaken  
• en/of de uitvoering van beleidsmatig voorbereidende/ taken voor de dagpraktijk. 
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• Werkzaamheden binnen de kaders van het vastgestelde beleid 
• Onderhoudt contacten met de (ingehuurde) huisartsen 

 8 
 

B.    Voert de basistaken van de Locatiemanager uit en in aanvulling daarop: 
• Is belast met het integraal aansturen en bewaken van de locatie 
• Ontwikkelt mede het beleid van de HDS  
• Onderhoudt een netwerk van strategische en tactische contacten 
• Heeft te maken met een grote diversiteit aan functies en processen 
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IV.   Management en staf – staffuncties 
Naam LHV-functie Schaal Varianten 
Hoofd Administratie 7 

 
       Basisfunctie zie functieprofiel Hoofd Administratie 
• Geeft leiding aan de administrateur (indien aanwezig) en de administratief medewerkers 
• Draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en de beheersing van de financieel administratieve processen  
• Levert een concrete bijdrage aan het ontwikkelen van het financieel beleid van de HDS 

Kwaliteits- en 
klachtenfunctionaris 
 

7 
 

A.    Basisfunctie zie functieprofiel Kwaliteits- en klachtenfunctionaris 
• Ontwikkelt in overleg met de Directeur het operationele kwaliteitsbeleid, procedures en protocollen voor een HDS 
• Ondersteunt bij implementatie van het operationele kwaliteitsbeleid 
• Monitort de naleving van het kwaliteitsbeleid en voert audits uit 
• Stimuleert het kwaliteitsdenken binnen de HDS 
• Handelt ‘standaard’ klachten af van (vertegenwoordigers van) patiënten 

 8 
 

B.    Voert de basistaken van de Kwaliteits- en klachtenfunctionaris uit en in aanvulling daarop: 
• Adviseert de directie en het lijnmanagement bij de ontwikkeling van het strategische kwaliteitsbeleid voor één of   

meerdere HDS-en.  
• Initieert en bewaakt de implementatie van het strategisch kwaliteitsbeleid 
• Fungeert als ‘kwaliteitsgeweten’ binnen de HDS-en.  
• Oefent de interne en externe onderzoeks- en adviesrol zelfstandig uit  
• Onderhoudt een intern en extern netwerk  
• Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen 
• Bemiddelt bij de opvang en handelt impactvolle klachten zelfstandig af 
• Geeft leiding aan de kwaliteitsmedewerkers  

P&O functionaris 
 

7 
 

A     Basisfunctie, zie functieprofiel P&O functionaris 
• Ontwikkelt in overleg met de directeur het operationele personeelsbeleid  
• Ondersteunt bij de implementatie van het beleid en de personeelsinstrumenten binnen een HDS 
• Voert diverse ondersteunende en administratieve werkzaamheden uit  
• Fungeert als vraagbaak op P&O-gebied voor medewerkers van de HDS-en en externe partijen 
• Signaleert interne en externe ontwikkelingen 
• Geeft eventueel leiding aan administratief medewerkers op P&O-gebied. 

8 
 

B.    Voert de basistaken van de P&O functionaris uit en in aanvulling daarop: 
• Adviseert de directeur bij de ontwikkeling van het strategische personeelsbeleid  

 

• Ontwikkelt mede en ondersteunt de implementatie van het strategische personeelsbeleid 
• Initieert zelfstandig verandertrajecten en onderzoeken op het gebied van P&O. 
• Adviseert het management over personeels- en opleidingsvraagstukken. 
• Geeft (evt.) leiding aan de P&O medewerkers bij de realisatie van het personeelsbeleid 
• De functie komt voor bij HDS-samenwerkingsverbanden 
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V.   Administratie en facilitaire diensten 
Naam LHV-functie Schaal 

 
Varianten 

Administrateur 4 
 
 
 

 
 

A.    Basisfunctie zie functieprofiel Administrateur 
• Verwerkt en controleert financiële gegevens 
• Voert de salarisadministratie 
• Maakt periodiek overzichten en/of statistieken 
• Coördineert eventueel de werkzaamheden van één of enkele administratief medewerkers  
• Voert evt. ook systeem-/applicatiebeheertaken uit 

 5 
 

B.    Voert de basistaken van de Administrateur uit en in aanvulling daarop: 
• Voert werkzaamheden gericht op controle en bewaking van administratief-organisatorische processen 
• Adviseert ten aanzien van verbeteringen in de administratieve processen 
• Geeft leiding aan een team van administratief medewerkers  en participeert in uitvoerende werkzaamheden 

Administratief medewerker 3 
 
 
 

 

A.    Basisfunctie (zie functieprofiel Administratief medewerker) 
• Verzamelt, ordent, controleert en verwerkt gegevens ten behoeve van de crediteuren-, debiteuren- en 

salarisadministratie 
• Maakt periodiek overzichten 
• Beheert het archief 

 4 
 

B.    Voert de basistaken van de Administratief medewerker uit en in aanvulling daarop: 
• Coördineert activiteiten van collega administratief medewerkers  
• Houdt toezicht op de wijze van aanleveren van gegevens en doet voorstellen voor procesverbetering 
• Maakt periodieke overzichten, statistieken en toelichtingen 

Chauffeur 3 
 
 
 

A.    Basisfunctie (zie functieprofiel Chauffeur) 

 

• Vervoert huisartsen naar patiënten 
• Onderhoudt de auto  
• Verzorgt de rittenadministratie 
• Assisteert waar nodig en op instructie/aanwijzing van de huisarts bij medische handelingen en reanimatie van 

patiënten  
• Verantwoordelijk voor het meenemen van de medische koffer en de apparatuur 

 4 
 

B.    Voert de basistaken van de Chauffeur uit en in aanvulling daarop: 
• Assisteert onder toezicht van de huisarts bij medische handelingen en reanimatie van patiënten waarbij regelmatig 

sprake is van in bedreigende of complexe situaties 
• Signaleert bijzonderheden in de toestand van patiënt   
• Verstrekt inhoudelijke en procedurele informatie aan de cliënt 
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Facilitair medewerker 3 

 
 

 

A.    Basisfunctie (zie functieprofiel Facilitair medewerker) 
• Voert diverse algemene technische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan gebouwen, telefoniediensten,  

apparatuur en/of inventaris 
• Beheert telefoniediensten 
• Lokaliseert en lost storingen op 

 4 
 

B.    Voert de basistaken van de Facilitair medewerkers uit en in aanvulling daarop: 
• Voert specifieke of zeer diverse technische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Dit vereist aanvullende 

kennis van gebruikte techniek/automatisering en een afgeronde vakopleiding.  
• Plant de werkzaamheden en stelt eigen prioriteiten 
• Adviseert over en houdt toezicht op onderhoud, veiligheid en kwaliteit 

Secretaresse 3 
 
 

 

A.    ten opzichte van de basisfunctie gelden hier lichtere eisen ! 
• Heeft vooral uitvoerende en regelende werkzaamheden binnen vaste afspraken en instructies  zoals postverwerking, 

afhandeling van telefoontjes, ontvangen bezoekers 
• Verzorgt notulen/verslaglegging bij team- of ander overleg.  
• Heeft signalerende rol voor het aandachtsgebied 
• Bewaakt geregistreerde afspraken 

 4 
 
 

B.    Basisfunctie (zie functieprofiel Secretaresse ) 
• Voert alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van één van de managementleden of de 

Directeur van een HDS  
• Treft voorbereidingen voor en verzorgt notulen/verslaglegging bij diverse vergaderingen en overleggen.  
• Beheert en bewaakt agenda(‘s) 
• Verricht een deel van de werkzaamheden naar eigen inzicht binnen gemaakte afspraken 

 5 C.   Voert de basistaken van de Secretaresse uit en in aanvulling daarop: 
 • Stelt zelf prioriteiten en richt eigen werk in 
 • De aard van het werk vraagt voortvarendheid en creativiteit bij het oplossen van voorkomende problemen  

• Notuleert frequent en bij uiteenlopende vergaderingen waaronder directie en evt. bestuursvergaderingen.  
• Heeft veelvuldig interne en externe contacten en is daarin zorgvuldig met zeer vertrouwelijke informatie 
• Geeft eventueel leiding aan personeel binnen het (directie-)secretariaat. 
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Doorstroomschema voor een aantal functies 
 
Schaalniveau > 4 5 6 7 8

vakinhoudelijk lijn
Doktersassistent A (dag/ANW) Doktersassistent B (dag/ANW) 

Apothekersassistent/doktersassistent 

Praktijkondersteuner A Praktijkondersteuner B

managementlijn 1
Praktijkondersteuner met 
managementtaken

met accent op inhoud en kwaliteit
Co�rdinerend doktersassistent A 
(Dag/ANW)

Co�rdinerend doktersassistent B 
(Dag/ANW)

managmentlijn 2
Assistent Locatiemanager A Assistent Locatiemanager B

met accent op proces- en bedrijfsvoering
Locatiemanager A Locatiemanager B
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Basis-functieprofielen: 
 
Van de volgende functies -in de matrix in veel gevallen als "basisfunctie" benoemd- zijn uitgebreide profielen beschikbaar: 
 

1. Doktersassistent dag 
2. Doktersassistent ANW 
3. Coördinerend doktersassistente  dag  
4. Coördinerend doktersassistente ANW  
5. Apothekersassistent/doktersassistent          
6. Praktijkondersteuner 
7. Praktijkondersteuner met managementtaken 
8. Assistent Locatiemanager                                
9. Locatiemanager                                                    
10. Hoofd Administratie                                    
11. Kwaliteits- en klachtenfunctionaris  
12. P&O functionaris                                   
13. Administrateur  
14. Administratief medewerker.      
15. Chauffeur   
16. Facilitair medewerker.                      
17. Secretaresse          
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Bijlage 4  Salarisreglement 
 
Bijlage 4a  Salarisreglement 
 
Artikel 4a.1  Salariëring 
a. De salariëring geschiedt volgens de salarisschalen als vermeld in bijlage 4b overeenkomstig 

het functieniveau van de medewerker. 
b. Het salaris van de werknemer die geen volledig dienstverband heeft wordt naar evenredigheid 

van de voor hem geldende arbeidsduur vastgesteld. 
c. Het functieniveau wordt bepaald door middel van de systematiek volgens reglement 

functiewaardering FWHZ, zoals in bijlage 12 van deze CAO opgenomen. 
d. De relatie tussen referentiefuncties, functieniveaus en salarisschalen is in bijlage 4c 

opgenomen. 
 
Artikel 4a.2  Inpassing salaris 
a. De werknemer die in dienst treedt, wordt in de voor de functie geldende salarisschaal ingepast, 

waarbij rekening wordt gehouden met het aantal jaren ervaring van de werknemer in een 
zelfde of vergelijkbare functie. Heeft de werknemer nog geen relevante werkervaring dan vindt 
inpassing plaats op het eerste regelniveau van de schaal.  

b. In geval van functiewijziging in een met een gelijke of hogere salarisschaal gewaardeerde 
functie, wordt het salaris bepaald op ten minste hetzelfde salarisbedrag als de werknemer op 
de dag van functiewijziging genoot in zijn oude functie. 

 
Artikel 4a.3  Periodieke verhoging 
a. Jaarlijks voert de werkgever met de werknemer een beoordelingsgesprek. 
b. Bij een positieve beoordeling wordt een periodieke verhoging toegekend totdat het maximum 

van de betreffende schaal is bereikt. 
c. De periodieke verhoging binnen de salarisschaal gaat in telkens op de eerste dag van de 

maand waarin de werknemer in dienst is getreden dan wel op de datum waarop de werknemer 
is bevorderd of in een nieuwe functie is geplaatst. 

d. Indien geen beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden, is de werkgever gehouden na het 
verstrijken van de periode als bedoeld in lid c de eerstvolgende periodiek in de schaal toe te 
kennen. 
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Bijlage 4b  Salarisschalen 
 

B
ruto 

m
aandsalaris 

1 m
ei 2004   

  
schaal   

2 
schaal   

3 
schaal   

4 
schaal   

5 
schaal   

6 
schaal   

7 
schaal   

8 
schaal   

9 
schaal 

10 
schaal 

11 
schaal 

12  

leerjaar   . 

Leerlingenschaal  
(onverlet W

et 
M

inim
um

loon) 

1181                          1 1000 
1216                          2 1180 
1253                          3 1300 
1297   1297                        

  

1342   1342                        
1396   1396 1396                      
1452   1452 1452                      
1517   1517 1517 1517                    
1593   1593 1593 1593                    
1673   1673 1673 1673 1673                  
1764     1764 1764 1764                  
1853     1853 1853 1853 1853                
1945     1945 1945 1945 1945                
2043       2043 2043 2043                
2135       2135 2135 2135 2135              
2231         2231 2231 2231              
2320         2320 2320 2320              
2413           2413 2413 2413            
2497           2497 2497 2497            
2584           2584 2584 2584            
2662             2662 2662            
2729             2729 2729 2729          
2797             2797 2797 2797          
2867               2867 2867          
2938               2938 2938          
3012               3012 3012 3012        
3087               3087 3087 3087        
3164               3164 3164 3164        
3243                3243 3243        
3324                 3324 3324 3324      
3408                 3408 3408 3408      
3493                 3493 3493 3493      
3580                   3580 3580      
3670                   3670 3670 3670    
3761                   3761 3761 3761    
3855                   3855 3855 3855    
3952                     3952 3952    
4051                     4051 4051    
4152                     4152 4152    
4256                     4256 4256    
4362                       4362    
4471                       4471    
4583                       4583    
4697                       4697    

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
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Bijlage 4c Functies en salarisschalen. 
 

Schaal Referentiefunctie zoals beschreven Afwijkende niveaus (plus- of minvariant)Niveau 
2   
3 Administratief medewerker A Secretaresse A 
 Chauffeur A   
 Facilitair medewerker  A                   

4 Administrateur Administratief medewerker  B       . 
 Doktersassistent A (dag en anw) Chauffeur B 
 Secretaresse B Facilitair medewerker B 

5 Assistent Locatiemanager A                         Doktersassistent B (dag en anw) 
 Coördinerend doktersassistent A (dag en anw) Secretaresse C 
 Dokters/Apothekersassistent    

6 Praktijkondersteuner A Assistent Locatiemanager B                            
   Coördinerend doktersassistent  B (dag en anw) 

7 Praktijkondersteuner met managementtaken Praktijkondersteuner B 
 Hoofd Administratie  
 Kwaliteits- en klachtenfunctionaris A   
 Locatiemanager A                                                    
 P&O functionaris A   

8   Kwaliteits- en klachtenfunctionaris B 
   Locatiemanager B 
   P&O functionaris B 

9    
10   
11   
12   
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1. Inleiding 
 
 
In de CAO Huisartsenzorg 2002-2003 spraken werkgevers (LHV en VHN) en werknemers (NVDA, 
CNV Publieke Zaak en ABVAKABO FNV) af een functiewaarderingsonderzoek uit te gaan voeren. 
Deze afspraak kwam voort uit de wens om te komen tot zoveel mogelijk transparantie, objectiviteit 
en gelijkheid binnen de functies in de huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde beloning. Dit 
functiewaarderingsonderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd. In vervolg daarop is materiaal 
ontwikkeld voor de invoering van functiewaardering in de praktijk. Op ……… hebben werkgevers 
en werknemers een akkoord bereikt over de afspraken rond functiewaardering. De afspraken over 
functiewaardering maken deel uit van de CAO. Voor alle duidelijkheid: werkgevers en werknemers 
zijn, net als bij de andere CAO-afspraken, gehouden aan de afspraken over functiewaardering. Het 
streven is dat voor de zomer van 2006 functiewaardering in het hele land is ingevoerd. 
  
Deze Handleiding is bedoeld om werkgevers en werknemers inzicht te geven in functiewaardering 
in het algemeen en hoe die voor de huisartsenzorg van toepassing is. Dit vindt u in hoofdstuk 2. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de spelregels: hoe de feitelijke invoering van functiewaardering in de praktijk 
kan gebeuren en welke taken de individuele werkgevers en werknemers daarbij hebben.  

2. Functiewaardering 

2.1. Functiewaardering in het algemeen 

Functiewaardering is een systematiek waarmee functies in een bepaalde branche of organisatie 
ten opzichte van elkaar gewogen worden en de samenhang ervan in kaart gebracht wordt. Een 
functie is een samenstel van werkzaamheden die de werknemer moet verrichten met de 
bijbehorende verantwoordelijkheden. Voor het verrichten van die werkzaamheden zijn specifieke 
kennis, vaardigheden en ervaring nodig. Dit verschilt per functie.  
 
Voor het inzichtelijk maken aan welke functie welk niveau moet worden toegekend, wordt een 
systeem van functiewaardering toegepast. Er bestaan hiervoor verschillende systemen. De keuze 
voor een systeem is afhankelijk van de branche of bedrijfstak. Wat deze systemen doen is het 
benoemen van een aantal zogenaamde gezichtspunten. Deze gezichtspunten zijn bij voorbeeld 
kennis, zelfstandigheid, beslissingsvrijheid, fysieke aspecten, etc. Gezichtspunten zijn per systeem 
net iets anders, maar wel vergelijkbaar.  
 
De functies en functie-eisen worden op ieder van de gezichtspunten gewaardeerd, door te bepalen 
welk beschreven niveau het meest passend is voor die functie. De waarderingen per gezichtspunt 
worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en leveren een totaalscore voor die functie op. Afhankelijk 
van het systeem levert deze totaalscore direct een salarisschaal op, dan wel moet gekeken worden 
naar de bandbreedte van de score om de bijbehorende schaal te kunnen bepalen. Zodra de schaal 
bepaald is, kan de werknemer daarin worden ingepast.  
Functiewaardering is geen middel om tot een hogere salariëring te komen, maar wel om te komen 
tot een marktconforme beloning. Als in een branche of organisatie functiewaardering wordt 
ingevoerd kan dit betekenen dat werknemers een te hoog of een te laag salaris blijken te 
ontvangen ten opzichte van wat de functie functiewaarderingstechnisch gezien waard is. Een 
correctie vindt dan plaats. Is de correctie gunstig voor de werknemer dan zal dat vaak gebeuren 
met enige terugwerkende kracht. Blijkt een werknemer gezien de functiewaardering een te hoog 
salaris te ontvangen, dan is gebruikelijk dat dit salaris wordt bevroren tot men is ingegroeid. In 
paragraaf 2.4. staat wat rond FWHZ over eventuele correcties is afgesproken. 

2.2.  Functiewaardering in de huisartsenzorg 

Voor de huisartsenzorg is een eigen systeem van functiewaardering ontwikkeld: FWHZ. Hiervoor is 
gekozen om de werkgever een eenvoudig toepasbaar hulpmiddel te bieden. Het in de 
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gezondheidszorg gebruikelijke systeem (FWG) bleek wat betreft uitvoering te complex om toe te 
passen in de relatief kleine organisaties voor huisartsenzorg, waar doorgaans geen specifieke 
deskundigheid op het terrein van personeelbeleid voorhanden is. FWHZ is wel vergeleken met de 
binnen de gezondheidszorg gehanteerde beloning. 
Met behulp van FWHZ zijn een set van 17 referentiefuncties en een referentiematrix beschreven. 
De referentiefuncties zijn de meest voorkomende en uitgekristalliseerde functies binnen de 
huisartsenzorg. In de matrix staan de varianten op de referentiefuncties beschreven. Aan de 
referentiefuncties is ook een schaal toegekend. Met dit materiaal kan de werkgever de in zijn/haar 
organisatie voorkomende functie(s) indelen. Voor alle duidelijkheid: de werkgever gaat dus zelf de 
functies niet waarderen. Hoe het indelen in zijn werk gaat staat beschreven in Hoofdstuk 3. Eerst 
wordt een aantal begrippen in de functiewaardering uitgelegd: referentiefuncties, functiematrix, 
functieniveaus, salarisgroepen en –niveaus en gezichtspunten.  
  
Referentiefuncties: Referentiefuncties zijn functies die binnen organisaties voor huisartsenzorg 
voorkomen. Deze referentiefuncties zijn in een algemene vorm beschreven, zodanig dat deze 
herkenbaar zijn in de branche. In de referentiefunctie staat beschreven: 
• Doel van de functie 
Kernachtige beschrijving van wat van de werknemer wordt verwacht. 
• Plaats in de organisatie 
Aan wie geeft de werknemer leiding en van wie krijgt de werknemer leiding. 
• Resultaatgebieden 
Belangrijkste werkzaamheden (kerntaken), gegroepeerd op samenhang tussen de 
werkzaamheden. 
• Functievereisten 
Beschrijvingen van de functie-eisen die aan de werknemer gesteld worden om de functie goed te 
kunnen uitoefenen. 
 
Functiematrix: Een tabel waarin van elk van de 17 referentiefuncties één of meerdere 
functieniveaus zijn aangegeven. Elk niveau is kernachtig omschreven. Het hogere functieniveau is 
van toepassing indien aan ten minste de helft van de beschreven aspecten van dit functieniveau 
is voldaan (dit wordt in Hoofdstuk 3 uitvoeriger uitgelegd). Met behulp van deze matrix kan de 
werkgever vaststellen of een hogere of lagere salarisschaal dan die van de referentiefunctie 
(basisfunctie) van toepassing is. Ook kunnen werkgever en werknemer uit de matrix afleiden welke 
aspecten van een functie nog moeten worden ontwikkeld om op het hogere niveau uit te komen. 
Hierdoor kan dit instrument, als dit wenselijk is, worden ingezet voor loopbaanontwikkeling voor de 
werknemers. 
 
Functieniveaus: De in de functiebeschrijving opgenomen onderdelen bepalen de "zwaarte" van 
de functie. Op basis van de functiezwaarte is bepaald in welke salarisgroep de functie dient te 
worden ingedeeld. Voor alle functies is door middel van onderzoek en in overleg tussen CAO-
partijen het niveau vastgesteld.  
 
Salarisgroepen en -niveaus: Voor de huisartsenzorg is een nieuwe salaristabel met 
salarisgroepen opgesteld. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de tot dan toe 
bestaande schalen en bedragen. De bedragen zijn getoetst op marktconformiteit binnen de 
gezondheidszorg. 
 
Gezichtspunten: Aspecten waarop de functies worden gewaardeerd. Bij de FWHZ zijn dat de 
volgende vier gezichtspunten: 
• Kennis en ervaring 
De benodigde "geestelijke bagage" om de functie goed uit te kunnen oefenen. 
• Zelfstandigheid  
De mate waarin men zelf bevoegd is en zelf dan ook in staat moet zijn om de functiegebonden 
doelen tot het gewenste resultaat te brengen. 
• Sociale vaardigheden  
De vereiste aangeleerde of persoonsgebonden vaardigheden in het maken of onderhouden van 
effectieve relaties met mensen in diverse situaties (bijv. met werknemers als leidinggevende, of 
met patiënten als praktijkondersteuner). 
• Verantwoordelijkheid  
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De omvang van de verantwoordelijkheid en invloed die aan de functie is verbonden en de 
aanwezige kans dat de werknemer de resultaten kan beïnvloeden. 
 
In een tabel: 
 

Kennis en ervaring  
vakkennis, opleiding, ervaring, algemene 
ontwikkeling, analytisch vermogen 

Zelfstandigheid 
beslissingsbevoegdheid, aanwezigheid van 
kaders/voorschriften/ regels, (ruimte voor) eigen 
keuzes  
 

 
Verantwoordelijkheid  

Sociale vaardigheden 
verwachte prestatie, afbreukrisico, 
beleidsinvloed, impact op het resultaat 

 
sociale vaardigheid, alertheid, leidinggeven,  

  
 

Tabel 1: Gezichtspunten 

2.3  Invoering van functiewaardering in de praktijk 

Nu werkgevers en werknemers een akkoord hebben bereikt over invoering van functiewaardering 
in de huisartsenzorg moet die ook in praktijk worden gebracht. Daarbij zijn de individuele 
werkgevers aan zet. In deze paragraaf staan globaal beschreven wat er moet gebeuren. Hoofdstuk 
3 gaat daar uitvoerig op in. 
Als eerste brengt de werkgever de in zijn organisatie aanwezige functies in kaart aan de hand van 
de beschrijving van de referentiefuncties. Het gaat er daarbij om dat de aard en het niveau van de 
belangrijkste werkzaamheden en de functie-eisen (zoveel mogelijk) overeenkomen. Met de 
referentiefuncties en de matrix stelt de werkgever de functieniveaus van zijn werknemers vast. De 
werkgever licht zijn keuze mondeling aan de werknemer toe. De werknemer heeft dan gelegenheid 
te reageren en de werkgever kan daarmee in zijn definitieve besluit rekening houden. Vervolgens 
informeert de werkgever de werknemer schriftelijk over de aan hem toegekende functie, schaal en 
salaris. Uiteraard kan de werknemer bezwaar maken. De procedure staat in Hoofdstuk 3 
beschreven.  
 
De functie van medisch adviseur en een aantal staffuncties zijn nog niet opgenomen in het 
materiaal. De reden daarvoor is dat die functies in een nog te grote variatie in de praktijk 
voorkomen om ze nu adequaat voor landelijk gebruik te kunnen beschrijven. Echter, het onderzoek 
naar de inhoud en niveaus van deze functies wordt voortgezet. Zodra over deze functies 
overeenstemming bestaat tussen CAO-partijen worden de set referentiefuncties en de matrix 
ermee aangevuld. 
 
Het is mogelijk dat zich in de praktijk functies voordoen die niet passen in de referentiefuncties en 
de matrix. In dat geval moet de werkgever de FWHZ-commissie verzoeken om uitwerking van de 
nieuwe functie en indeling ervan. Dit gebeurt alleen als is vastgesteld dat dit gezien het 
beschikbare materiaal noodzakelijk is. De procedure hiervoor staat in Hoofdstuk 3. 
 
De functiewaardering maakt deel uit van de CAO en daarover op zich is geen overleg met of 
instemming van de OR of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) vereist. Wel is het nodig om het 
plan van aanpak bij de invoering van de functiewaardering – hoe wordt het toegepast – voor 
instemming aan de OR voor te leggen. De pvt moet over het plan van aanpak geïnformeerd 
worden en kan om advies worden gevraagd. Duidelijke informatie en beantwoording van vragen 
draagt bij aan een zorgvuldig proces van invoering. 
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2.4. Afspraken over de werkwijze 

In de CAO 2003-2004 spraken werkgevers en werknemers af dat met ingang van 1 mei 2004 
functiewaardering zou worden toegepast. Eventuele salarisverhogingen die voortvloeien uit de 
invoering van de functiewaardering werken derhalve terug tot het moment dat de functie volledig 
werd uitgeoefend, maar niet verder dan tot 1 mei 2004.  
 
Als blijkt dat aan een functie een lagere salarisschaal dan wel een salarisschaal met een lager 
maximum salaris is verbonden dan de werknemer genoot vóór zijn functie werd ingedeeld, gelden 
de volgende afspraken: De werknemer wordt zo mogelijk in de nieuwe schaal geplaatst. Indien zijn 
salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe schaal, dan wordt het salaris bevroren op het 
regelnummer. Indien het salaris niet overeenkomt met een regelnummer wordt de medewerker in 
het naasthogere regelnummer geplaatst. De nieuwe schaal of het nieuwe regelnummer is van 
toepassing met ingang van het moment dat de werkgever de werknemer schriftelijk in kennis stelt 
van de voor hem geldende functiebeschrijving met de bijbehorende indeling.  
 
Voor de beoordeling van verzoeken om individuele omschrijving en voor behandeling van 
bezwaren met betrekking tot de functie-indeling dan wel de ingangsdatum hebben werkgevers en 
werknemers een afzonderlijke FWHZ-commissie ingericht. De commissie bestaat één 
vertegenwoordiger van werkgeverszijde, één van werknemerszijde en een onafhankelijk 
functiewaarderingsdeskundige. Uitspraken van deze commissie op bezwaren zijn bindend. Dat wil 
zeggen dat werkgever hiervan niet kan afwijken.  
 
Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de actualiteit en consistentie 
van het systeem en het salarisgebouw. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij hun 
landelijke representatieve organisaties, betrokken bij de totstandkoming van de CAO, informeren 
over wijzigingen, knelpunten en veranderingen. CAO-partijen houden elke vier jaar de set 
referentiefuncties en de functiematrix tegen het licht en waar nodig wordt die dan geactualiseerd. 
Hetzelfde geldt voor de overige afspraken in het kader van de functiewaardering. 

2.5. Vragen? 

Werkgevers kunnen zich wenden tot de LHV of VHN voor ondersteuning en antwoorden op het 
gebied van CAO en functiewaardering.  
 
Algemeen adres voor informatie: 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 
'Domus Medica' 
Lomanlaan 103, 3526 XD Utrecht 
Postbus 20056, 3502 LB Utrecht 
Telefoon 030-2823723, Telefax 030-2890400 
E-mail lhv@lhv.nl 
Website www.lhv.nl

 
Werknemers kunnen met hun vragen terecht bij de werkgever of bij een van hun 
vertegenwoordigende organisaties.  
 
Adressen voor informatie: 
 
NVDA 
Othellodreef 93 
3561 GT  Utrecht 
030 – 263 10 40 
 
CNV Publieke Zaak 
Postbus 84500 
2508 AM  Den Haag 
070 – 416 06 57 
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ABVAKABO FNV 
Postbus 3010 
2700 KT  Zoetermeer 
079 – 353 63 22 
 
Het adres van de FWHZ-commissie is: 
FWHZ-commissie 

Postbus 20056, 3502 LB Utrecht 
Telefoon 030-2823723, Telefax 030-2890400 
E-mail lhv@lhv.nl
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3. Spelregels 

3.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk staan de spelregels beschreven voor: 
• Indeling van functies
Dit is de start van de invoering van functiewaardering in de praktijk, tot het moment dat de 
werkgever de werknemer schriftelijk bericht over zijn of haar functie, de schaalindeling en het 
salaris. 
• Bezwaren
De werknemer die het niet eens is met het besluit van zijn of haar werkgever, verzoekt de 
werkgever om heroverweging. Wordt het probleem daarmee niet weggenomen dan kan de 
werknemer bezwaar aantekenen bij de FWHZ-commissie. 
• Nieuwe functies
Een functie die niet past in de referentiefuncties en de matrix kan onder voorwaarden individueel 
worden beschreven en ingedeeld. 
• Herindeling
Toepassing van functiewaardering op initiatief van de werkgever of op verzoek van de werknemer 
als na verloop van tijd de functie-inhoud is veranderd of de waarderingsmethodiek is aangepast. 

3.2. Indeling van functies 

 
De werkgever in de huisartsenzorg is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het 
indelingsproces. Afgesproken is dat per 1 juli 2006 alle functies in de huisartsenzorg ingedeeld zijn. 
Dat betekent dat dan alle werknemers schriftelijk bericht moeten hebben gehad over hun (nieuwe) 
functie, de schaal en het salaris. De tijd die nodig is om functiewaardering te realiseren is uiteraard 
afhankelijk van het aantal functies binnen de organisatie. Bedenk u dat de afspraken over de 
terugwerkende kracht, in voorkomend geval, naar mate het proces later wordt opgepakt steeds 
zwaarder kunnen wegen. 
 
Schematische weergave indeling van functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema Indeling van functies 
Stap Actie  

 
1. De werkgever maakt voor de eigen organisatie een plan van aanpak voor de 

toepassing van de functiewaardering. Daarin wordt aangegeven welke stappen door 
wie en op welk moment gezet worden. Voor werkgevers met een OR is instemming 
van de OR voor dit plan nodig. 

2. De werkgever vergelijkt de functies binnen de organisatie met de referentiefuncties 
en kent aan elke functie één van de referentiefuncties toe als "meest passend". Doel is 
om een 'match' te vinden tussen de functies; de functie van de werknemer hoeft niet 
exact overeen te komen met de referentiefunctie. Op hoofdlijnen is de functie van de 

Bespreken voorlopige 
uitkomst met werknemer 

en eventueel bijstellen 
uitkomst 

Formeel toewijzen 
functieniveau en 

salarisschaal per brief 

Per werknemer meest 
passende functie en 

functieniveau  
vaststellen 
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werknemer in de referentiefunctie herkenbaar. 
3. De werkgever vergelijkt elke toegekende functie binnen de functiematrix en 

beoordeelt of sprake is van een zodanige afwijking dat een hoger of lager niveau dan 
de referentiefunctie van toepassing is. Hiervan is sprake indien de helft of meer van 
resultaatsgebieden van het afwijkende niveau van toepassing zijn. De werkgever 
benoemt de meest opvallende en niveaubepalende verschillen van de uitgeoefende 
functie met de referentiefunctie, motiveert aldus de afweging, en kiest het meest 
passende functieniveau. 

4. Als een functie niet goed te vergelijken is met een functie uit de referentiematrix of een 
van de varianten wordt een aparte waardering aangevraagd. Zie hiervoor paragraaf 
3.4. 

5. De werkgever houdt een toetsingsgesprek met iedere werknemer of een groep van 
werknemers. In dit gesprek wordt duidelijk gemaakt op basis van welke argumenten 
functieniveau is geselecteerd. Van dit gesprek wordt een kort verslag met de 
besproken punten gemaakt. 

6. Werknemer heeft de gelegenheid te reageren.1 Wanneer de werknemer van mening 
is dat er in zijn/haar specifieke situatie sprake is van een ander functieniveau, worden 
aan de werkgever praktische voorbeelden gegeven om zo gezamenlijk tot een 
eenduidig functiebeeld te komen.  

7. Op grond van nieuwe inzichten kan de werkgever zijn of haar keuze al dan niet 
aanpassen (evt. nogmaals stap 6) en (vervolgens) de indeling voorlopig vaststellen.

8. Per brief informeert de werkgever de werknemer individueel over de functie, de 
schaalindeling, het salaris en de ingangstermijn. Dit gebeurt met vermelding van de 
bezwarenprocedure. In een bijlage zijn voorbeeldbrieven opgenomen. 

9. Als de werknemer niet akkoord gaat met het functieniveau en het bijbehorende salaris, 
dan kan hij een bezwarenprocedure starten. Zie hiervoor paragraaf 3.3. 

10. De werkgever kan de functie-indeling pas definitief vaststellen als  
a) de bezwaartermijn is verlopen. 
b) de werkgever na bezwaar een nieuw besluit heeft genomen met inachtneming van 
het bindend advies van de FWHZ-commissie (zie paragraaf 3.3.) 

11. Tot slot wordt de indeling verwerkt in de personeels- en salarisadministratie. 

3.3. Bezwaren 

 
Als de werknemer het niet eens is met de door de werkgever toegekende referentiefunctie en/of 
het toegekende niveau, kan hij daartegen bezwaar maken. De bezwarenprocedure bestaat uit twee 
stappen. Eerst vraagt de werknemer de werkgever om heroverweging van zijn besluit. Als dit 
verzoek niet tot het gewenste resultaat leidt kan de werknemer zich wenden tot de FWHZ-
commissie. Deze beide procedures gaan als volgt: 
 
Schema Heroverweging 
Stap Actie  

 
1. Binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van het besluit van de werkgever over 

de functie-indeling en de ingangstermijn (stap 8 in 3.2.) kan de werknemer 
schriftelijk vragen de functie-indeling te heroverwegen.  
In bijlage .. is een voorbeeld voor een verzoek om heroverweging opgenomen. 

2. Het verzoek om heroverweging kan uitsluitend betrekking hebben op de functie 
van de betreffende werknemer, het vastgestelde functieniveau en/of de 
ingangstermijn.  
De werknemer moet motiveren waarom het vastgestelde niveau of de 
ingangstermijn niet juist is. Dat kan met voorbeelden uit de praktijk van 
werkzaamheden die structureel onderdeel uitmaken van de functie en een 
ander niveau of een andere ingangstermijn rechtvaardigen. 

                                                           
1 NB: het gaat in het gesprek uitsluitend om indeling van de uitgeoefende functie. Gespreksonderwerpen die niets met het 
indelen te maken hebben (zoals persoonlijk functioneren, werkdruk, arbeidsmarktschaarste enz.) kunnen beter geparkeerd 
en op een ander tijdstip besproken worden. 
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3. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid het verzoek binnen 
14 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek mondeling toe te lichten. 

4. De werkgever beslist op het verzoek tot heroverweging en deelt de werknemer 
dit binnen 28 kalenderdagen na de mondelinge toelichting schriftelijk en 
voorzien van een deugdelijke motivatie mede. 

5. Als de werkgever geen aanleiding ziet tot het wijzigen van het vastgestelde 
functieniveau of de ingangstermijn, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om 
bezwaar in te dienen bij de FWHZ-commissie.  

 
 
Schema Bezwaar bij FWHZ-commissie 

Stap Actie  
 

1. De werknemer kan binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing op 
de heroverweging van de werkgever hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen bij 
de FWHZ-commissie. 

2. Het bezwaar heeft uitsluitend betrekking op de functie van de betreffende 
werknemer, het vastgestelde functieniveau en/of de ingangstermijn.  
De werknemer moet motiveren waarom het vastgestelde niveau of de 
ingangstermijn niet juist is. Dat kan met voorbeelden uit de praktijk van 
werkzaamheden die structureel onderdeel uitmaken van de functie en een ander 
niveau of een andere ingangstermijn rechtvaardigen. 

3. Aan het indienen van een bezwaar bij de FWHZ-commissie zijn kosten 
verbonden. Werknemer ontvangt met de ontvangstbevestiging van de FWHZ-
commissie een factuur voor de behandelingskosten van € 500,- of  € 750,-2. Dit 
bedrag wordt terugbetaald wanneer de werknemer in het gelijk wordt gesteld. De 
kosten komen dan voor rekening van de werkgever. 

4. De FWHZ-commssie vraagt van de werkgever binnen 14 kalenderdagen na 
ontvangst van het bezwaarschrift de nog benodigde stukken en een schriftelijke 
reactie op het bezwaar van de werknemer. 

5. De FWHZ-commssie behandelt het bezwaar op basis van het dossier en geeft 
een bindend advies aan de werkgever. Werknemer ontvangt een afschrift van dit 
bindend advies. 

6. De werkgever beslist binnen 14 kalenderdagen met inachtneming van het bindend 
advies en stelt de werknemer hier schriftelijk van op de hoogte. 

3.4. Nieuwe functies 

Indien de werkgever de werkzaamheden van een werknemer naar zijn mening niet kan matchen 
met een referentiefunctie of als sprake is van een eisenpakket dat beduidend hoger of lager is dan 
één van de aangegeven niveaus in de matrix, dan kan een nieuwe functie worden beschreven en 
ingedeeld. Dat gaat als volgt in zijn werk.  

Schema Nieuwe functies 
Stap Actie 
1. De werkgever vraagt bij de FWHZ-commissie een waarderingsadvies. Hij levert 

daartoe informatie over de vorm, aard en bestaansreden van de functie en geeft 
inzicht in de gestelde functie-eisen.  

2. Binnen 42 werkdagen bericht de FWHZ-commissie aan de werkgever of zij 
akkoord gaat met de uitwerking van een nieuwe functie.  

                                                           
2 Werknemers die zijn aangesloten bij een van de werknemersorganisaties die partij zij bij de CAO Huisartsenzorg betalen 
de lagere bijdrage van € 500. Anderen zijn € 750 verschuldigd. 
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3. Indien de FWHZ-commissie akkoord gaat, zorgt de FWHZ-commissie voor het 
opstellen van een functieomschrijving en waardering van de functie. Dit gebeurt 
binnen 84 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de werkgever. De 
nieuwe functie kan, indien de functie een landelijke dekking heeft, bij een / de 
volgende update worden opgenomen in de functiematrix. 

4. Aan de hand van deze functieomschrijving en de functiematrix kan de werkgever 
de functie indelen. 

5. Indien de FWHZ-commissie niet akkoord gaat met de uitwerking van een nieuwe 
functie, dient de werkgever alsnog een van de in de matrix voorkomende functies 
toepassen. De FWHZ-commissie adviseert welke functie dan toegepast kan 
worden. 

 

3.5. Spelregels voor herindeling  

Vanaf één jaar na invoering van de functiewaardering is herindeling van een functie mogelijk. Dat 
kan aan de orde zijn bij aanzienlijke veranderingen in het functiebeeld en de functie-eisen. Een 
initiatief tot herindeling kan van zowel werkgever als werknemer komen. De werkgever hanteert 
daarbij dezelfde procedure als is beschreven onder 3.2. Indien de werknemer van mening is dat 
zijn functie is gewijzigd, kan hij een verzoek tot herindeling indienen bij de werkgever. In 
onderstaande tabel is de te volgen werkwijze uitgewerkt. 
 
Schema Herindeling op verzoek werknemer 
Stap Actie 
1. Als de werknemer van mening is dat zijn functieniveau substantieel veranderd is, 

dan kan hij een schriftelijk verzoek tot aanpassing van het functieniveau indienen 
bij de werkgever. In dit verzoek wordt duidelijk aangegeven wat de substantiële 
veranderingen zijn (bijv. coördineren of leidinggeven aan werknemers) die een 
wijziging van het functieniveau rechtvaardigen. 

2. Binnen 42 kalenderdagen nadat het verzoek is ontvangen, geeft de werkgever 
schriftelijk een goed beargumenteerde reactie op het verzoek 

3. Als de werkgever het eens is met de werknemer, dan past hij het functieniveau en 
het nieuwe bijbehorende salaris aan. Het nieuwe niveau en de bijbehorende 
salariëring gaat in de maand volgend op het moment dat de aanvraag bij de 
werkgever is ingediend. Werkgever bevestigt het besluit schriftelijk aan de 
werknemer. 

4. Als de werkgever geen aanleiding ziet tot het wijzigen van het vastgestelde 
functieniveau, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om bezwaar in te dienen 
bij de FWHZ-commissie. Voor deze procedure wordt dezelfde weg gevolgd als 
beschreven is in 3.3. 
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4. Functies 

4.1 Referentiefuncties     

Van de hieronder genoemde functies zijn functiebeschrijvingen opgesteld, welke ten grondslag 
liggen aan de FWHZ-indelingen. 
De letters verwijzen naar de in de matrix aangegeven niveautyperingen. 
 
° Doktersassistent ANW (A) 
° Doktersassistent Dag   (A) 
° Coördinerend doktersassistente ANW (B2; variant "leidinggeven)      
° Coördinerend doktersassistente  Dag (B2; variant "leidinggeven)      
° Apothekersassistent/doktersassistent  (B3)            
° Praktijkondersteuner (A) 
° Praktijkondersteuner met managementtaken (B2; variant "leidinggeven") 
° Assistent Locatiemanager                                
° Locatiemanager                                                    
° Hoofd Administratie                                    
° Kwaliteits- en klachtenfunctionaris  
° P&O functionaris                                   
° Administrateur  
° Administratief medewerker 
° Chauffeur   
° Facilitair medewerker               
° Secretaresse          

 
De beschrijving van de functies zijn opgenomen in bijlage A van deze Handleiding. 
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