
Hoofdstuk 7 Salariëring en vakantiebijslag 
 
7.1. Salariëring 
 
Artikel 7.1.1. Algemeen 
1. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst en als onderdeel daarvan een actuele 

functiebeschrijving.  
2. De functiebeschrijving voldoet aan de door cao-partijen vastgestelde kwaliteitseisen (in 

kantlijn zie bijlage D). 
3. De indeling van de functie vindt plaats met behulp van het FWG-systeem in een 

functiegroep 5 tot en met 80. 
4. Op basis van de indeling vindt inschaling plaats in een van de gelijkluidende salarisschalen. 
  
Artikel 7.1.2 FunctieWaardering Gezondheidzorg (FWG) 
1. Het FWG®-systeem maakt deel uit van deze cao. Cao-partijen bepalen welke 

systeemversie van kracht is. 
2. De werknemer heeft op verzoek toegang tot de “inzage versie” van dit systeem. 
3. De werkgever en werknemer die door de algemeen verbindendverklaring aan deze cao 

zijn gebonden hebben recht op inzage in het FWG®-systeem en de relatie hiervan met de 
indeling van de functie in de functiegroepen als bedoeld in artikel 7.1.1.  

 
Noot: Voor informatie over het FWG®-systeem zie: www.fwg.nl. 
 
Artikel 7.1.3. Salariëring 
1. De werknemer ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij 

de functiegroepen 5 tot en met 80.  
2. Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen 

ervaring. 
3. De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van paragraaf 7.2 of 

7.3 en de daarbij behorende salarisschalen. 
4. De werknemer waarvan is vastgesteld dat hij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat 

is met voltijd arbeid 100% van het WML te verdienen, maar wel arbeidsmogelijkheden 
heeft, ontvangt het voor hem geldende WML. 

5. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar 
(gemiddeld 36 uur per week). Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende 
arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel toegepast. 

 
Artikel 7.1.4. Uitbetaling salaris 
1. De werknemer moet uiterlijk twee dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, voor het 

einde van de kalendermaand over zijn salaris over die maand kunnen beschikken. 
2. De vergoeding voor onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en 

consignatiedienst,  geconsigneerde pauze tijdens de nachtdienst, woon-werkverkeer en 
reis- en verblijfkosten in een maand wordt uiterlijk in de daaropvolgende kalendermaand 
uitbetaald. 

3. De werknemer ontvangt een schriftelijke of digitale specificatie van wijzigingen in het 
salaris en/of in de salarisberekening. 

 
  

http://www.fwg.nl/


Artikel 7.1.5. Herziening van reeds ingedeelde functies 
1. Een verandering van de functiebeschrijving en/ of indeling  (herbeschrijving/herindeling) 

van een functie vindt plaats conform  het Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg®. 
(in kantlijn zie bijlage D). 

2. Als ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep  van kracht wordt, 
wordt de salarisschaal behorend bij de hogere functiegroep van toepassing. Bij de 
inpassing in de nieuwe salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met 
het oude salaris. Wanneer dit bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt 
het naast hogere bedrag van die salarisschaal.  

3. Als ten gevolge van het herindelingsbesluit een lagere functiegroep van kracht dan wordt 
de werknemer met behoud van salaris ingeschaald in de lagere salarisschaal. Bij de 
inpassing in de lagere salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met het 
oude salaris. Wanneer dit bedrag niet in de lagere salarisschaal voorkomt, dan geldt het 
naast hogere bedrag van die salarisschaal. Het maximaal door de werknemer te bereiken 
salaris bedraagt het salarismaximum van de lagere schaal vermeerderd met 10%. 
Periodieken worden toegekend op basis van de nieuwe lagere schaal. Na het bereiken van 
het hoogste IP-nummer in de nieuwe lagere schaal, volgt de werknemer de periodieke 
verhogingen conform de hogere schaal tot het maximum van 110% van de lagere schaal is 
bereikt. 

4. Verdient de werknemer op het moment van de herindeling meer dat het in lid 3 bepaalde 
salarismaximum, dan wordt het salaris bevroren op het dan geldende IP-nummer.  

5. Het uiteindelijk te bereiken of bevroren salaris  wordt aangepast met de algemene 
loonaanpassingen van deze cao. 

6. De uitkomst van een herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop in de 
herindelingsprocedure tussen werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over 
de functiebeschrijving. 

7. Een herindeling in een hogere functiegroep is geen bevordering in de zin van artikel 7.1.9. 
 
Artikel 7.1.6 Nabetaling 
1. De werknemer, van wie de functiebeschrijving is vastgesteld, die de instelling heeft 

verlaten voordat  de (her)indelingsprocedure voor zijn functie is afgerond, heeft recht op 
een nabetaling over de periode van vaststelling van de functiebeschrijving tot einde 
dienstverband. 

2. De nabetaling bestaat uit het verschil tussen zijn oorspronkelijke salaris en het salaris dat 
hij zou hebben ontvangen na (her)indeling. Onder salaris in de zin van dit artikel wordt 
tevens verstaan alle toeslagen die zijn afgeleid van het bruto-maandsalaris. 

3. Indien werkgever en werknemer in geval van beëindiging van het dienstverband door 
middel van een beëindigingsovereenkomst overeenkomen dat er sprake is van “finale 
kwijting” moet beide partijen duidelijk zijn dat hierbij afstand wordt gedaan van 
nabetalingsrechten. 


