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Whitepaper EVZ en Reiswerk: Functiewaardering cao Reisbranche 
Op 23 maart 2017 heeft Reiswerk in samenwerking met EVZ organisatieadvies een workshop 
gehouden over het indelen van functies aan de hand van het Handboek Functiewaardering cao 
Reisbranche.  
 
Dit was een leerzame en vooral praktische kennisdeling met HR-functionarissen van een groot aantal 
reisondernemingen. In dit whitepaper geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen van 
de workshop. Leuk als naslagwerk en als je de workshop gemist hebt is het de ideale manier om jezelf 
op de hoogte te houden van functiewaardering! 
 
 
Over EVZ organisatieadvies 
EVZ adviseert al sinds 1987 grote én kleine bedrijven bij het optimaliseren van de effectiviteit van 
HRM. EVZ heeft ruime ervaring met het begeleiden van (bedrijfskundige en veranderkundige) HRM-
projecten en werkt vanuit een positief-kritische houding waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan. 
Op het gebied van functiewaardering heeft EVZ al 30 jaar ervaring met de ORBA-systematiek.  
 
 
Aanleiding workshop 
De cao Reisbranche verplicht werkgevers om elke medewerker op grond van de door hem/haar te 
verrichten werkzaamheden in te delen in een functiegroep. Cao-partijen (ANVR en de vakbonden 
FNV, CNV Vakmensen en De Unie) in de reisbranche hebben besloten om per 1 januari 2016 een 
nieuw functiehuis in te voeren. Reiswerk heeft dat nieuwe functiehuis in opdracht van cao-partijen 
ontwikkeld. Het nieuwe functiehuis kent referentiefuncties die ingedeeld zijn in functiegroepen, om 
voor functies van vergelijkbare zwaarte of niveau, ook eenzelfde salaris(bandbreedte) te kunnen 
hanteren. Deze functiegroepen corresponderen daardoor met de eveneens in de cao opgenomen 
salarisschalen. Medewerkers die een functie uit functiegroep X vervullen, worden beloond volgens de 
salarisschaal die aan functiegroep X is verbonden. Hoe zwaarder de functie(groep), hoe hoger de 
beloning. Dit nieuwe functiehuis is onderbouwd met de ORBA-systematiek en de referentiefuncties 
zijn in het Handboek Functiewaardering cao Reisbranche opgenomen (zie: 
https://www.reiswerk.nl/werkgever-in-de-reiswereld/cao,-arbeidsvoorwaarden-en-
pensioen/functiehuis-reisbranche)   
 
De eerste ervaring van de (HR-professionals van) ondernemingen in de reisbranche heeft aangetoond 
dat er behoefte is om aanvullende handvatten aangereikt te krijgen voor, en met name te oefenen 
met, het indelen van bedrijfsfuncties (functies die binnen de onderneming voorkomen). Er worden veel 
vragen gesteld aan Reiswerk over het indelen van bedrijfsfuncties aan de hand van het Handboek 
Functiewaardering. Doel van de workshop was dan ook het oefenen met indelen van bedrijfsfuncties 
en dieper ingaan op vragen die in de praktijk voorkomen bij implementatie van het nieuwe functies 
binnen de reisbranche.  
 
 
Belangrijkste bevindingen workshop 
Minimum-cao 
De cao Reisbranche is een minimum-cao, dat wil zeggen dat de salarisschalen in de cao de 
ondergrens aangeven van de salarissen die een werkgever mag bieden. Je mag afwijken van de cao 
op voorwaarde dat dit ten gunste is van de werknemer. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld een hoger 
salaris krijgen dan in de salarisschalen van de cao staat. Het staat een reisonderneming vrij om een 
eigen salarishuis te hanteren, mits er minimaal wordt voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn in 
de cao. Het is zelfs aan te bevelen om als werkgever vooraf een keuze te maken over de 
(belonings)positie die je in de markt wil innemen. Dat maakt immers dat je niet iedere keer (bij 
werving, promotie, onvrede medewerker e.d.) hoeft na te gaan welk salaris reëel zou zijn.  
 
Bereik cao 
De cao kent geen jeugdschalen maar ervaringsschalen en hierin zijn twee aanlooptredes opgenomen 
van 90% en 95% van het minimumsalaris. Een medewerker die nog over onvoldoende kennis en 
ervaring beschikt (starter) kan maximaal twee jaar volgens ervaringsschalen worden beloond, daarna 
wordt hij/zij minimaal met het salaris behorende bij functiegroep 2 beloond. 
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De hoogste schaal in de cao is schaal 8. Wanneer een functie boven schaal 8 valt is het niet nodig om 
de functie in te delen en mag je als werkgever dus zelf het salaris bepalen. Ook voor die categorie kan 
het handig zijn om een (soort van) salaristabel/-beleid te ontwikkelen. De overige voorwaarden uit de 
cao blijven wel op deze doelgroep van toepassing.  
 
PT-rekenmethode en voor- en nadelen 
Voor medewerkers die bij de invoering van het nieuwe salarisgebouw in een lagere functiegroep 
worden geplaatst én waarvan het feitelijke salaris boven het maximum van de nieuwe, lagere groep 
uitkomt, kan gekozen worden voor een persoonlijke toeslag (PT) om op deze manier het salaris in lijn 
te brengen met het maximum van (de cao, of het eigen gekozen maximum) van de nieuwe groep. In 
het Handboek Functiewaardering cao Reisbranche (https://www.reiswerk.nl/werkgever-in-de-
reiswereld/cao,-arbeidsvoorwaarden-en-pensioen/functiehuis-reisbranche) is opgenomen hoe je deze 
PT berekend en hoe je deze af kunt bouwen. Echter, je bent als werkgever niet verplicht om een PT te 
benoemen. Aangezien de cao Reisbranche een minimum cao is, mag je meer betalen dan het 
maximum van de nieuwe lagere groep. In de praktijk blijkt dat een dergelijke regeling demotiverend 
kan werken en dat er veel administratieve handelingen voor nodig zijn. De keuze of je een PT 
benoemd heeft dus voor- en nadelen, maar is wel aan jou als werkgever om te maken.   
 
Salarisgebouw 
Om op een simpele manier tot een passend salarisgebouw voor jouw organisatie te komen breng je 
alle salarissen van jouw medewerkers in kaart en deze zet je af tegen de loonlijn van de cao. Op de 
x-as staan de functiegroepen en op de y-as staat het (voltijd) salaris. In deze grafiek heb je een 
overzicht van het minimale salaris dat je per functiegroep moet betalen en vervolgens maak je keuzes 
over de hoogte van jouw loonlijn gebaseerd op de salarissen van jouw medewerkers. Door ook nog te 
vergelijken met de markt (zoals: de reisbranche, de sector dienstverlening, heel Nederland of een 
andere referentiekeuze) weet je ook of je concurrerend bent met de ‘buitenwereld’.  
 
Cao-verhoging 
De werkgever is verplicht een eventuele cao-verhoging door te voeren. Er zijn echter meerdere 
situaties en mogelijkheden hoe hier mee om te gaan.  
1) De medewerker valt binnen het functiehuis en heeft een salaris dat binnen de loonschalen van de 

cao Reisbranche valt. 
In dit geval wordt de cao-verhoging over het gehele loon berekend en doorgevoerd. 

2) De medewerker valt binnen het functiehuis maar heeft een hoger salaris dan de bijpassende 
loonschaal van de cao Reisbranche en er is een PT vastgesteld. 
Gedurende een periode van 3 jaar behoudt de medewerker de PT als ongewijzigd nominaal 
bedrag en wordt alleen het functiesalaris met de algemene cao-verhoging aangepast. Na de 
periode van 3 jaar zal de PT jaarlijks worden afgebouwd met de helft van de jaarlijkse verhoging in 
euro’s van het functiesalaris. 

3) De medewerker valt binnen het functiehuis maar heeft een hoger salaris dan de bijpassende 
loonschaal van de cao Reisbranche en er is géén PT vastgesteld. 
In dit geval wordt de cao-verhoging over het gehele loon berekend en doorgevoerd. 

4) De medewerker valt binnen het functiehuis en zit aan het maximum van de bijpassende loonschaal 
van de cao Reisbranche. Het maximum van de loonschaal wordt verhoogd met de cao-verhoging. 
Het salaris van de medewerker kan dus jaarlijks meegroeien met het maximum van de loonschaal. 
Zoals al gezegd mag je positief afwijken van de cao, maar als je dat (te) vaak doet/moet is het aan 
te bevelen om toch een eigen salaristabel te ontwikkelen. 

5) De medewerker valt buiten het functiehuis en dus buiten de loonschalen van de cao Reisbranche.  
Omdat de cao op ook deze categorie medewerkers van toepassing is geldt voor hen ook (ten 
minste) de cao-verhoging.  

 
Indelen bedrijfsfuncties 
De belangrijkste tips die naar voren kwamen op basis van het oefenen met het indelen van 
bedrijfsfuncties zijn: 
- laat je niet misleiden door de functietitel; 
- maak gebruik van de referentiefuncties, deze kun je vinden via de online versie van het Handboek 

Functiewaardering cao Reisbranche (zie: https://www.reiswerk.nl/werkgever-in-de-reiswereld/cao,-
arbeidsvoorwaarden-en-pensioen/functiehuis-reisbranche); 
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- maak gebruik van de indelingsinstrumenten uit het Handboek Functiewaardering cao Reisbranche; 
de vragen bij indelingsinstrument variant B geven houvast. 

 
 
Contact 
Mocht je na het lezen van dit whitepaper aanvullende vragen hebben of loop je zelf tegen problemen 
aan die hier niet aan bod komen kun je altijd contact opnemen met Miranda Wiltenburg, 
Projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.  
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