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Spitsbijeenkomst Managers logistiek OK

Benny Bourgonje FWG deskundige

Relatie Organisatie

Financiële bijdrage geen

Raden van Advies geen

Overige geen





Programma

▪ Introductie

▪ Fundamenten:

- Waarom  functiewaardering? 

- CAO-kader

- Hoe gaat dat?

▪ De functie van  Logistiek medewerker OK

▪ Vragen



Stellingen:

▪FWG bepaalt mijn salaris?

▪Als ik beter mijn best doe verdien ik een 
hoger salaris?



Introductie: even opfrissen



Waarom functiewaardering?

▪ Grondslag voor beloning & loonkostenregulering in de 

zorgsector

▪ Waarom FWG?

- Maatwerksysteem, toegespitst op de zorg en daardoor herkenbaar

▪ Waarom alle branches hetzelfde systeem?

- Voorkomen van concurrentie op primaire arbeidsvoorwaarden in de 

zorgsector

▪ Cao?

- Verankering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.



Partijen

Actiz GGz-
Nederland

NVZ VGN

FWG 



cao kader:

Regels en procedures



Toepassing van het systeem

Elke branche heeft een eigen CAO, maar
alle branches gebruiken hetzelfde FWG-
Systeem.

FWG in CAO’s:
▪ Centraal vastgesteld
▪ Lokaal uitgevoerd
▪ Verantwoordelijkheid van 

de zorgorganisatie



CAO-partijen

Partijen bepalen per CAO:

▪ Dat FWG van toepassing is

▪ Vanaf welke datum

▪ Procedures

▪ Koppeling loonlijn

▪ Koppeling sociaal beleid



Wat is functiewaardering?

▪Functiewaardering is: 

het volgens een bepaalde methodiek 

ordenen van functies.



Wat is functiewaardering?

De methodiek FWG: 

◼ een analytische puntenmethode

Doel:

◼ ordenen: in functiegroepen



Functiewaardering, beloning en beleidsontwikkeling
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Functiewaardering 

=ordening

Sociale partners
Koppeling salarisschalen + 
CAO-procedures

Instellingen

Beleidsont-
wikkeling

▪beoordeling
▪ resultaatgericht 

werken
▪ competenties
▪ enzovoort



Functiewaardering

Betreft:
▪ De op hoofdlijnen beschreven functie, d.w.z. het “speelveld van het 

functioneren” 
▪ Wat een functionaris onder normale omstandigheden aan bagage 

en gedrag nodig heeft

Betreft dus niet:
▪ Beoordeling functie (belang van de functie)
▪ Hoe (het getoonde gedrag in de praktijk)
▪ Functieresultaat (geleverde prestaties)
▪ Wie het doet (personen, interesse, motivatie)
▪ Beloning (€, bonus, …)
▪ Seizoensinvloeden (arbeidsmarkt)



Belangrijk is dus:

Een actuele, goed omschreven functiebeschrijving!

Let bij het actualiseren altijd op: als er 
taken bijkomen, leg vooral het accent 
op mogelijk andere kennis eisen, 
vaardigheidseisen of Inconvenienten.

Vb: contact met externen, stelt eisen 
aan voorkomen en gedrag.



Naar inhoud Logistiek 

medewerker OK

▪Kennis

▪Zelfstandigheid

▪Sociale vaardigheden

▪Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

▪Uitdrukkingsvaardigheid

▪Bewegingsvaardigheid

▪Oplettendheid

▪Overige functie-eisen

▪ Inconveniënten



Vragen?



Zelf aan de slag!

▪A4 invullen met beeld van de functie logistiek 

medewerker OK binnen uw eigen organisatie. 

Aanvinken 10 minuten

▪Doorspreken van de verschillen per drietal, 

uitwisselen van functiebeelden

▪Plenair terugkoppelen



Nabespreking

Wat is je opgevallen?

Welke goede ideeën neem 
je mee?


