
Uit: Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 
 

Spelregels bij het indelen 
 
Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen 
• Indien bij het verifiëren van de niveaukarakteristieken twee van de eerste drie 

niveaukarakteristieken (te weten Complexiteit, Zelfstandigheid en Afbreukrisico) naar één 
niveau verwijzen, dan is dat doorslaggevend, ook al tendeert de derde van deze drie 
karakteristieken naar een ander niveau. 

• Het belang dat gehecht is aan de fysieke factoren, zorgt er in een aantal twijfelsituaties 
voor dat de vierde niveaukarakteristiek (Fysieke Aspecten) doorslaggevend is.  

 
Hoe de vereiste kennis is verworven, doet nauwelijks ter zake 
• Bij de niveaukarakteristiek Complexiteit is het kennisniveau tot uitdrukking gebracht dat 

voor de uitoefening van de functie vereist is. In het algemeen is bij het indelen niet 
relevant hoe de functievervuller zich de kennis eigen heeft gemaakt en ook niet de 
feitelijke duur van de kennisverwerving. 

 
Een bevoegdheidsvereiste staat buiten de indeling 
• Een wettelijk vereiste bevoegdheid is in feite een selectie-eis die als zodanig niet in een 

functie-indelingsmethode thuishoort, maar afzonderlijk moet worden toegepast. De 
eventueel vereiste kennis telt wel mee. 

 
Vervangen van de directe chef heeft veelal geen invloed op de indeling 
• Vervangen van de directe chef vormt soms een integraal onderdeel van de functie, maar 

betreft dan tijdelijk vervangen (enkele uren, dagen, weken) en beperkt vervangen (niet 
alle bevoegdheden). De invloed op de functie valt in die situaties te verwaarlozen. 

• Indien vervanging van de chef meeromvattend is, dient deze op haar inhoudelijke merites 
te worden beoordeeld en zijn consequenties voor de functie-indeling niet uitgesloten. 

• Langdurige vervanging vereist een aparte regeling, eventueel buiten de functie-indeling. 
In feite verricht de vervanger dan gedurende de vervangingstijd een andere functie dan 
zijn eigen functie. 

  
Bij mengfuncties telt het zwaarste bestanddeel 
• Bij structurele meng- of combinatiefuncties kan de functie elementen bevatten die 

volgens afzonderlijke niveaubladen worden ingedeeld. In dat geval is de hoogste van die 
indelingen van kracht, mits dat zwaarste element van de functie over langere tijd 
gemiddeld gedurende 25% of meer van de normale arbeidsduur wordt uitgeoefend. 

 
Niet altijd zijn de zwaarste fysieke factoren maatgevend  
• Is er in het werk structureel sprake van twee verschillende niveaus in de fysieke aspecten 

(gelet op onaangenaam, fysiek zwaar, inspannend, risicovol e.d.) en zou dit leiden tot 
een niveauverschil, dan geldt de hoogste van die twee indelingen indien de zwaardere 
fysieke factoren gelden gedurende 25% of meer van de normale arbeidsduur. 

 
Leentjebuur spelen bij een andere functiefamilie mag, mits… 
• In het algemeen dient men voor de niveaubepaling binnen één functiefamilie te blijven. 

Lukt dit niet en geeft een andere functiefamilie wel uitsluitsel voor de indeling, dan mag 
deze gehanteerd worden, mits alle niveaukarakteristieken overeenstemmen. 

 
In grensgevallen opnieuw informatie inwinnen 
• Indien de indeling niet eenduidig kan plaatsvinden, dient eventueel opnieuw informatie 

over de functie te worden verzameld. In ieder geval dient de relevante functie-inhoud 
expliciet te worden vastgesteld, gericht op de factoren die niveauverschillen vertonen. 

 


