Implementatie ORBA
Ondersteuning door EVZ
voor het kleine en middelgrote slagersbedrijf

Situatieschets

Ø Per 1 juli 2018 wordt ORBA geïmplementeerd in de
slagersbranche
Ø Dit betekent dat alle bedrijven uit de branche voor die tijd:
• (opnieuw) bedrijfsfuncties moeten vaststellen
• deze in moeten delen in een nieuwe functiegroep
• en opnieuw de salarissen van medewerkers moeten
bepalen
Ø In principe kunnen werkgevers dit zelf doen aan de hand van
het geactualiseerde referentiemateriaal en bijbehorende
handleidingen
Ø EVZ heeft het nieuwe referentiemateriaal opgesteld en ruime
ervaring met het opstellen van bedrijfsfunctieomschrijvingen en
het indelen van functies
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Vraagstelling

Kan EVZ mij als werkgever ondersteunen bij de invoering van
ORBA in mijn bedrijf?
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Uitgangspunten: 2 type
Klein slagersbedrijf
(Type 1 bedrijf)

Middelgroot slagersbedrijf
(Type 2 bedrijf)

Maximaal 10 medewerkers
Maximaal 4 verschillende functies

10 -20 medewerkers
5 - 8 verschillende functies

De functies liggen in lijn met (een aantal) van de referentiefuncties
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Plan van aanpak
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Voorbereiding door werkgever
•
Inzicht in werkzaamheden en salarissen van medewerkers
EVZ bezoekt bedrijf (1/2 of hele dag) om:
• Inzicht te krijgen in de specifieke bedrijfscontext
• Ter plekke op basis van de referentiefuncties de conceptbedrijfsfunctieomschrijvingen op te stellen
Werkgever bespreekt bedrijfsfunctieomschrijvingen met
medewerkers
•
Aanpassingen worden doorgegeven aan EVZ
EVZ maakt de bedrijfsfunctieomschrijvingen definitief
EVZ deelt de bedrijfsfuncties in in een functiegroep
EVZ bepaalt de nieuwe salarissen van medewerkers
(Optioneel) EVZ zorgt voor het opstellen van de schriftelijke
bevestiging aan medewerkers
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Kosten
Type 1 bedrijf

Type 2 bedrijf

Bedrijfsbezoek incl. opstellen
concept bedrijfsfunctieomschrijvingen

€ 885,-

€ 1770,-

Definitief maken en indelen van
functies, bepalen van salarissen

€ 355,-

€ 710,-

(Optioneel) opstellen brieven voor
medewerkers

€ 177,50
€ 355,_________________ __________________

Totaal excl. brieven

€ 1.240,-

Totaal incl. brieven

€ 2.480,€ 1.417,50

€ 2.835,-

Bent u lid van KNS en/of VVK? Dan ontvangt u 10% korting op de genoemde bedragen
Prijzen zijn excl. btw maar inclusief reis- en secretariaatskosten
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Vragen?

EVZ organisatie-advies
Almystraat 14
5061 PA Oisterwijk
(013) 463 50 40
www.evz.nl
Maaike Jacobi
jacobi@evz.nl
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