
Functie-indeling 

 
Functiegroepen en referentiefuncties (standaardfuncties) 
In het overzicht hieronder staan naast de functiegroepen de standaardfuncties (referentiefuncties). 
Deze referentiefuncties zijn gebaseerd op vakvolwassen medewerkers die allrounder of zelfstandig 
werkend zijn in hun functie.  
 
Het kan in de praktijk voorkomen dat een functienaam bij het ene bedrijf een andere functie-inhoud 
heeft dan bij het andere bedrijf. Dit zorgt er niet meteen voor dat deze functie in een hogere of 
lagere functiegroep hoort. Dat is pas het geval als alle activiteiten en verantwoordelijkheden samen 
veel lichter of zwaarder zijn dan de taken en verantwoordelijkheden van de standaardfunctie.  
 
Staat een functie niet in het overzicht hieronder? Dan kijkt de werkgever welke standaardfunctie het 
meest past bij die functie. In het ‘Handboek functieomschrijving’ leest u daar meer over.  
 
 

Functiegroep Referentiefuncties 

A Inpakker (machinematig) 

 Inpakker (handmatig) 

  

B Schuurder 

 Meubelmaker A 

  

 Naaister A 

 Magazijnmedewerker 

  

C Meubelmaker B 

 Operator (hout)bewerking A 

 Spuiter A 

 Fineerder A 

 Vrachtwagenchauffeur 

 Stoffeerder A 

 Naaister B 

 Receptionist 

  

D Verkoopmedewerker A 

 Administratief medewerker 

 Meubelmaker C 

 Spuiter B 

 Fineerder B 

 Stoffeerder B 

 Operator (hout)bewerking B 

 Medewerker technische dienst 

 Monteur 

  

E Inkoopmedewerker 

 Onderhoudsmonteur 

 Verkoopmedewerker 

 Meubelmaker D (meew.) 

 Machinaal houtbewerker 

 Operator (hout)bewerking C 

 Magazijnbeheerder 

 Secretaresse (directie) 
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Toelichting functiegroepen: 
 
Functiegroep A 
Het onder leiding verrichten van eenvoudige steeds weer terugkerende werkzaamheden waarvoor 
geen of nagenoeg geen ervaring vereist is. In het algemeen zeer eenvoudige hulparbeid. 
 
Opleidings-/ervaringsniveau: 
Geen of nagenoeg geen. 
 
Functiegroep B 
Eenvoudige werkzaamheden die meer zelfstandig doch wel onder toezicht verricht worden en 
waarvoor reeds een korte tijd praktijkervaring gewenst is. 
 
Opleidings-/ervaringsniveau: 
Enige ervaring is vereist. 
 
Functiegroep B1 
Werknemers die een basisberoepsopleiding of vakopleiding via de beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) volgen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 
 
Functiegroep C 
Het werk vereist over het algemeen ervaring gepaard met enige theoretische vakkennis. 
Bij machinearbeid wordt gewerkt met ingewikkelde machines en/of geen repeterende arbeid met 
minder ingewikkelde machines. 
Het instellen van machines behoort slechts tot de taak indien dit niet ingewikkeld is. 
 
Opleidings-/ervaringsniveau: 
Ruime ervaring en/of LTS-, LEAO-, KMBO, Vbo-diploma, diploma primair Leerlingwezen of diploma 
basisberoepsopleiding via de beroepsbegeleidende leerweg. 
 
Functiegroep D 
Werkzaamheden zijn gevarieerd en vereisen een goede bedrijfservaring, theoretische kennis en enig 
eigen initiatief. 
 
Opleidings-/ervaringsniveau: 
LTS/MAVO/HAVO/MEAO/Vbo met aanvullende gerichte beroepsopleiding of gelijkwaardige kennis. 
 
  

F Medewerker Verkoop 

 Medewerker Inkoop 

 Teamleider/Werkplaatschef 

  

G Tekenaar 

 Werkvoorbereider 

 Calculator 

 Projectmanager 

 Manager 



Functiegroep E 
Werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en vereisen een ruime ervaring, alsmede theoretische kennis 
en eigen initiatief. 
Enige leidinggevende en contactuele eigenschappen zijn noodzakelijk. 
 
Opleidings-/ervaringsniveau: 
LTS of Vbo met aanvullende beroepsopleiding, MTS/MAVO/MEAO/HAVO dan wel gelijkwaardige 
kennis. 
 

Kenmerken van Functiegroep F 
Het zelfstandig verrichten van veelal vakinhoudelijke ondersteunende, beherende en uitvoerende 
werkzaamheden. Allround vakkennis is vereist. 
De werkzaamheden worden verricht binnen standaard procedures. Op basis van eigen inbreng en 
interpretatie zijn er keuzemogelijkheden voor de aanpak van de eigen werkzaamheden. Bij 
afwijkingen worden aanpassingen aangebracht in aanpak, uitvoering en voortgang. 
Problemen worden opgelost op basis van meerdere, veelal bekende oplossingen met vrijheid voor de 
te kiezen oplossing. Hiervoor is eigen oordeelsvorming en interpretatie vereist.  
Eventuele gevolgen van verkeerd handelen zijn snel merkbaar en zijn met name intern en/of beperkt 
extern gericht. Gevolgen betreffen niet alleen het eigen werk, maar hebben ook impact op anderen  
(bijv. voortgang). 
Contacten zijn veelal  informerend, regelend en afstemmend van aard, waarbij soms sprake is van 
een andere sfeer en enige belangverschillen spelen. 
 

Kenmerken van Functiegroep G 
Het zelfstandig verrichten van veelal vakinhoudelijke ondersteunende, uitvoerende, organiserende 
en/of specialistische werkzaamheden. Vakinhoudelijke kennis van (een deel van) het vakgebied is 
vereist. 
De werkzaamheden worden verricht binnen bestaande procedures. Op basis van eigen inbreng, 
interpretatie en globale analyse is er ruimte voor de aanpak en prioritering  van de eigen 
werkzaamheden. 
Problemen kunnen andere vakgebieden raken. Voor het oplossen van problemen moet een afweging 
worden gemaakt tussen diverse oplossingsrichtingen. Hiervoor is interpretatie en (oppervlakkige) 
analyse vereist. 
Eventuele gevolgen van verkeerd handelen zijn beperkt en doorgaans niet direct merkbaar (korte 
termijn). Gevolgen zijn  intern en/of extern gericht en hebben impact op anderen of een team. 
Contacten zijn veelal informerend, regelend, afstemmend en/of adviserend van aard, waarbij 
regelmatig sprake is van een andere sfeer met enige belangenverschillen. 
 
 


