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      Inform
atie 

De modernisering van het ORBA-functiehuis is in volle gang. Hierbij informeren wij u over de voortgang. 

In de afgelopen periode zijn er 37 nieuwe functieomschrijvingen gemaakt. Bijvoorbeeld voor rijper, teamleider 
productie, communicatieadviseur en keurmeester. Binnenkort willen we deze nieuwe omschrijvingen met u bespreken 
in workshops. De data hiervan treft u hieronder aan. Werknemers worden in het najaar per mail en indien mogelijk 
ook via bijeenkomsten om input gevraagd. Daarna worden de functieomschrijvingen definitief gemaakt. De functies 
moeten dan nog gewaardeerd worden en het nieuwe handboek wordt ontwikkeld. Daarna vindt de laatste fase 
plaats: de implementatie.  

De nieuwe functieomschrijvingen zijn tot stand gekomen op basis van de representatieve enquête van eind 2018, elf 
bedrijfsbezoeken in de sector en zes bijeenkomsten met de werkgroep. In de werkgroep zitten HR professionals uit de 
branche, ORBA deskundigen van de vakbonden en een kaderlid.

Uit de enquête volgde onder meer dat ruim de helft van de ondervraagden meerdere functies niet meer herkent en 
dat een groot deel van de functies in het huidige raster niet meer voorkomen. De bedrijfsbezoeken vonden plaats 
bij kleine, middelgrote en grote bedrijven. Ook is hierbij rekening gehouden met de diversiteit van de sector (import, 
export, binnenlandse handel, groente- en fruitverwerkers). Vervolgens zijn er functieomschrijvingen opgesteld door de 
AWVN, welke uitvoerig in de werkgroep zijn besproken.

Volgens de planning kan het nieuwe functiehuis vanaf april 2020 geïmplementeerd worden binnen de bedrijven. 

Uitnodiging workshops 
Op korte termijn hebben wij uw input nodig om het nieuwe functiehuis voor de sector definitief te maken. Dit willen 
we doen in workshops. Tijdens de workshops zullen we de nieuwe functieomschrijvingen toetsen aan de praktijk. 
We zullen dit doen in groepjes aan de hand van toetsvragen. De functieomschrijvingen worden tijdens de workshops 
uitgereikt. Er wordt geen voorbereidingstijd gevraagd.

De workshops vinden plaats in de middag op:
• 26 september in het midden van het land 
• 30 september in Zoetermeer 

Noteer deze data alvast in uw agenda’s. De uitnodiging volgt nog. 

De cao-partijen in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn: 

Voortgang onderzoek 
modernisering functiehuis 

GroentenFruit Huis      CNV Vakmensen
Louis Pasteurlaan 6      Tiberdreef 4
Postbus 5007      3561 GG Utrecht
2701 GA Zoetermeer      tel. 030 - 751 10 07
tel. 079 - 368 11 00      cnvinfo@cnv.nl
info@groentenfruithuis.nl    www.cnvvakmensen.nl 
www.groentenfruithuis.nl     

FNV      RMU Werknemers
Hertogswetering 159     Plesmanstraat 68
3543 AS Utrecht     Postbus 900 
tel. 088 - 368 0 368     3900 AX Veenendaal
info@fnv.nl      tel. 0318 - 54 30 30
www.fnv.nl      info@rmu.nu
      www.rmu.nu


