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Afbouw 2019
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei 

2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Afbouw

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het secretariaat CAO-partijen namens partijen bij bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA);

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door DI-Stone en de 
Landelijke Belangen Vereniging (LBV);

Deze bedenkingen zijn buiten de periode van tervisielegging ingediend en om die reden niet in 
behandeling genomen. 

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door DI-Stone en de 
LBV. Dit verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit besluit tot algemeen verbin-
dendverklaring is genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan de verzoeker tot 
algemeen verbindendverklaring verzonden. De beschikking ligt voor belanghebbenden als bedoeld in 
art. 1:2 eerste lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge-
ving, Parnassusplein 5, ’s-Gravenhage.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit:

Dictum  I 
Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
Afbouw1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1, vierde en vijfde lid komen te luiden:

‘Artikel 1 Definities 

4. Afbouwwerknemer: de werknemer die werkzaamheden verricht als omschreven in de artikel 35B 
van deze cao.
5. Uta-werknemer (uitvoerend, technisch en administratief personeel): de werknemer die werkzaam-
heden verricht als omschreven in de artikelen 40 en 42A van deze cao.’

Artikel 35 is vervallen.

1 Stcrt. 27 november 2018, nr. 49639.
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‘Artikel 35 Groepsindeling en functieomschrijvingen (vervallen per 1 mei 2019)’

Artikel 35A is vervallen

‘Artikel 35A Functieindeling en loongroepen natuursteenbedrijf (vervallen per 1 mei 2019)’

Artikel 35B wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 35B Groepsindeling en functieomschrijvingen per 1 mei 2019 

1. Er zijn referentiefuncties die zijn verdeeld over 6 groepen voor afbouwwerknemers die werkzaam 
zijn in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het 
vloerenbedrijf, het blokkenstelbedrijf of natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 2 t/m 7 van 
deze cao. De referentiefuncties worden per functiecode vermeld in bijlage 12.

2.

 Groep  Stukadoren/ 

Afbouw

 Functie-

code

 Plafond en 

wand

 Functie-

code

 Vloeren/ 

terrazzo

 Functie-

code

 Blokkenstel-

len

 Functie-

code

 Natuursteen  Functie-

code

 1a Algemeen 
medewerker

1.5.1

1b Algemeen 
medewerker

1.1.1 Algemeen 
medewerker

1.2.1 Algemeen 
medewerker

1.3.1 Algemeen 
medewerker

1.4.1

 2a Basis operator
Renovateur

2.5.1
2.5.2

2b Opperman 
stukadoren/
afbouw

2.1.1 Opperman 
plafond en wand

2.2.1 Opperman 
vloeren terrazzo
Hulp 
vloerenlegger
Schuurder/
polijster
terrazzo

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Opperman 
blokkenstellen

2.4.1

 3a Machine 
operator
Medewerker 
natuursteen-
bewerking

3.5.1
3.5.2

3b Platenplakker
Steengaas- 
stucanetsteller

3.1.1
3.1.2

Spachtelaar/
nadenvoeger
systeemplafond- 
en/of
systeemwand-
monteur A
Monteur 
metalstud A

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Vloerenlegger
zand/cement
Vloerenlegger
gieten
Vloerenlegger
kunststof
Vloerenlegger 
monoliet

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Blokkensteller 3.4.1

 4a Allround 
medewerker 
natuursteenbe-
werking
Monteur
Bouwwerkstel-
ler

4.5.1
4.5.2
4.5.3

4b Wand- en 
plafondspuiter
Stukadoor
Buitengevel-
isolatie-
applicateur

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Systeemplafond- 
en/of systeem-
wandmonteur B
Monteur 
metalstud B

4.2.1
4.2.2

Terrazzowerker 4.3.1 Blokkensteller
Maatvoering

4.4.1

 5a Steenhouwer 5.5.1

5b Restauratie-
stukadoor

5.1.2

 6 Meewerkend 
voorman 
stukadoren en 
afbouw

6.1.1 Meewerkend 
voorman 
plafond en wand

6.2.1 Meewerkend 
voorman 
vloeren en 
terrazzo

6.3.1 Meewerkend 
voorman 
blokkenstellen

6.4.1

 
Groep 1a

Natuursteenbedrijf
• Algemeen werknemer (functiecode 1.5.1): een werknemer die hand- en spandiensten verricht 

op locatie. 
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Groep 1b

Stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf 
en het blokkenstelbedrijf:
• Algemeen werknemer (functiecode 1.1.1, 1.2.1., 1.3.1 en 1.4.1.: een werknemer die hand- en 

spandiensten verricht op locatie. 
Groep 2a

Natuursteenbedrijf:
• Basisoperator (functiecode 2.5.1): een werknemer die op aanwijzing machines bedient in de 

werkplaats of fabriek.
• Renovateur: (functiecode 2.5.2): een werknemer die op locatie vloeren behandelt (polijsten, 

schuren of soortelijke methoden). 
Groep 2b

Stukadoors-Afbouwbedrijf:
• Opperman stukadoren/afbouw (functiecode 2.1.1): een werknemer die belast is met het aan- en 

afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert. 
Plafond- en wandbedrijf:
• Opperman plafond en wand (functiecode 2.2.1): een werknemer die belast is met het aan- en 

afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert. 
Vloeren- en terrazzobedrijf:
• Opperman vloeren/terrazzo (functiecode 2.3.1): een werknemer die belast is met het aan- en 

afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert.
• Hulpvloerenlegger (functiecode 2.3.2): een werknemer die op locatie ondersteunende 

werkzaamheden verricht zoals het schuren van vloeren of het aanbrengen van isolatie.
• Schuurder/polijster terrazzo (functiecode 2.3.3): een werknemer die terrazzovloeren en 

-elementen schuurt en polijst. 
Blokkenstelbedrijf:
• Opperman blokkenstellen (functiecode 2.4.1): een werknemer die belast is met het aan- en 

afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert. 
Groep 3a

Natuursteenbedrijf:
• Machine operator (functiecode 3.5.1): een werknemer die zelfstandig machines bedient in de 

werkplaats of fabriek.
• Medewerker Natuursteenbewerking: (functiecode 3.5.2): een werknemer die één of enkele 

stappen in het productieproces van natuursteenproducten uitvoert.
Groep 3b

Stukadoors-Afbouwbedrijf:
• Platenplakker (functiecode 3.1.1): een werknemer die isolatieplaten aanbrengt op buitengevels.
• Steengaas-/stucanetsteller (functiecode 3.1.2): een werknemer die op locatie steengaas, 

stucanet of een soortgelijk product aanbrengt op plafonds en wanden. 
Plafond- en wandbedrijf:
• Spachtelaar/nadervoeger (functiecode 3.2.1): een werknemer die op locatie langsnaden van 

gipswanden vult en afwerkt.
• Systeemplafond- en systeemwandmonteur A (functiecode 3.2.2): een werknemer die op locatie 

systeemplafond- en/of systeemwandmontagewerkzaamheden uitvoert.
• Monteur metalstud A (functiecode 3.2.3): een werknemer die op locatie metalstud montage-

werkzaamheden uitvoert. 
Vloeren- en terrazzobedrijf:
• Vloerenlegger zandcement (functiecode 3.3.1): een werknemer die op locatie zandcementvloe-

ren aanbrengt.
• Vloerenlegger gieten (functiecode 3.3.2): een werknemer die op locatie gietvloeren aanbrengt.
• Vloerenlegger kunststof (functiecode 3.3.3): een werknemer die op locatie kunststofvloeren 

aanbrengt.
• Vloerenlegger monoliet (functiecode 3.3.4): een werknemer die op locatie monolietvloeren 

aanbrengt. 
Blokkenstelbedrijf:
• Blokkensteller (functiecode 3.4.1): een werknemer die op locatie wanden aanbrengt met 

bouwblokken/elementen van gips, cellenbeton, kalkzandsteen of vergelijkbaar materiaal. 
Groep 4a

Natuursteenbedrijf:
• Allround medewerker natuursteenbewerking (functiecode 4.5.1): een werknemer die natuur-

steenproducten oplevert.
• Monteur (functiecode 4.5.2): een werknemer die natuursteenproducten op locatie inmeet en 

monteert.
• Bouwwerksteller (functiecode 4.5.3): een werknemer die verantwoordelijk is voor het plaatsen 

en aanbrengen van natuursteenproducten op locatie. 
Groep 4b:
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Stukadoors-Afbouwbedrijf:
• Wand- en plafondspuiter (functiecode 4.1.1): een werknemer die op locatie wanden en plafonds 

spuit.
• Stukadoor (functiecode 4.1.2): een werknemer die alle soorten stucwerk (pleisteren en 

sierpleisteren) realiseert.
• Buitengevelisolatie applicateur (functiecode 4.1.3): een werknemer die isolatiesystemen op 

buitengevels aanbrengt. 
Plafond- en wandbedrijf:
• Systeemplafond- en systeemwandmonteur B (functiecode 4.2.1): een werknemer die op locatie 

de maatvoering uitzet voor systeemplafond en/of systeemwanden en montagewerkzaamheden 
uitvoert.

• Monteur metalstud B (functiecode 4.2.2): een werknemer die op locatie complexe metaalstud-
werkzaamheden uitvoert. 

Vloeren- en terrazzobedrijf:
• Terrazzowerker (functiecode 4.3.1): een werknemer die terrazzovloeren en -elementen maakt. 
Blokkenstelbedrijf:
• Blokkensteller maatvoerder (functiecode 4.4.1): een werknemer die op locatie wanden 

aanbrengt met bouwblokken/elementen van gips, cellenbeton, kalkzandsteen of vergelijkbaar 
materiaal en belast is met de maatvoering. 

Groep 5a

Natuursteenbedrijf:
• Steenhouwer (functiecode 5.5.1): een werknemer die uit blokken natuursteen werkstukken hakt 

en restauratiewerkzaamheden aan producten van natuursteen uitvoert. 
Groep 5b:
Stukadoors-Afbouwbedrijf:
• Restauratie stukadoor (functiecode 5.1.2): een werknemer die op locatie stucwerk (pleisteren en 

sierpleisteren) en restauratiewerk uitvoert.
Groep 6

Stukadoors-Afbouwbedrijf:
• Meewerkend voorman stukadoren (functiecode 6.1.1): een werknemer die op locatie het 

stukadoorswerk voorbereidt, operationeel aanstuurt en mede uitvoert. Hier valt ook het 
aanbrengen van buitengevelisolatie onder. 

Plafond- en wandbedrijf:
• Meewerkend voorman plafond en wand (functiecode 6.2.1): een werknemer die op locatie de 

montagewerkzaamheden voorbereidt, operationeel aanstuurt en mede uitvoert. 
Vloeren- en terrazzobedrijf:
• Meewerkend voorman vloeren en terrazzo (functiecode 6.3.1): een werknemer die het 

vloeren/terrazzowerk voorbereidt, operationeel aanstuurt en mede uitvoert. 
Blokkenstelbedrijf:
• Meewerkend voorman blokkenstellen (functiecode 6.4.1): een werknemer die op locatie het 

stellen van blokken voorbereidt, operationeel aanstuurt en mede uitvoert. 

3. De garantielonen van de in lid 1 genoemde groepen staan vermeld in artikel 36 lid 1 sub e 
(volwassenen), art, 36 lid 2 sub e (jeugdlonen exclusief natuursteen) en art. 36A lid 4a (jeugdlonen 
natuursteen).

4. De functieomschrijvingen van de in lid 1 vermelde referentiefuncties worden per functiecode 
vermeld in bijlage 12.

5. De werkgever kan, indien de functieomschrijving van een werknemer niet past binnen de in lid 4 
bedoelde referentiefuncties, in overleg met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrij-
ving opstellen.’

Artikel 35C wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 35C Overgangs- en implementatieregeling nieuw functiegebouw per 1 mei 2019 

1. Vanaf 1 mei 2019 geldt het nieuwe functiegebouw van artikel 35 B voor de afbouwwerknemers die 
werkzaam zijn in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobe-
drijf, het vloerenbedrijf, het blokkenstelbedrijf en het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 
2 t/m 7.

2. Elke werkgever is verplicht om al zijn werknemers in te delen in het nieuwe functiegebouw per 1 
mei 2019. De werknemer dient schriftelijk te worden geïnformeerd over zijn nieuwe indeling in de 
functiegroep en het van toepassing zijnde garantieloon en prestatietoeslag.
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3. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn indeling van zijn functie kan hij gebruik maken van 
de bezwaarprocedure zoals beschreven in bijlage 11.

4. Overgangsregeling voor functies die in dezelfde groep blijven:
a. Het loon (garantieloon + prestatietoeslag) blijft hetzelfde.
b. Voor het natuursteenbedrijf geldt dat de dienstjarentoeslag als bedoeld in artikel 51A deel 

uitmaakt van het garantieloon.

5. Overgangsregeling bij inschaling in een hogere groep:
a. Het loon (garantieloon + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de werknemer in te schalen in de 

nieuwe hogere groep. Inschaling van het garantieloon van de oude lagere groep op de gelijke, 
naast hogere of hoogste trede van de nieuwe groep levert het nieuwe garantieloon op. Het 
positieve verschil tussen het loon en het nieuwe garantieloon vormt de prestatietoeslag.

b. Voor de inschaling maken de voormannentoeslag afbouw als bedoeld in artikel 36 lid 5 en de 
dienstjarentoeslag natuursteen als bedoeld in artikel 51A deel uit van het garantieloon.

6. Overgangsregeling bij inschaling in een lagere groep:
a. Het loon (garantieloon + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de werknemer in te schalen in de 

nieuwe lagere groep. Inschaling van het garantieloon van de oude hogere groep op de gelijke, 
naast hogere of hoogste trede van de nieuwe groep levert het nieuwe garantieloon op. Het 
positieve verschil tussen het loon en het nieuwe garantieloon vormt de prestatietoeslag.

b. Voor de inschaling maakt de dienstjarentoeslag van de sector natuursteen als bedoeld in artikel 
51A deel uit van het garantieloon.

7. Voor werknemers in het natuursteenbedrijf geldt naast hetgeen vermeld is in de overgangsregels 
van de leden 4, 5 en 6 ook het volgende:
a. Een werknemer zonder dienstjarentoeslag die werkzaam is in het natuursteenbedrijf wordt op 1 

mei 2019 ingedeeld als zijnde een werknemer met 2 jaar werkervaring.
b. Een werknemer met een dienstjarentoeslag van 5 jaar als bedoeld in artikel 51A en werkzaam 

is in het natuursteenbedrijf wordt op 1 mei 2019 ingedeeld als zijnde een werknemer met 3 jaar 
werkervaring.

c. Een werknemer met een dienstjarentoeslag van 10 jaar als bedoeld in artikel 51A en werkzaam 
is in het natuursteenbedrijf wordt op 1 mei 2019 ingedeeld als zijnde een werknemer met 4 jaar 
of meer werkervaring.

8. In alle gevallen dient het loon op 1 mei 2019 conform artikel 36 lid 3 sub c ten minste 1,5% hoger 
te zijn dan die op 30 april 2019,’

Artikel 35D wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 35D Bijzondere overgangsregels loongroepen 0 en 1 natuursteenbedrijf 

1. Vanaf 1 mei 2019 vervallen de loongroepen 0 en 1 voor nieuwe instroom.

2. Een werknemer die op 30 april 2019 in loongroep 0 of 1 is ingedeeld, mag maximaal tot en met 31 
december 2019 in die loongroepen blijven indien deze werknemer als aankomend natuursteenbe-
werker aantoonbaar een opleidingstraject volgt, niet zijnde een BBL-opleiding, voor een functie in 
het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 35B. Onder aantoonbaar wordt in dit verband verstaan 
een opleidingstraject dat door de werkgever en werknemer is ondertekend.

3. Een werknemer die tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 een periode van 1 jaar in loongroep 0 
is ingedeeld, gaat automatisch over naar loongroep 1.

4. Een werknemer die tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 een periode van 18 maanden in 
loongroep 1 is ingedeeld, gaat automatisch over naar de functie waarvoor hij wordt opgeleid.

5. De garantielonen voor werknemers die per 1 mei 2019 in de loongroepen 0 en 1 blijven ingedeeld 
bedragen per 1 mei 2019:
a. voor werknemers van 21 jaar en ouder in €:

 Groep  0  1

 Per 4 weken 1.804,27 2.218,67

Per maand 1.954,62 2.403,55

b. Voor jeugdige werknemers van 16 tot en met 20 jaar in €:
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Groep  0  1

 Leeftijd  %  4 weken  Maand  4 weken  maand

 16 47,5  857,03  928,44  1.053,87  1.141,68

17 55 992,35 1.075,04 1.220,27 1.321,95

 18 62,5  1.127,67  1.221,64  1.386,67  1.502,22

19 70 1.262,99 1.368,23 1.553,07 1.682,48

 20 80  1.443,42  1.563,70  1.774,94  1.922,84’

Artikel 36, leden 1, 2, 3 en 5 komen te luiden:

‘Artikel 36 Garantielonen 

1. Weekuren en uurlonen volwassenen
a. Weeklonen en uurlonen volwassenen in € voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- 

en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 t/m 6. Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 
lid 7.

b. Weeklonen en uurlonen volwassenen in € voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- 
en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 t/m 6. Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 
lid 7.

c. Weeklonen en uurlonen volwassenen in € voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- 
en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 t/m 6. Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 
lid 7.

e. Per 1 mei 2019
Uurlonen volwassenen in € vanaf 1 mei 2019 voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het 
plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf, het blokkenstelbedrijf en het 
natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 2 t/m 7.

Uurlonen volwassenen Afbouw vanaf 1 mei 2019

 
 Groep 

1a

 Groep 

1b

 Groep 

2a

 Groep 

2b

 Groep 

3a

 Groep 

3b

 Groep 

4a

 Groep 

4b

 Groep 

5a

 Groep 

5b

 Groep 

6

 
 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 Uur-

loon

 zonder 
relevante 
werkerva-
ring  14,88  14,68  14,88  14,68  14,88  14,68  14,88  14,68  14,88  14,68  14,68

1 jaar 
relevante 
werkerva-
ring 15,14 14,94 15,38 15,26 15,83 15,58 16,07 16,14 16,10 17,27 19,37

 2 jaar 
relevante 
werkerva-
ring  15,81  15,60  15,88  15,94  16,78  16,28  17,25  16,86  17,31  18,04  20,23

3 jaar 
relevante 
werkerva-
ring 16,28 16,24 16,36 16,62 17,28 17,00 17,77 17,60 17,83 18,83 21,12

 4 jaar 
relevante 
werkerva-
ring of 
meer  16,45  16,24  16,52  17,06  17,45  17,70  17,95  18,34  18,01  19,62  22,01

De groepen 1a, 2a, 3a, 4a en 5a bevatten de garantielonen voor het natuursteenbedrijf. Voor het natuursteenbedrijf 
bedraagt de arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst gemiddeld 37 uur per week en 7 uur en 24 minuten per 
dag.
De groenen 1b, 2b, 3b, 4b, 5b en 6 bevatten de garantielonen voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en 
wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf waarvan de normale arbeidsduur 37½ uur per 
week en 7½ uur per dag bedraagt.

Onder relevante werkervaring wordt verstaan ervaring in de functie waarvoor de werknemer is 
aangenomen, waarbij ook jaren in een soortgelijke functie bij een andere werkgever meetellen.
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Onverminderd het bepaalde in artikel 7 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het 
Besluit minimumjeugdloon per 1 juli 2019 alsmede de Wet gelijke behandeling op grond van 
leeftijd bij de arbeid. Deze noot is van toepassing daar waar in de cao na 1 juli 2019 wordt 
uitgegaan van een volwassen werknemer van 22 jaar.

2. b. Jeugdloon in € per uur voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, 
het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 2 t/m 
6. Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 7.

c. Jeugdloon in € voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het 
terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 2 t/m 6. 
Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 7.

d. Jeugdloon in € vanaf voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het 
terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 2 t/m 6. 
Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 7.

e. Jeugdloon in € vanaf 1 mei 2019 voor het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en 
wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 t/m 6. Deze lonen gelden niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 
lid 7.

Functiegroep 1

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar

 Leeftijd      

 16 jaar  6,14     

17 jaar 6,82 7,14

 18 jaar  8,18  8,58  8,96   

19 jaar 9,54 10,00 10,46 10,92

 20 jaar  10,92  11,44  11,96  12,48  13,00

Functiegroep 2b

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar

 Leeftijd      

 16 jaar  6,45     

17 jaar 7,17 7,51

 18 jaar  8,60  9,01  9,42   

19 jaar 10,03 10,51 10,99 11,46

 20 jaar  11,46  12,01  12,56  13,10  13,65

Functiegroep 3b

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar  5 jaar

 Leeftijd       

 16 jaar  6,70      

17 jaar 7,44 7,78

 18 jaar  8,92  9,34  9,78    

19 jaar 10,40 10,90 11,40 11,90

 20 jaar  11,90  12,46  13,02  13,60  14,16  

21 jaar 13,38 14,02 14,66 15,30 15,94 16,56

Functiegroep 4b

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar  5 jaar

 Leeftijd       

 16 jaar  6,94      

17 jaar 7,70 8,06

 18 jaar  9,24  9,68  10,12    

19 jaar 10,78 11,30 11,82 12,32

 20 jaar  12,32  12,92  13,50  14,08  14,68  

21 jaar 13,86 14,52 15,18 15,84 16,50 17,16
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Functiegroep 5 b

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar  5 jaar

 Leeftijd       

 16 jaar  7,42      

17 jaar 8,24 8,63

 18 jaar  9,89  10,36  10,83    

19 jaar 11,54 12,09 12,64 13,18

 20 jaar  13,18  13,81  14,44  15,07  15,70  

21 jaar 14,83 15,54 16,25 16,95 17,66 18,36

Functiegroep 6

 Ervaring  Geen  1 jaar  2 jaar  3 jaar  4 jaar  5 jaar

 Leeftijd       

 16 jaar  8,32      

17 jaar 9,24 9,68

 18 jaar  11,09  11,62  12,15    

19 jaar 12,94 13,56 14,17 14,79

 20 jaar  14,79  15,50  16,20  16,90  17,61  

21 jaar 16,64 17,43 18,22 19,02 19,81 20,60

3. Algemene loonsverhogingen
c. Per 1 mei 2019 worden de garantielonen verhoogd met 1,5%. De verhoging van de lonen is 

verwerkt in lid 1 sub d en sub e en lid 2 sub e van dit artikel.

5. Voorlieden
Op 1 mei 2019 vervalt de voorliedentoeslag als bedoeld in dit lid.’

Artikel 36A, lid 4a en lid 8, sub c, worden toegevoegd en komen te luiden:

‘Artikel 36A Garantie vierweken- en maandlonen natuursteenbedrijf 

4a. Per 1 mei 2019.
De garantielonen voor het natuursteen als bedoeld in artikel 3 lid 7 bedragen bij een voltijds 
dienstverband per 1 mei 2019:
a. voor werknemers vanaf 21 jaar gelden de garantielonen van artikel 36 lid 1 sub e.
b. uurlonen voor jeugdige werknemers van 16 tot en met 20 jaar in €:

Uurlonen jeugdige werknemers natuursteenbedrijf 16 t/m 20 jaar in €:

 Groep  1a  2a  3a  4a

 Leeftijd  uurloon  uurloon  uurloon  uurloon

 16  7,07  7,54  7,97  8,20

17 8,18 8,74 9,23 9,49

 18  9,30  9,93  10,49  10,78

19 10,42 11,12 11,74 12,08

 20  11,90  12,71  13,42  13,80

8. Algemene loonsverhogingen
c. Per 1 mei 2019 worden de garantielonen verhoogd met 1,5%. De verhoging van de lonen is 

verwerkt in lid 4a van dit artikel.’

Artikel 37 komt te luiden:

‘Artikel 37 Prestatietoeslag 

1. De werkgever is bevoegd boven het voor de werknemers geldende loon een prestatietoeslag toe te 
kennen.

2. Een prestatietoeslag kan ook aan de werknemer zijn toegekend als gevolg van de invoering van 
het nieuwe functie- en loongebouw per 1 mei 2019. Deze prestatietoeslag wordt bij voorkeur 
uitgedrukt in een percentage van het garantieloon.
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3. Als de bestaande prestatietoeslag een percentage van het garantieloon was en de prestatietoeslag 
wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, 
dan blijft de prestatietoeslag een percentage van het garantieloon. Als de bestaande prestatietoe-
slag een vast bedrag was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van 
het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, dan wordt de prestatietoeslag een eventueel 
aangepast nieuw vast bedrag.’

Artikel 39B wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 39B Garantieloon voor doelgroepen (per 1 mei 2019) 

1. Garantielonen voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, een Wajong- indicatie of een 
Wsw-indicatie hebben:

 Loonschaal voor doelgroepen

 Zonder relevante werkervaring 100% van het wettelijk minimumloon

1 jaar relevante werkervaring 105% van het wettelijk minimumloon

 2 jaar relevante werkervaring 110% van het wettelijk minimumloon

3 jaar relevante werkervaring 115% van het wettelijk minimumloon

 4 jaar of meer relevante werkervaring 120% van het wettelijk minimumloon

2. Voor het toepassen van de loonschaal van dit artikel moet de werkgever vooraf schriftelijk 
toestemming vragen bij cao-partijen, Mauritskade 27, 2514 DH Den Haag, info@tbafbouw.nl. Het 
verzoek moet zijn voorzien van documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende werknemer onder 
de Participatiewet valt of een Wajong-indicatie dan wel een Wsw-indicatie heeft.

3. Pas nadat toestemming is verleend mag de desbetreffende werknemer conform de loonschaal 
doelgroepen worden uitbetaald.

4. Dit artikel is niet van toepassing voor werknemers die een opleiding BBL op niveau 2 of 3 voor de 
Afbouw volgen.’

Artikel 39C wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 39C Inloopschaal (per 1 mei 2019) 

1. De werkgever kan de werknemer die nog nooit in de afbouw heeft gewerkt en een opleiding volgt, 
anders dan een BBL-opleiding, maximaal voor de periode van een jaar een loon betalen volgens 
de inloopschaal. De inloopschaal geldt niet voor de werknemers die een opleiding BBL op niveau 2 
of 3 voor de Afbouw volgen of hebben afgerond.

 Inloopschaal

 Eerste halfjaar Het wettelijk minimumloon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het wettelijk 
minimumloon en het loon volgens artikel 36 lid 1 sub e ‘zonder relevante werkervaring”

Tweede halfjaar Het wettelijk minimumloon vermeerderd met 50% van het verschil tussen het wettelijk 
minimumloon en het loon volgens artikel 36 lid 1 sub e ‘zonder relevante werkervaring”

2. Voor het toepassen van de loonschaal moet de werkgever vooraf schriftelijk toestemming vragen 
bij cao-partijen, Mauritskade 27, 2514 DH Den Haag, info@tbafbouw.nl. Het verzoek moet zijn 
voorzien van:
a. een door de werknemer ondertekend document waarin deze verklaard geen enkele ervaring te 

hebben in de afbouw; en
b. een opleidingstraject dat door de werkgever en werknemer is ondertekend.

3. Pas nadat toestemming is verleend mag de werknemer conform de inloopschaal worden 
uitbetaald.’

Artikel 41, lid 3 komt te luiden:

‘Artikel 41 Loon uta-werknemers 

3. Indien een werknemer structureel werkzaamheden uitoefent, die zijn onder te brengen in twee of 
meerdere referentiefuncties en dit leidt tot inschaling in meerdere functieniveaus, zal de werkne-
mer voor zijn geheel worden ingedeeld in de hoogste van deze functieniveaus.’
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Artikel 41A wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 41A Overgangs- en implementatieregeling nieuw functiegebouw per 1 mei 2019 

Dit artikel geldt niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 7.
1. Vanaf 1 mei 2019 geldt voor de uta-werknemers het nieuwe functiegebouw van artikel 42A.
2. Elke werkgever is verplicht om al zijn werknemers in te delen in het nieuwe functiegebouw. De 

werknemer dient schriftelijk te worden geïnformeerd over zijn nieuwe indeling van het functieni-
veau en het van toepassing zijnde salaris.

3. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn indeling van zijn functie kan hij gebruik maken van 
de bezwaarprocedure zoals beschreven in bijlage 11.

4. Bij de overgangsregels die in de leden 5 t/m 7 worden vermeldt geldt dat onder salaris wordt 
verstaan het bedrag tussen het minimum en maximum van de afzonderlijke functieniveaus van de 
salarisschalen van de uta-werknemers.

5. Overgangsregeling voor functies die het zelfde functieniveau blijven. Het loon (salaris + prestatie-
toeslag) blijft hetzelfde.

6. Inschaling in een hoger functieniveau. Het loon (salaris + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de 
werknemer in te schalen in het nieuwe hogere functieniveau. Het salaris wordt ingeschaald in het 
hogere functieniveau. Het positieve verschil tussen het loon en het nieuwe salaris vormt de 
prestatietoeslag.

7. Inschaling in een lager functieniveau. Het loon (salaris + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de 
werknemer in te schalen in het nieuwe lagere functieniveau. Het salaris wordt ingeschaald in het 
lagere functieniveau. Het positieve verschil tussen het loon en het nieuwe salaris vormt de 
prestatietoeslag.

8. In alle gevallen dient het salaris op 1 mei 2019 volgens artikel 41 lid 7 sub c ten minste 1,5% hoger 
te zijn dan die op 30 april 2019.’

Artikel 41B wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 41B Prestatietoeslag 

1. Een prestatietoeslag kan aan de werknemer worden toegekend als gevolg van de invoering van 
het nieuwe functiegebouw per 1 mei 2019. Deze prestatietoeslag wordt bij voorkeur uitgedrukt in 
een percentage van het salaris.

2. Als een bestaande prestatietoeslag een percentage van het salaris was en de prestatietoeslag 
wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, 
dan blijft de prestatietoeslag een percentage van het salaris. Als de bestaande prestatietoeslag een 
vast bedrag was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe 
functie- en loongebouw herberekend, dan wordt de prestatietoeslag een eventueel aangepast 
nieuw vast bedrag.’

Artikel 41C wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 41C UTA-werknemers natuursteenbedrijf 

1. Per 1 mei 2019 worden de maandsalarissen verhoogd met 1,5%.’

Artikel 42 is vervallen.

Artikel 42A wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 42A Functie- en beloningsstructuur per 1 mei 2019 

Dit artikel geldt niet voor het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 3 lid 7.
1. Er zijn voor uta-werknemers die werkzaam zijn in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en 

wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf of het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 3 
lid 2 t/m 6 van deze cao referentiefuncties die zijn verdeeld over 6 functieniveaus. De referentie-
functies worden per functiecode vermeld in bijlage 12.

 Functieniveau  Stukadoors- en afbouwbedrijf, plafond- en wandbedrijf, vloeren- en 

terrazzobedrijf, blokkenstelbedrijf.

 Functiecode

 1 Facilitair medewerker 1.10.1

2 Magazijn medewerker 2.10.1

 3 Administratief medewerker
Baliemedewerker/verkoopmedewerker

3.10.1
3.10.2
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Functieniveau  Stukadoors- en afbouwbedrijf, plafond- en wandbedrijf, vloeren- en 

terrazzobedrijf, blokkenstelbedrijf.

 Functiecode

4 Secretarieel medewerker
Financieel medewerker
Tekenaar

4.10.1
4.10.2
4.10.3

 5 Uitvoerder
Werkvoorbereider/calculator
Administrateur

5.10.1
5.10.2
5.10.3

6 Projectleider 6.10.1

Functieniveau 1:

• Facilitair medewerker (functiecode 1.10.1): een werknemer die hand- en spandiensten en 
schoonmaakwerkzaamheden op kantoor uitvoert.

Functieniveau 2:

• Magazijn medewerker (functiecode 2.10.1): een werknemer die magazijnwerkzaamheden 
uitvoert en orders voor bouwlocaties verzendklaar maakt. 

Functieniveau 3:

• Administratief medewerker (functiecode 3.10.1): een werknemer die een deeladministratie 
verzorgt.

• Baliemedewerker/verkoopmedewerker (functiecode 3.10.2): de werknemer die bij afbouwbe-
drijven met een showroom verantwoordelijk is voor de ontvangst van klanten en voor 
administratieve werkzaamheden. 

Functieniveau 4:

• Secretarieel medewerker (functiecode 4.10.1): een werknemer die ondersteunende activiteiten 
voor verschillende werkgebieden uitvoert.

• Financieel medewerker (functiecode 4.10.2): een werknemer die verantwoordelijk is voor de 
beschikbaarheid van financiële informatie en voor de uitvoering van financiële werkzaamhe-
den.

• Tekenaar (functiecode 4.10.3): een werknemer die werken tekent en uitwerkt. 
Functieniveau 5:

• Uitvoerder (functiecode 5.10.1): een werknemer die (gelijktijdig meerdere) afbouwprojecten 
realiseert.

• Werkvoorbereider/calculator (functiecode 5.10.2): een werknemer die projecten volgens 
klantspecificaties voorbereidt, calculeert en begeleidt.

• Administrateur (functiecode 5.10.3): een werknemer die de financiële administratie van de 
onderneming verzorgt. 

Functieniveau 6:

• Projectleider (functiecode 6.10.1): een werknemer die projecten volgens klantspecificaties 
voorbereidt, organiseert en leidt. 

2. De lonen van de in lid 1 genoemde groepen staan vermeld in artikel 41.
3. De functieomschrijvingen van de in lid 1 vermelde referentiefuncties worden per functiecode 

vermeld in bijlage 12.
4. De werkgever kan, indien de functieomschrijving van een werknemer niet past binnen de in lid 3 

bedoelde referentiefuncties, in overleg met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrij-
ving opstellen.’

Artikel 42B wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘Artikel 42B Garantieloon voor doelgroepen en inloopschaal per 1 mei 2019 

1. De artikelen 39B en 39C zijn overeenkomstig van toepassing op uta-werknemers.

2. Dit artikel treedt in werking op 1 mei 2019.’

Aan Artikel 51A wordt een zesde lid toegevoegd dat luidt:

‘Artikel 51A Dienstjarentoeslag natuursteenbedrijf 

6. De dienstjarentoeslag natuursteenbedrijf vervalt op 1 mei 2019.’

Bijlage 11 wordt toegevoegd en komt te luiden:
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‘BIJLAGE 11 BEZWAARPROCEDURE FUNCTIE-INDELING AFBOUW 

Artikel 1 Commissie functie-indeling Afbouw 

De Commissie Functie-indeling Afbouw (hierna: commissie) heeft als taak het afhandelen van 
geschillen die betrekking hebben op de functie-indeling van de werknemer in het kader van de 
invoering van het nieuwe functiegebouw op 1 mei 2019.

Artikel 2 Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit twee leden, een voorzitter en een secretaris die worden benoemd door 
cao-partijen Afbouw.

2. Eén lid wordt voorgedragen door de NOA. Eén lid wordt voorgedragen door FNV en CNV 
Vakmensen.

Artikel 3 Werkwijze commissie 

1. Binnen de commissie heeft ieder lid één stem.

2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken 
zal de commissie cao-partijen Afbouw daarvan in kennis worden gesteld met het verzoek om een 
beslissing te nemen.

3. Een lid van de commissie dat rechtstreeks bemoeienis heeft of heeft gehad met het voorliggende 
geschil, mag aan de behandeling daarvan en de beslissing niet deelnemen.

Artikel 4 Indienen bezwaar 

1. Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris, Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag, 
info@tbafbouw.nl

2. Het beroepschrift bevat in ieder geval:
– een omschrijving van de werkzaamheden die worden verricht;
– een gemotiveerde omschrijving van de beslissing die de werknemer wenst.

Artikel 5 Ontvankelijkheid 

De secretaris beoordeelt aan de hand van artikel 4 lid 2 van dit reglement of het bezwaarschrift 
ontvankelijk is. De werknemer wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen 
aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 6 Verweer werkgever 

1. De commissie stelt de werkgever binnen veertien dagen na ontvankelijk verklaring van het geschil 
op de hoogte en stelt werkgever in de gelegenheid om binnen veertien dagen een verweerschrift 
in te dienen.

2. Het verweerschrift wordt ter kennisname aan werknemer gezonden.

Artikel 7 Onderzoek commissie 

1. De commissie nodigt binnen vier weken na ontvangt van het verweerschrift werkgever en 
werknemer gezamenlijk uit voor een hoorzitting.

2. De commissie kan, indien het geschil naar haar oordeel voldoende duidelijk is op basis van het 
bezwaarschrift en het verweerschrift, afzien van het houden van een hoorzitting.

3. De hoorzitting van de commissie is besloten en wordt gehouden op een door de commissie te 
bepalen locatie.

4. De uitnodiging voor de hoorzitting wordt (uiterlijk) tien dagen voor de hoorzitting aan werkgever 
en werknemer toegestuurd.

5. Werkgever en werknemer kunnen zich ter zitting laten vergezellen door een raadsman/- vrouw of 
derde.
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6. De commissie kan, indien zij dat nodig oordeelt voor haar onderzoek, deskundigen inschakelen, 
getuigen horen, een onderzoek ter plaatse instellen of werkgever en werknemer om een schrifte-
lijke reactie vragen.

Artikel 8 Uitspraak commissie 

1. De commissie doet binnen zes weken na de hoorzitting schriftelijk uitspraak en zal werkgever en 
werknemer daarover berichten.’

Bijlage 12 wordt toegevoegd en komt te luiden:

‘BIJLAGE 12 FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN PER 1 MEI 2019 

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Algemeen Medewerker stukadoren en afbouw Functiecode: 1.1.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 1b

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Verrichten van hand en spandiensten op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met vakmensen (indien nodig)

Uitvoering – tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– verlenen van hand- en spandiensten
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen.

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Opperman stukadoren en afbouw Functiecode: 2.1.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aan- en afvoeren van materialen en assisteren van vakmensen op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van de opdracht en planning, controleren van gereedschappen
– afstemmen van benodigde materialen met vakmensen

13 Staatscourant 2019 nr. 23352 4 juni 2019



Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Uitvoering – aanmaken van mengsel pleister/specie door mengen van grondstoffen en eventueel toevoegin-
gen met behulp van een mixer/machine
– afplakken van ramen, deuren, vloeren etc. op aangeven van collega
– tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– assisteren van vakmensen op locatie
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen
– plaatsen van (plafond)steigers
– verlenen van hand- en spandiensten

 Onderhoud gereedschap – controleren en onderhouden (dagelijks) van (hand)gereedschappen en materieel
– schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel en mengen van 
grondstoffen.

– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– vmbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Platenplakker Functiecode: 3.1.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen van isolatieplaten op buitengevels.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bespreken van de opdracht met de leidinggevende
– controleren van de aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– controle van muren/ondergrond op vervuiling en draagkracht
– aanmaken van bevestigingsmortel of lijm
– afplakken/isoleren van ramen en kozijnen

Uitvoering Platenplakken:
– aanbrengen van zwelbanden
– uitlijnen, op maat zagen en bevestigen van draag- en beschermingsprofielen
– op maat snijden en bevestigen van isolatieplaten op buitengevels
– dichten van voegen/naden
– vlakschuren van uitstulpingen en oneffenheden
– een en ander met behulp van benodigde gereedschappen
Werkoplevering:
– controleren van eigen werkzaamheden op afwerking en vlakheid, melden van afwijkingen aan 
leidinggevende
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– opleveren van werk aan de voorman

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en (ver)plaatsen van platen.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van platen.
– Hinder van weersomstandigheden, lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermings-

middelen.
– Kans op letsel door vallen van steigers.

Werk- en denkniveau
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– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Steengaas- stucanetsteller Functiecode: 3.1.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen en stellen van steengaas, stucanet of ander soortgelijk materiaal op wanden en plafonds.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s, doen van navraag bij onduidelijkhe-
den

Uitvoering – opmeten en aanbrengen van regelwerk tegen een drager op muren, plafonds en gewelven
– aanbrengen vlechtwerk, rekening houdend met de juiste (as)afstanden
– aanbrengen van randstroken
– op maat knippen, vastmaken en samenbinden van steengaas/stucanet op muren, plafonds en 
gewelven met behulp van gereedschap
– aanbrengen van sparingen en/of verstevigingen

 Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

Beheer gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Inspannende houding bij het aanbrengen van steengaas of stucanet.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door verwonden aan scherpe materialen of uitschietend gereedschap.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Wand- en plafondspuiter Functiecode: 4.1.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Spuiten van wanden- en plafonds op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van de werkopdracht
– beoordelen van de kwaliteit van muren, gewelven en plafonds en technische haalbaarheid
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den
– (laten) mengen van zakgoed en eventueel toevoegingen
– afplakken van ramen, deuren, vloeren etc.
– plaatsen van steigers
– uitvoeren van (beton)reparaties indien nodig
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Spuitwerkzaamheden – aanbrengen van een pleister-/specielaag op muren, gewelven en plafonds met behulp van een 
spuitmachine
– reien/gladstrijken van pleister/specie
– messen van de uitgeharde laag pleister/specie
– schuren/sponzen van pleister/specie
– aanbrengen van een structuur spuitlaag indien nodig

 Werkoplevering – controleren van eigen werkzaamheden op vlakheid en afwerking, corrigeren indien noodzakelijk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereed melden van werk bij leidinggevende

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van zakgoed en het hanteren van een spuitmachine.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van specie/pleister op muren, gewelven en 

plafonds met behulp van een spuitmachine.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door snijden aan stukadoorsgereedschappen en oogletsel door vallend specie/

water.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Stukadoor Functiecode: 4.1.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Realiseren van alle soorten stucwerk (pleisteren en sierpleisteren) conform kwaliteitseisen.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bespreken van de opdracht met de leidinggevende
– beoordelen van de kwaliteit van muren, gewelven en/of plafonds
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den
– instrueren van minder ervaren collega’s over de uitvoering van de werkzaamheden
– (laten) aanmaken van mengsel pleister/specie door mengen van grondstoffen en eventueel 
toevoegingen met behulp van een mixer/machine
– afplakken van ramen, deuren, vloeren etc.
– plaatsen van steigers

Stucwerk – uitvoeren van (beton)reparaties indien nodig
– aanbrengen van de gewenste specielaag op muren, gewelven en plafonds
– reien/gladstrijken van specie
– messen van de uitgeharde laag specie
– schuren/sponzen van pleister/specie
– pleisteren van pleister/specie
– een en ander met behulp van stukadoorsgereedschappen

 Sierpleisteren – aanbrengen van een voorstrijklaag op muren, gewelven en plafonds
– aanbrengen van een sierpleister (spachtelputz, rustiekputz, granol)
– nabewerken (o.a. schuren) van het sierpleister

Werkoplevering – controleren van eigen werkzaamheden op vlakheid en afwerking, corrigeren indien noodzakelijk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– opleveren van werk aan de leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren
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– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en mengen van grondstoffen en 
bij het aanbrengen van specie of sierpleister op muren, gewelven en plafonds.

– Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van specie of sierpleister op muren, 
gewelven en plafonds.

– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2/3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Buitengevelisolatie applicateur Functiecode: 4.1.3

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen van gewenste isolatiesystemen op buitengevels conform kwaliteitseisen.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bespreken van de opdracht met de leidinggevende
– controleren van de aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– controleren van muren/ondergrond op vervuiling en draagkracht
– uitvoeren van maatvoering, opmeten van buitengevels inclusief ramen, kozijnen
– aanmaken van bevestigingsmortel of lijm
– afplakken/isoleren van ramen en kozijnen
– eventueel uitvlakken van buitengevels

Uitvoering Buitengevelisolatie:
– isoleren van buitengevels met alle isolerende bedekkingen/systemen (schuimplaten etc.) en met 
behulp van alle soorten lijmen en gaasmatten
– uitlijnen, op maat zagen en bevestigen van draag- en beschermingsprofielen
– dichten van voegen/naden
– vlakschuren van uitstulpingen en oneffenheden
– aanbrengen van een afwerkingslaag (stucwerk e.d.)
– een en ander met behulp van benodigde gereedschappen
Werkoplevering:
– controleren van werkzaamheden op afwerking en vlakheid, corrigeren indien noodzakelijk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk aan de leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en (ver)plaatsen van platen en andere isolerende bedekkingen.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van platen en andere isolerende bedekkin-

gen.
– Hinder van weersomstandigheden, lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermings-

middelen.
– Kans op letsel door vallen van steigers.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Restauratiestukadoor Functiecode: 5.1.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 5b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel
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Realiseren van stucwerk (pleisteren en sierpleisteren) en restauratiewerk conform kwaliteitseisen.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bespreken van de wensen van de klant met opdrachtgever
– vaststellen van de kwaliteit van muren, gewelven en plafonds
– bepalen van het uit te voeren stuc- en restauratiewerk, rekening houdend met wensen opdracht-
gever en technische haalbaarheid
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den
– (laten) aanmaken van mengsel pleister/specie door mengen van grondstoffen en eventueel 
toevoegingen met behulp van een mixer/machine
– afplakken van ramen, deuren, vloeren etc.
– plaatsen van steigers

Stuc- en restauratiewerk – selecteren en toepassen van een passende werkwijze
– bewerken van (oneffenheden in) muren, gewelven en plafonds
– aanbrengen van de gewenste specielaag op muren, gewelven en plafonds
– reien/gladstrijken van specie
– messen van de uitgeharde laag specie
– schuren/sponzen van pleister/specie
– pleisteren van pleister/specie
– een en ander met behulp van stukadoorsgereedschappen

 Sierpleisteren – aanbrengen van een voorstrijklaag op muren, gewelven en plafonds
– aanbrengen van een sierpleister (spachtelputz, rustiekputz, granol)
– nabewerken (o.a. schuren) van het sierpleister

Ornamenten – aftekenen van de positie van ornamenten op plafonds
– opmeten en namaken van sierlijsten in diverse materialen met behulp van meetinstrumenten en 
mallen
– trekken van sierlijsten op plafonds, wanden en trektafels

 Werkoplevering – controleren van eigen werkzaamheden op vlakheid en afwerking, corrigeren indien noodzakelijk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– opleveren van werk aan de opdrachtgever

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen en meetinstrumenten
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel, mengen van 
grondstoffen, en bij het aanbrengen van specie of sierpleister op muren, gewelven en plafonds.

– Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van specie of sierpleister op muren, 
gewelven en plafonds.

– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo ¾

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Meewerken voorman stukadoren en afbouw Functiecode: 6.1.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf Groep: 6

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/projectleider/uitvoerder
Geeft leiding aan een ploeg vaklieden (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Voorbereiden, operationeel aansturen en mede uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden op locatie, 
conform werkopdracht.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van informatie, tekeningen, planning en beoordelen van situatie ter plekke
– bepalen van aanpak en werkvolgorde
– zorgdragen voor aanvullende benodigdheden of gereedschappen en materialen
– informeren van (hoofd)aannemer/opdrachtgever, leidinggevende en medewerkers over uit te 
voeren werkzaamheden en bijzonderheden

Realisatie – verdelen van werkzaamheden binnen het team
– zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de werkopdracht
– mede uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van gereedschappen/machines
– informeren van de uitvoerder over voortgang en afwijkingen
– verzorgen van eenvoudige administratie (urenverantwoording, bonnen e.d.)

 Operationele aansturing – overleggen over de werkzaamheden binnen het project
– bewaken van de voortgang van het werk, toezien op de kwaliteit en kwantiteit
– geven van vaktechnische aanwijzingen aan collega’s
– signaleren en corrigeren van afwijkingen binnen bevoegdheden

Voorraad- en gereedschappen-
beheer

– beheren van technische goederen, gereedschappen en materialen
– bewaken van voorraadniveaus, afroepen van benodigdheden bij (vaste) leveranciers
– zorgdragen voor het verstrekken en ontvangen van goederen/materialen, laten repareren van 
gereedschappen
– registreren van ontvangsten en uitgiften

 Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures, informeren leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij operationele werkzaamheden.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij operationele werkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van operationele werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– Mbo 3/4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Algemeen Medewerker plafond en wand Functiecode: 1.2.1

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 1b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Verrichten van hand en spandiensten op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met vakmensen (indien nodig)

Uitvoering – tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– verlenen van hand- en spandiensten
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen.

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Opperman plafond en wand Functiecode: 2.2.1

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman
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Functiedoel

Aan- en afvoeren van materialen en assisteren van vakmensen op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van de opdracht en planning, controleren van gereedschappen
– afstemmen van benodigde materialen met vakmensen

Uitvoering – klaarmaken van materialen volgens opdracht
– tijdig verplaatsen van materialen naar de gewenste plaats
– assisteren van vakmensen op locatie
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen
– plaatsen van (plafond)steigers
– verlenen van hand- en spandiensten

 Onderhoud gereedschap – controleren en onderhouden (dagelijks) van (hand)gereedschappen
– schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en mengen van grondstoffen.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van stof, temperatuurwisselingen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– vmbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Spachtelaar / nadenvoeger Functiecode: 3.2.1

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Uitvoeren van spachtelwerk op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van de werkopdracht en kwaliteitseisen
– doen van suggesties ten aanzien van werkvolgorde
– beoordelen van de kwaliteit van de wanden en/of plafonds
– controleren van de aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over bijzonderheden

Spachtelen – afdichten van schroefgaten met gipsgebonden producten
– aanbrengen van wapening en hoekprofielen
– vullen van langsnaden van gipsplaten met gipsgebonden producten en afmessen
– schuren van gevulde schroefgaten en langsnaden

 Werkoplevering – controleren van eigen werkzaamheden op vlakheid/afwerking en corrigeren indien nodig
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

Beheer gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangegeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij spachtelwerk.
– Inspannende houding bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2
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Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Systeemplafond- en/of syteemwandmonteur A Functiecode: 3.2.2

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Uitvoeren van systeemplafond- en/of systeemwandmontagewerkzaamheden op locatie conform 
werkopdracht.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den

Montage – plaatsen van systeemplafonds- en/of systeemwanden conform tekening
– monteren van latten/bakken op vloeren, muren en plafonds
– inzetten en aan elkaar monteren en/of lijmen van wandelementen of platen (wanden, ramen, 
kozijnen en dergelijke)
– uitboren van sparingen in wandelementen voor leidingwerk
– aanbrengen van profielen voor systeemplafonds, inzetten/plaatsen van plafondpanelen
– voegen en afwerken van naden

 Werkoplevering – controleren en indien noodzakelijk corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse montagewerkzaamheden en verplaatsen van materialen.
– Inspannende houding bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Monteur metalstud A Functiecode: 3.2.3

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Uitvoeren van (metalstud) montagewerkzaamheden op een bouwlocatie conform voorschriften.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Montage – aanbrengen van wand- en plafondprofielen
– verwerken van (isolatie)materialen in wandprofielen
– plaatsen van gips- of gipsvezelplaten
– monteren van ondersteuningsconstructies (achterhout)
– aftekenen en uitzagen van sparingen volgens tekening
– stellen van kozijnen
– aanbrengen van dilataties
– assisteren bij het monteren van koven en ronde wanden volgens tekening
– signaleren en melden van afwijkingen

 Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse montagewerkzaamheden en verplaatsen van materialen.
– Inspannende houding bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Systeemplafond- en/of systeemwandmonteur B Functiecode: 4.2.1

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Uitzetten van maatvoering voor systeemplafonds en/of systeemwanden en uitvoeren van montage-
werkzaamheden op locatie conform werkopdracht.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – beoordelen van verstrekte werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– afstemmen met leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den

Maatvoering – opmeten van wanden en plafonds
– bepalen werkvolgorde en (hulp)middelen
– uitzetten van maatvoering conform kwaliteitseisen

 Montage – plaatsen van systeemplafonds- en/of systeemwanden conform tekening
– monteren van latten/bakken op vloeren, muren en plafonds
– inzetten en aan elkaar monteren en/of lijmen van (meer complexe) wandelementen of platen 
(wanden, ramen, kozijnen e.d.)
– uitboren van sparingen in wandelementen voor leidingwerk
– aanbrengen van profielen voor systeemplafonds, inzetten/plaatsen van plafondpanelen
– voegen en afwerken van naden

Werkoplevering – controleren en indien noodzakelijk corrigeren van werkzaamheden
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse montagewerkzaamheden en verplaatsen van materialen.
– Inspannende houding bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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– Kans op letsel bij uitvoering van werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Monteur metalstud B Functiecode: 4.2.2

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Uitvoeren van meer complexe (metalstud) montagewerkzaamheden op een bouwlocatie conform 
voorschriften.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – beoordelen van verstrekte werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– afstemmen met leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en bijzonderhe-
den

Maatvoering – opmeten van wanden en plafonds
– bepalen werkvolgorde en (hulp)middelen
– uitzetten van maatvoering conform kwaliteitseisen en specificaties leverancier

 Montage – aanbrengen van wand- en plafondprofielen
– verwerken van (isolatie)materialen in wandprofielen
– plaatsen van gips- of gipsvezelplaten
– monteren van ondersteuningsconstructies (achterhout)
– aftekenen en uitzagen van sparingen volgens tekening
– stellen van kozijnen
– aanbrengen van dilataties
– monteren van (de meer complexe) koven en ronde wanden volgens tekening
– overleggen met voorman over voortgang en uitvoering, komen tot oplossingen bij afwijkingen

Werkoplevering – controleren en indien noodzakelijk corrigeren van werkzaamheden
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse montagewerkzaamheden en verplaatsen van materialen.
– Inspannende houding bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Meewerken voorman plafond en wand Functiecode: 6.2.1

Functiecategorie Plafond- en wandbedrijf Groep: 6

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/projectleider/uitvoerder
Geeft leiding aan een ploeg vaklieden (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Voorbereiden, operationeel aansturen en mede uitvoeren van montagewerkzaamheden conform 
werkopdracht.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van informatie, tekeningen, planning en beoordelen van situatie ter plekke
– zorgdragen voor de maatvoering
– bepalen van aanpak en werkvolgorde
– zorgdragen voor aanvullende benodigdheden of gereedschappen en materialen
– informeren van (hoofd)aannemer/opdrachtgever, leidinggevende en medewerkers over uit te 
voeren werkzaamheden en bijzonderheden

Realisatie – verdelen van werkzaamheden binnen het team
– zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de werkopdracht
– mede uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van gereedschappen/machines
– informeren van de uitvoerder over voortgang en afwijkingen
– verzorgen van eenvoudige administratie (urenverantwoording, bonnen e.d.)

 Operationele aansturing – overleggen over de werkzaamheden binnen het project
– bewaken van de voortgang van het werk, toezien op de kwaliteit en kwantiteit
– geven van vaktechnische aanwijzingen aan collega’s
– signaleren en corrigeren van afwijkingen binnen bevoegdheden

Voorraad- en gereedschappen-
beheer

– beheren van technische goederen, gereedschappen en materialen
– bewaken van voorraadniveaus, afroepen van benodigdheden bij (vaste) leveranciers
– zorgdragen voor het verstrekken en ontvangen van goederen/materialen, laten repareren van 
gereedschappen
– registreren van ontvangsten en uitgiften

 Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures, informeren leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij operationele werkzaamheden.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij operationele werkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van operationele werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 3/4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Algemeen Medewerker vloeren en terrazzo Functiecode: 1.3.1

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 1b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Verrichten van hand en spandiensten op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met vakmensen (indien nodig)

Uitvoering – tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– verlenen van hand- en spandiensten
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen.

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Opperman vloeren en terrazzo Functiecode: 2.3.1

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie
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Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aan- en afvoeren van materialen en assisteren van vakmensen op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van de opdracht en planning, controleren van gereedschappen
– afstemmen van benodigde materialen met vakmensen

Uitvoering – aanmaken van mengsel pleister/specie door mengen van grondstof met water en eventueel 
andere toevoegingen met behulp van een mixer/machine
– tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaatsen
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen
– assisteren van vakmensen op de locatie
– verlenen van hand- en spandiensten

 Onderhoud gereedschap – controleren en onderhouden (dagelijks) van (hand)gereedschappen en materieel
– schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel en mengen van 
grondstoffen.

– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– vmbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Hulpvloerenlegger Functiecode: 2.3.2

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij het leggen van dekvloeren.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eventueel herstelwerkzaamheden
– afdekken/afplakken van de wanden

 Behandelen van vloeren/
elementen

– schuren van zandcement dekvoeren of aanbrengen van isolatiemateriaal als onderdeel van het 
vloersysteem of polijsten van terazzovloeren met behulp van daarvoor geschikte machines en 
handgeredschappen
– reinigen van de vloer
– spoelen van de vloer met zuiver water
– aanbrengen van een beschermlaag

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van machines.
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– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Schuurder / polijster terrazzo Functiecode: 2.3.3

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Schuren en polijsten van terrazzovloeren en -elementen op opdracht en werkinstructies volgens 
opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eventueel herstelwerkzaamheden
– afdekken/afplakken van de wanden

 Behandelen van vloeren/
elementen

– schuren van zandcement dekvoeren en/of polijsten van terrazzovloeren met behulp van 
daarvoor geschikte machines en handgereedschappen
– reinigen van de vloer
– spoelen van de vloer met zuiver water
– aanbrengen van een beschermlaag

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van machines.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Vloerenlegger zand / cement Functiecode: 3.3.1

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen van zand/cement dekvloeren volgens opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eenvoudige herstelwerkzaamheden
– afdekken/afplakken van de werkplek
– voorbehandelen van de ondergrond met geschikte materialen

 Aanbrengen dekvloeren – uitzetten van het werk, aanbrengen van een dijk, strippen en schijnvoegen
– aanmaken van grondstoffen in de juiste verhouding
– aanbrengen van cementgebonden dekvloeren en strooilagen met een zogenaamde rei en/of 
apparatuur/machines

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Vloerenlegger gieten Functiecode: 3.3.2

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen van gietvloeren volgens opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eenvoudige herstelwerkzaamheden
– afplakken van de werkplek
– voorbehandelen van de ondergrond met geschikte materialen, aanbrengen van een isolatielaag

 Aanbrengen gietvloeren – uitgieten van de grondstof op de vloeren
– egaliseren en bewerken van de vloeren volgens instructies
– nabewerken van de vloeren

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereed melden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2
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Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Vloerenlegger kunststof Functiecode: 3.3.3

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen van kunststof vloeren volgens opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eenvoudige herstelwerkzaamheden
– schoonmaken en voorbehandelen van de ondergrond met geschikte materialen
– afplakken van de werkplek

 Aanbrengen kunststof vloeren – aanmaken van de grondstof in de juiste verhouding
– uitsmeren van de grondstof op de vloeren
– egaliseren van de vloeren
– plakken van kunststofplaten op ondergrond of aanbrengen van een kunststoflaag
– nabewerken van de vloeren

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereed melden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, lijmdampen, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Vloerenlegger monoliet Functiecode: 3.3.4

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aanbrengen en monolitisch afwerken van vloeren, volgens opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eenvoudige herstelwerkzaamheden
– afdekken/afplakken van de werkplek
– voorbehandelen van de ondergrond met geschikte materialen

 Aanbrengen betonvloer – uitzetten van het werk, aanbrengen van een bekisting, wapening, profielen en dilletatie
– aanmaken van grondstoffen in de juiste verhouding
– aanbrengen van beton met laserwaterpas en machine
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Monolitische afwerking – voorschuren (machinaal) van het vloeroppervlak
– aanbrengen en inschuren van strooilagen
– vlinderen/pleisteren van de vloer
– afdekken/nabehandelen van vloer met folie of curing compound

 Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereed melden van werk bij leidinggevende

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen en machines
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Terrazzowerker Functiecode: 4.3.1

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Maken van terrazzovloeren/elementen volgens opdracht en werkinstructies.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennisnemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden

Voorbereiden ondergronden – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eventueel herstelwerkzaamheden
– afdekken/afplakken van de werkplek
– voorbehandelen van de ondergrond met geschikte materialen

 Maken terrazzovloeren/
elementen

– uitzetten van het werk, (laten) aanbrengen van een bekisting
– aanmaken van grondstoffen in de juiste verhouding
– aanbrengen van een 1e laag cement (indien nodig) en na drogen aanbrengen van terrazzoce-
ment, waterpas uitvlakken
– schuren en polijsten van het uitgeharde terrazzobeton
– aanbrengen van een waslaag

Werkoplevering – controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen.
– Werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2
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Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Meewerkend voorman vloeren en terrazzo Functiecode: 6.3.1

Functiecategorie Vloeren- en Terrazzobedrijf Groep: 6

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/projectleider/uitvoerder
Geeft leiding aan een ploeg vaklieden (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Voorbereiden, operationeel aansturen en mede uitvoeren van het leggen van vloeren en terrazzo 
conform werkopdracht.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van informatie, tekeningen, planning en beoordelen van situatie ter plekke
– bepalen van aanpak en werkvolgorde
– zorgdragen voor aanvullende benodigdheden of gereedschappen en materialen
– informeren van (hoofd)aannemer/opdrachtgever, leidinggevende en medewerkers over uit te 
voeren werkzaamheden en bijzonderheden

Realisatie – verdelen van werkzaamheden binnen het team
– zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de werkopdracht
– mede uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van gereedschappen/machines
– informeren van de uitvoerder over voortgang en afwijkingen
– verzorgen van eenvoudige administratie (urenverantwoording, bonnen e.d.)

 Operationele aansturing – overleggen over de werkzaamheden binnen het project
– bewaken van de voortgang van het werk, toezien op de kwaliteit en kwantiteit
– geven van vaktechnische aanwijzingen aan collega’s
– signaleren en corrigeren van afwijkingen binnen bevoegdheden

Voorraad- en gereedschappen-
beheer

– beheren van technische goederen, gereedschappen en materialen
– bewaken van voorraadniveaus, afroepen van benodigdheden bij (vaste) leveranciers
– zorgdragen voor het verstrekken en ontvangen van goederen/materialen, laten repareren van 
gereedschappen
– registreren van ontvangsten en uitgiften

 Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures, informeren leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij operationele werkzaamheden.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij operationele werkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van operationele werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 3/4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Algemeen Medewerker blokkenstellen Functiecode: 1.4.1

Functiecategorie Blokkenstelbedrijf Groep: 1b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Verrichten van hand en spandiensten op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met vakmensen (indien nodig)

Uitvoering – tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– verlenen van hand- en spandiensten
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen.

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Opperman blokkenstellen Functiecode: 2.4.1

Functiecategorie Blokkenstelbedrijf Groep: 2b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Aan- en afvoeren van materialen en assisteren van vakmensen op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van de opdracht en planning, controleren van gereedschappen
– afstemmen van benodigde materialen met vakmensen

Uitvoering – aanmaken van blokkenlijm volgens recepturen
– tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– assisteren van vakmensen op locatie
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen
– plaatsen van (plafond)steigers
– bedienen van blokkenkraan/-lift
– verlenen van hand- en spandiensten

 Onderhoud gereedschap – controleren en onderhouden (dagelijks) van (hand)gereedschappen
– schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse plaatsingswerkzaamheden en verplaatsen van elementblokken, 
materieel en materialen.

– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– vmbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Blokkensteller Functiecode: 3.4.1

Functiecategorie Blokkenstelbedrijf Groep: 3b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Bouwen van wanden van bouwblokken of elementen van bouwblokken van gips, cellenbeton, 
kalkzandsteen of vergelijkbaar materiaal op locatie.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van de werkopdracht incl. tekeningen
– mede bepalen van werkvolgorde en (hulp)middelen
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– (laten) aanmaken van blokkenlijm volgens recepturen

Blokkenstellen – bouwen van elementblokwanden, borgen van een juiste plaatsing en verlijming
– inmeten/stellen van wandprofielen
– aanbrengen van benodigde profielgoten op vloeren, wanden en plafonds
– op maat zagen of knippen van elementblokken, uitzagen van uitsparingen
– inzetten van elementblokken in een profielgoot
– timmeren van ankers
– (laten) bedienen van blokkenkraan/-lift

 Werkoplevering – controleren en corrigeren van de kwaliteit van eigen werk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

 Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij diverse plaatsingswerkzaamheden en verplaatsen van elementblokken, 
materieel en materialen.

– Inspannende houding bij het repeterend uitvoeren van blokstelwerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht, en dampen en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoeren van de werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Blokkensteller maatvoerder Functiecode: 4.4.1

Functiecategorie Blokkenstelbedrijf Groep: 4b

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Bouwen van wanden van bouwblokken of elementen van bouwblokken, gips, cellen beton, kalk-/
zandsteen of vergelijkbaar materiaal op locatie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van de werkopdracht incl. tekeningen
– mede bepalen van werkvolgorde en (hulp)middelen
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen
– (laten) aanmaken van blokkenlijm volgens recepturen

Maatvoering – uitzetten van maatvoering door middel van laser en smetkoort, spannen van een metseldraad
– bepalen werkvolgorde en (hulp)middelen

 Blokkenstellen – bouwen van elementblokwanden, borgen van een juiste plaatsing en verlijming
– inmeten/stellen van wandprofielen
– aanbrengen van benodigde profielgoten op vloeren, wanden en plafonds
– op maat zagen of knippen van elementblokken, uitzagen van uitsparingen
– inzetten van elementblokken in een profielgoot
– timmeren van ankers
– (laten) bedienen van blokkenkraan/-lift

Werkoplevering – controleren en corrigeren van de kwaliteit van eigen werk
– opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
– gereedmelden van werk bij leidinggevende

 Onderhoud gereedschap en 
materialen

– uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen
– op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

32 Staatscourant 2019 nr. 23352 4 juni 2019



– Uitoefenen van kracht bij diverse plaatsingswerkzaamheden en verplaatsen van bouwblokken, 
elementen, materieel en materialen.

– Inspannende houding bij het repeterend uitvoeren van blokstelwerkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht, en dampen en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoeren van de werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Meewerkend voorman blokkenstellen Functiecode: 6.4.1

Functiecategorie Blokkenstelbedrijf Groep: 6

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/projectleider/uitvoerder
Geeft leiding aan een ploeg vaklieden (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Voorbereiden, operationeel aansturen en blokkenstellen op locatie, conform werkopdracht.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van informatie, tekeningen, planning en beoordelen van situatie ter plekke
– bepalen van aanpak en werkvolgorde
– zorgdragen voor aanvullende benodigdheden of gereedschappen en materialen
– informeren van (hoofd)aannemer/opdrachtgever, leidinggevende en medewerkers over uit te 
voeren werkzaamheden en bijzonderheden

Realisatie – verdelen van werkzaamheden binnen het team
– zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de werkopdracht
– mede uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van gereedschappen/machines
– informeren van de uitvoerder over voortgang en afwijkingen
– verzorgen van eenvoudige administratie (urenverantwoording, bonnen e.d.)

 Operationele aansturing – overleggen over de werkzaamheden binnen het project
– bewaken van de voortgang van het werk, toezien op de kwaliteit en kwantiteit
– geven van vaktechnische aanwijzingen aan collega’s
– signaleren en corrigeren van afwijkingen binnen bevoegdheden

Voorraad- en gereedschappen-
beheer

– beheren van technische goederen, gereedschappen en materialen
– bewaken van voorraadniveaus, afroepen van benodigdheden bij (vaste) leveranciers
– zorgdragen voor het verstrekken en ontvangen van goederen/materialen, laten repareren van 
gereedschappen
– registreren van ontvangsten en uitgiften

 Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures, informeren leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij operationele werkzaamheden.
– Eenzijdige of gedwongen houding bij operationele werkzaamheden.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel bij uitvoering van operationele werkzaamheden.

Werk- en denkniveau

– mbo ¾

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Algemeen Medewerker natuursteen Functiecode: 1.5.1

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 1a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Verrichten van hand en spandiensten op locatie.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met vakmensen (indien nodig)

Uitvoering – tijdig verplaatsen van diverse materialen naar de gewenste plaats
– verlenen van hand- en spandiensten
– opruimen/schoonmaken van werkplekken, afvoeren van restmaterialen.

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Basis operator Functiecode: 2.5.1

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 2a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Bediening van de productiemachines op aanwijzing in de fabriek/werkplaats.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – transporteren van de plaat met loopkraan of heftruck en het plaatsen van de plaat op de machine.

Uitvoering – aanbrengen van onderdelen en hulpstukken op de machine en instellen van de machine aan de 
hand van instructie, werkbon of tekening.
– laat de machine de bewerking uitvoeren en bewaken van de juiste uitvoering.
– wisselen van de instellingen tijdens het proces.
– interne transport van het product ten behoeve van de volgende stap in het proces.
– afwerking van de producten die van de polijstmachine komen.
– kalibreren van de aanrechtbladen.
– lijmen van de lijsten en stroken aan het aanrechtblad.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines
– opruimen gereedschappen en schoonmaker werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 1

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Renovateur Functiecode: 2.5.2

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 2a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Behandelen (polijsten/schuren e.d.) van natuursteen vloeren op locatie volgens opdracht en werkin-
structies.
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Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – kennis nemen van werkopdrachten, kiezen van een werkvolgorde.
– controleren van aanwezigheid van (hulp)middelen en materialen.
– uitwisselen van informatie met leidinggevende, collega’s en klanten, doen van navraag bij 
onduidelijkheden.

Uitvoering – controleren van de ondergrond en uitvoeren van eventueel herstelwerkzaamheden.
– afdekken/afplakken van de wanden.
– schuren en polijsten van de natuursteen vloer met behulp van daarvoor geschikte machines en 
handgereedschappen.
– reinigen van de vloer.
– spoelen van de vloer met zuiver water.
– aanbrengen van een beschermlaag.
– controleren en corrigeren van eigen werkzaamheden.
– opruimen van de werkplek, afvoeren van restmaterialen.
– gereed melden van werk bij leidinggevende.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van (hand)gereedschappen.
– Op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Machine operator Functiecode: 3.5.1

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 3a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Zelfstandig bedienen van de productiemachines in de fabriek/werkplaats.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – visueel beoordelen van de kwaliteit van de platen, in relatie tot de opdracht op werkbon of 
tekening.
– transporteren van de plaat met loopkraan of heftruck en het plaatsen van de plaat op de machine.
– indelen van de plaat in voor bewerking.

Uitvoering – aanbrengen van onderdelen en hulpstukken op de machine en instellen machine aan de hand 
van werkbon of tekening, programmeert indien nodig de besturing.
– laat de machine de bewerking uitvoeren en bewaakt de juiste uitvoering.
– wisselen van de instellingen tijdens het proces.
– interne transport van het product ten behoeven van de volgende stap in het proces.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– Opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.
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Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Medewerker natuursteenbewerking Functiecode: 3.5.2

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 3a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Het uitvoeren van één of enkele stappen in het productieproces van de natuursteenproducten.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bepalen met behulp van werkbon, -tekening of in overleg met leidinggevende wat er moet 
gebeuren.

Uitvoering Zagen:
– uitkiezen van een plaat natuursteen om het werkstuk uit te zagen.
– controleren van de plaat op materiaalfouten en structuur en bepalen van de maatvoering.
– instellen van de zaagmachine in en aanbrengen van het juiste zaagblad of aanfrezen.
– indelen van de plaat in en deze zagen/frezen.
– aangeven op de plaat van de verdere bewerkingen die door een collega uitgevoerd moeten 
worden.
Polijsten:
– opstellen van het werkstuk, controle op merken en aanwijzingen, het bepalen van de werkwijze, 
indien nodig instellen machine.
– polijsten van het werkstuk, boren gaten en frezen koppen.
– het in elkaar zetten van onderdelen, het verricht van eenvoudige lijmwerkzaamheden en het 
behandelen van het oppervlak.
Beletteren:
– indelen van teksten en uittekenen letters (handmatig of met computer); rekening houdend met 
lettertype en vlakverdeling.
– stansen of snijden van de letters.
– het aanbrengen van letters op natuurstenen oppervlakken door middel van stralen, graveren of 
hakken of door bronzen letters (en ornamenten) aan te brengen.
Assembleren:
– onderdelen controleren op aanwijzingen en beschadigingen. Indien nodig aanbrengen wapening 
of versteviging, op mat maken.
– Boren van gaten, aanbrengen pennen en verlijming.
– waar nodig polijsten van de producten.
– zorgen voor opslag en verpakking.
Hakwerk:
– verrichten van standaard hakwerk, zoals het op maat hakken van ruwe flagstones.
Stellen:
– het ondersteunen van de grafwerksteller, gevelsteller of monteur van aanrechtbladen bij hun 
werkzaamheden.
– zorgen voor belading en transport en schoonmaken onderdelen.
– gaten boren, aanbrengen verankeringen aan en monteren onderdelen.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Allround medewerker natuursteenbewerking Functiecode: 4.5.1

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 4a
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Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Het opleveren van natuursteenproducten, volgens afgesproken specificaties.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bepalen met behulp van werkbon, -tekening of in overleg met leidinggevende wat er moet 
gebeuren.

Uitvoering Hakken:
– lezen van de mallen en beoordelen of de te gebruiken natuursteen bruikbaar is voor bewerking.
– aftekenen van de steen, de buitenmaten zagen en de steen in de gewenste vorm hakken.
– zorgen dat onderdelen op elkaar aansluiten.
– voortdurende controle op vlakheid en beschadigingen.
– overnemen van teksten op de steen, voorstralen van de letters en deze uithakken.
– zorgen voor de bescherming van de werkstukken tijdens het transport.
Herstellen:
– opnemen van de schade op en controleren of het herstelwerk uitgevoerd kan worden.
– opnemen van de maten, maken van een schets en een mal, het inhakken van te boeten stukken 
en het lijmen op de juiste plek.
– gebroken stukken lijmen en opvullen gaten.
Stellen:
– bepalen met behulp van werkbon of -tekening wat er moet gebeuren.
– aanbrengen constructies
– plaatsen verankeringen
– het werkstuk op de juiste plaats zetten, eventueel met hijsapparatuur.
Verschillen met medewerker natuursteenbewerking:
– meer mogelijkheden in de keuze van het ruwe materiaal
– meer keuze in de te gebruiken machines en technieken
– meer keuzes in de aanpak en het aandragen van niet-standaard oplossingen
– de verantwoordelijkheid om andere natuursteenbewerkers aanwijzingen te geven over de 
uitvoering van het werk
– vaktechnisch complexere en/of grotere opdrachten
– de verantwoordelijkheid om de uitvoering van opdrachten af te stemmen met klant of 
opdrachtgever
– de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van stelwerkzaamheden
– de verantwoordelijkheid om te rapporteren over het uitgevoerde werk.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Monteur Functiecode: 4.5.2

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 4a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Het inmeten en monteren van natuursteenproducten op locatie, volgens afgesproken specificaties.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bepalen met behulp van werkbon, -tekening of in overleg met leidinggevende wat er moet 
gebeuren.

Uitvoering Inmeten:
– bij de klant het opmeten van de maten op van keukenblad of vensterbanken, rekening houdende 
met oneffenheden.
– zet een en ander op tekening en geeft de resultaten door aan de werkvoorbereiders.
Monteren:
– controleert de maatvoering van de producten en controleert op beschadigingen.
– ondersteunt expeditie bij het verzendklaar maken van de orders, bij het verpakken en bij het 
laden van de vrachtwagen.
– zorgt voor het transport en het lossen (met hijsapparatuur), met ondersteuning door een 
hulpmonteur.
– controleert de maten ter plaatse en monteert de producten; hanteert hierbij eventueel hulpcon-
structies. Stelt de producten waterpas.
– legt de klant uit hoe onderhoud gepleegd moet worden.
– rapporteert over de verrichte werkzaamheden.
Service:
– beoordeelt beschadigingen in natuursteenproducten en bepaalt hoe deze hersteld moeten 
worden.
– verwijderen van oude onderdelen en aanbrengen van nieuwe aan, evt. met cement of lijm.
– maakt de producten schoon.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Bouwwerksteller Functiecode: 4.5.3

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 4a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Is verantwoordelijk voor het plaatsen en aanbrengen van natuursteenproducten, volgens afgesproken 
specificaties.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bepalen met behulp van werkbon, -tekening of in overleg met leidinggevende wat er moet 
gebeuren.

Uitvoering – controleert de maatvoering of die zelf bepalen en controle van de ondergrond op vlakheid en 
stabiliteit.
– aanbrengen ankers en zagen van onderdelen op maat.
– plaatsen en stellen van de onderdelen, eventueel met kit of lijm.
– afstemmen van de werkzaamheden met klant/opdrachtgever.
– opnemen van de schade en bepalen hoe het herstelwerk uitgevoerd gaat worden.
– schoonmaken van onderdelen, verwijderen van onderdelen en aanbrengen van nieuwe 
onderdelen.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
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– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Steenhouwer Functiecode: 5.5.1

Functiecategorie Natuursteenbedrijf Groep: 5a

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur/uitvoerder/voorman

Functiedoel

Het hakken van werkstukken uit blokken natuursteen en het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden 
aan producten van natuursteen.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – bepalen met behulp van werkbon, -tekening of in overleg met leidinggevende wat er moet 
gebeuren.

Uitvoering Hakken:
– lezen van de mallen en beoordelen of de te gebruiken natuursteen bruikbaar is voor bewerking.
– aftekenen van de steen, de buitenmaten zegen en de steen in de gewenste vorm hakken.
– zorgen dat onderdelen op elkaar aansluiten.
– voortdurende controle op vlakheid en beschadigingen.
– overnemen van teksten op de steen, voorstralen van de letters en deze uithakken.
– zorgen voor de bescherming van de werkstukken tijdens het transport.
Herstellen:
– opnemen van de schade op en controleren of het herstelwerk uitgevoerd kan worden.
– opnemen van de maten, maken van een schets en een mal, het inhakken van te boeten stukken 
en het lijmen op de juiste plek.
– gebroken stukken lijmen en opvullen gaten.
Stellen:
– bepalen met behulp van werkbon of -tekening wat er moet gebeuren.
– aanbrengen constructies
– plaatsen verankeringen
– het werkstuk op de juiste plaats zetten, eventueel met hijsapparatuur.

 Onderhoud gereedschap – uitvoeren van dagelijks onderhoud van de machines.
– opruimen gereedschappen en schoonmaken werkomgeving.

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel.
– Veel lopen en werken in gedwongen/inspannende houding.
– Het inademen van stof en slijpsel.
– Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Facilitair medewerker Functiecode: 1.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 1

Positie in de organisatie

Rapporteert aan Hoofd afdeling (bijvoorbeeld directeur of bedrijfsleider)

Functiedoel

Uitvoeren van hand- en spandiensten en schoonmaakwerkzaamheden op kantoor.
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Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Interieurverzorging:
– uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
– zorgen voor nette en opgeruimde ruimten binnen de onderneming
– verzamelen en afvoeren van afval naar de vuilcontainers
Facilitaire werkzaamheden:
– uitvoeren van klein onderhoud en reparaties in gebouwen (meubilair, apparaten, sloten, wc’s en 
dergelijke)
– onderhouden van buitenterreinen, verzorgen van groenvoorziening
– doen van koeriersdiensten, brengen/afhalen van goederen van leveranciers
– uitvoeren van hand- en spandiensten

 Onderhoud gereedschap – schoonmaken en opruimen van gereedschappen

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het handmatig tillen en verplaatsen van materialen en afval.
– Veel staan en lopen. Werken in gedwongen houdingen bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaam-

heden.
– Hinder van vuil en weersomstandigheden bij werken op buitenterreinen.
– Kans op letsel door vallen/uitglijden en uitschietend gereedschap.

Werk- en denkniveau

– vmbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Magazijn medewerker Functiecode: 2.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 2

Positie in de organisatie

Rapporteert aan Hoofd afdeling (bijvoorbeeld directeur of magazijnbeheerder)

Functiedoel

Uitvoeren van magazijnwerkzaamheden en verzendklaar maken van orders voor bouwlocaties.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Inslag:
– lossen van vrachtwagens en aftekenen van transportdocumenten
– controleren van leveringen en documenten, signaleren en melden van afwijkingen
Opslag en Beheer:
– plaatsen van goederen op de bepaalde opslaglocatie met behulp van een heftruck
– controleren van ontvangen retourgoederen
– bijhouden van voorraadmutaties, signaleren van (dreigende) tekorten, informeren van 
leidinggevende
– afroepen van materialen binnen kaders
Orderpicking:
– verzamelen van goederen aan de hand van picklijsten, signaleren en melden van afwijkingen
– verpakken of ompakken van goederen, samenstellen van orders
Uitgifte:
– intern transporteren van gereedstaande orders
– laden van materialen in vrachtauto’s

 Onderhoud aan transportmid-
delen

– verrichten van gebruikersonderhoud aan transportmiddelen
– signaleren van mankementen en meden aan de leidinggevende

Verantwoord functioneren – naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van goederen.
– Inspannende houding bij het verplaatsen van goederen.
– Hinder van tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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– Kans op letsel door bekneld raken en vallen.

Werk- en denkniveau

– mbo 2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Administratief medewerker Functiecode: 3.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 3

Positie in de organisatie

Rapporteert aan Hoofd afdeling (bijvoorbeeld directeur of administrateur)

Functiedoel

Verzorgen van deeladministratie.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Deeladministratie:
– verzamelen en controleren van gegevens ten behoeve van een deeladministratie (bijvoorbeeld 
crediteuren-, debiteuren-, salaris-, of personeelsadministratie)
– signaleren en oplossen van ontbrekende gegevens en rappelleren bij betrokkenen
– invoeren, muteren en coderen van gegevens, uitvoeren van eenvoudige berekeningen en 
navraag doen (in- en extern) bij onduidelijkheden
– archiveren en periodiek schonen van relevante bescheiden
Verstrekte informatie:
– fungeren als aanspreekpunt voor vragen, deze beantwoorden of doorverwijzen
– samenstellen van diverse overzichten volgens de daarvoor geldende richtlijnen/instructies
– verzamelen, bewerken en rangschikken van gegevens en verstrekken van informatie
Communicatie:
– verzorgen van standaard correspondentie
– regelen van diverse zaken voortvloeiend uit de uitvoering van administraties
– melden van bijzonderheden bij leidinggevende

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Baliemedewerker / Verkoopmedewerker Functiecode: 3.10.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 3

Positie in de organisatie

Rapporteert aan Hoofd afdeling (bijvoorbeeld directeur of administrateur)

Functiedoel

De baliemedewerker is bij afbouwbedrijf dien een showroom hebben verantwoordelijk voor de 
ontvangst van bezoekers en voor administratieve werkzaamheden.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

Uitvoering Ontvangst bezoekers:
– ontvangen van bezoekers/klanten in de showroom.
– geven van informatie over de producten en de mogelijkheden.
– voor standaardproducten opstellen van offertes die worden goedkeuren door leidinggevende.
– verstrekken van telefonisch informatie en het toesturen van voorlichtingsmateriaal toe.
– ondersteunen bij de inrichting van showroom (binnen en buiten).
Administratie:
– behandelt het mailverkeer voor het bedrijf; verwijst waar nodig door naar collega’s.
– verwerkt inkomende en uitgaande post.
– zorgt voor back-ups en verricht administratieve werkzaamheden voor inkoop en verkoop.
– voert gegevens in de systemen.

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 1/2

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Secretarieel medewerker Functiecode: 4.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 4

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur

Functiedoel

Uitvoeren van ondersteunende activiteiten voor verschillende werkgebieden.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Receptie:
– ontvangen en te woord staan van bezoekers en hen in contact brengen met de gewenste 
medewerkers
– aannemen en doorverbinden van inkomende telefoongesprekken
– geven van algemene informatie en noteren van boodschappen
– (functioneel) beheren van website van de onderneming
– afhandelen van ontvangen mails binnen kaders
Postverwerking:
– in ontvangst nemen, sorteren en distribueren van binnenkomende post en goederen
– verzorgen van uitgaande post
Facilitaire ondersteuning:
– zorgen voor ordelijke voorzieningen
– reserveren en voorbereiden van vergaderruimten
– alarmeren in geval van calamiteiten conform protocol
Personeelsbeheer:
– beheren van de personeelsadministratie en de personeelsdossiers
– verzorgen van de administratieve afhandeling van werving & selectie,
– opmaken van standaard arbeidsovereenkomsten
– zorgdragen voor diverse personele procedures, waaronder ziek-/herstelmeldingen
Kantoormiddelen:
– beheren en bijhouden van voorraad kantoorartikelen
– afroepen bij tekorten of inkopen van kantoorartikelen na afstemming met leidinggevende
Verleende ondersteuning:
– invoeren van gegevens ter ondersteuning van een deeladministratie
– verzamelen, bewerken en rangschikken van gegevens en verstrekken van informatie

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 4
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Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Financieel medewerker Functiecode: 4.10.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 4

Positie in de organisatie

Rapporteert aan administrateur / directeur

Functiedoel

Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van financiële informatie en voor de uitvoering van 
financiële werkzaamheden.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Verwerking gegevens:
– verzamelen en ordenen gegevens t.b.v. loon-, verlof- en ziekteadministratie.
– coderen en boeken gegevens.
– herkennen van fouten of bijzonderheden.
– signaleren van onregelmatigheden aan leidinggevende of derden.
– opstellen aan de hand van gegevens van productiefacturen
– nabellen debiteuren, doen waar nodig voorstellen voor betalingsregelingen.
– voorbereiden betalingen
– zorgen voor bankverkeer.
Financiële informatie:
– verzamelt informatie bij afdelingen t.b.v. de begroting.
– constateert afwijkingen tussen begroting en realisatie
– doet voorstellen voor herstel.
– stelt financiële rapportages op.
– zorgt voor verzekeringen en handelt verzekeringskwesties af

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 3/4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Tekenaar Functiecode: 4.10.3

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 4

Positie in de organisatie

Rapporteert aan administrateur / directeur

Functiedoel

Het tekenen en uitwerken van werken.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van uit te voeren activiteiten met leidinggevende.

Uitvoering Opstellen tekening:
– bespreken van de wensen van de klant/opdrachtgever met verkoopadviseur, werkvoorbereider, 
leidinggevende en/of eventueel de klant.
– op basis van het voorgaande maken van schetsen van het ontwerp.
– waar nodig opnemen van het werk op locatie en maken van schetsen van constructies.
Uitwerken werkopdrachten:
– na goedkeuring van het ontwerp, het werkstuk meer in detail uitwerken qua maatvoering en 
benodigde materialen.
– het doorgeven van deze informatie aan de werkplaats, de administratie en eventueel derden.
– opstellen van werkbonnen, tekeningen en materiaallijsten en bestellen materiaal.
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 3

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Uitvoerder Functiecode: 5.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 5

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur / projectleider
Geeft leiding aan circa 5-10 medewerker per project (functioneel)

Functiedoel

Realiseren van (gelijktijdig meerdere) afbouwprojecten conform opdracht en specificaties.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – afstemmen van toegewezen project met leidinggevende en werkvoorbereiding/calculatie
– bestuderen van de raamplanning, tekeningen, aangeven van verbeteringen en mogelijke 
knelpunten
– (mede) selecteren van vaklieden, toewijzen van werkzaamheden
– opstellen van detailplanning binnen raamplanning
– informeren van de betrokkenen over start, voortgang en uitvoering van het project
– onderhouden van contact en afstemmen met (hoofd)aannemer/opdrachtgever en onderaanne-
mers

Uitvoering – bewaken van de voortgang van het project, toezien op de kwaliteit en een efficiënte uitvoering
– anticiperen op mogelijke afwijkingen tijdens de uitvoering (inclusief problemen bij onderaanne-
mer) en oplossen van deze
– afroepen van materialen, onderdelen, gereedschappen en voorzieningen, toezien op een tijdige 
beschikbaarheid
– instrueren van medewerkers op het afbouwproject, controleren van de kwaliteit van uitgevoerde 
activiteiten op basis van eisen/opdrachtomschrijving
– oplossen van problemen die niet door vaklieden opgelost kunnen of mogen worden
– fungeren als eerste aanspreekpunt voor vaklieden
– verstrekken van informatie aan belanghebbenden
Projectoplevering:
– zorgen voor de overdracht van het afbouwproject aan de (hoofd)aannemer/opdrachtgever, of 
indien relevant de directeur
– zorgdragen voor het beheer van gebruikte gereedschappen, machines en materialen
Administratie:
– (laten) verzorgen van administratieve werkzaamheden met betrekking tot het project
– controleren en verwerken van aangeleverde gegevens
– goedkeuren van werkbonnen en werkuren
– signaleren van afwijkingen, bespreken/afstemmen met leidinggevende
– uitvoeren of controleren van nacalculatie van eigen projecten
– opstellen van werkplekinstructies
Functionele aansturing:
– aansturen en motiveren van medewerkers, overdragen van kennis en ervaring
– bespreken van de uitvoering en voortgang met medewerkers
– rapporteren van voortgang, uitvoeringsaspecten, bestede uren en materialen aan leidinggevende
– geven van input aan leidinggevende over het functioneren van medewerkers

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
– kans op letsel tijdens verblijf op bouwlocaties.

Werk- en denkniveau

– mbo/hbo
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Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Werkvoorbereider / Calculator Functiecode: 5.10.2

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 5

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur / projectleider

Functiedoel

Realiseren van (gelijktijdig meerdere) afbouwprojecten conform opdracht en specificaties.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – Planning:
– vaststellen van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden
– overleggen met opdrachtgevers/projectleiders over tijdstip en duur van de uitvoering
– inpassen van de werkzaamheden in het totale werkaanbod
– opstellen van een concept planning en afstemmen met diverse in- en externe betrokkenen
Werkvoorbereiding:
– uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften en vaststellen van de in 
te huren vaklieden van derden
– verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunnin-
gen, onderdelen, in te kopen diensten en dergelijke
– aanvragen van offertes voor materialen en diensten van derden en bestellen van materialen en 
diensten na akkoord leidinggevende
– afstemmen/bespreken van de voorbereide projecten met leidinggevende
– afroepen van materialen en inhuren van diensten

Uitvoering Ondersteuning werk in uitvoering:
– (zo nodig mede) bewaken van de voortgang van de uitvoering (voortgang, kwaliteit en budget) en 
afstemmen met projectleider
– deelnemen aan werkoverleg en bespreken van bijzonderheden met projectleider/klant, zo nodig 
doorvoeren van wijzigingen, maken van offertes voor meerwerk en uitvoeren van aanvullende 
bestellingen
– signaleren van (dreigende) afwijkingen van de planning en activiteiten, doen van voorstellen ter 
correctie en uitwerken van alternatieve oplossingen
– zorgen voor de facturatie rekening houdend met termijnen
Calculaties:
– uittrekken van benodigde materialen; ramen van de benodigde manuren en doorlooptijd
– calculeren van de kosten met gebruikmaking van normen en calculatieprogramma’s
– eventueel uitwerken van voorstellen met betrekking tot alternatieve oplossingen inzake de 
uitvoering
– beoordelen en vergelijken van offertes voor materialen en uitbestede werkzaamheden
– opstellen van offertes en afstemmen met leidinggevende
Nacalculaties:
– verzamelen van informatie met betrekking tot verbruikte uren en materialen en diensten van het 
betreffende project
– opstellen van nacalculaties door vergelijking van voorcalculaties/offertes met werkelijke kosten
– doen van verbetervoorstellen aan leidinggevende
Administratie:
– bijhouden van het documentatie, tekeningen en voorraden materialen
– uitvoeren van factuurcontroles en deze accorderen
– opstellen van maand- en weekrapporten ten behoeve van leidinggevende, maken van 
besprekingsverslagen

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– mbo 4

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Administrateur Functiecode: 5.10.3

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 5

Positie in de organisatie
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Rapporteert aan directeur
Geeft leiding aan administratief medewerker, financieel medewerker (vaktechnisch)

Functiedoel

Verzorgen van de financiële administratie van de onderneming conform richtlijnen.

Resultaatverwachting

 Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding

Uitvoering Financiële administratie:
– controleren van orders en facturen
– bijhouden van dagboeken en (sub-)grootboekrekeningen
– afsluiten per periode van grootboekrekeningen door afstemmen van grootboek- en subadminis-
traties
– uitvoeren van controles op invoer en mutaties van gegevens en zo nodig corrigeren
Beheerde Financiële middelen:
– realiseren van de crediteurenadministratie, voorbereiden van betalingen
– bewaken van debiteurenbestand, uitvoeren van incasso-activiteiten
– doen van navraag bij bankinstellingen, debiteuren en crediteuren over onduidelijkheden met 
betrekking tot mutaties, vorderingen en schulden
Rapportages en jaarstukken:
– genereren van gegevens en samenstellen van saldilijsten, balans en resultatenrekening per 
boekingsperiode
– berekenen van afschrijvingen en boekwaarden aan de hand van procedures en instructies
– opmaken van kolommenbalans (specificaties)
– verzorgen van periodeafsluiting en samenstellen van balans en resultatenrekening
– opstellen van journaalposten en opmaken van specificaties bij jaarrekening
Personeelsbeheer:
– verzorgen van salarisadministratie
– beheren van de personeelsadministratie en de personeelsdossiers
– verzorgen van de administratieve afhandeling van werving en selectie,
– opmaken van standaard arbeidsovereenkomsten
– zorgdragen voor diverse personele procedures, waaronder ziek-/herstelmeldingen (verzuimbe-
heer)
– Wettelijke aangiften en afdrachten:
– opmaken en verzorgen van wettelijk verplichte aangiften en afdrachten zoals BTW, loonbelasting, 
verzekeringen, loonaangifte bedrijfstakeigen regelingen
Verzekeringen:
– fungeren als aanspreekpunt voor verzekeraar en organisatie, doorgeven van mutaties
– berekenen van premies, (laten) inhouden en schriftelijk bekendmaken aan betrokkenen
– controleren van polissen, verzekeringsopgaven, facturen en rekening courant, terugkoppelen van 
eventuele verschillen aan verzekeraar
– aanmelden en toezien op de afhandeling van schades en bijhouden van schaderegister

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– hbo

 Cao Afbouw, 1 mei 2019

 Functie Projectleider Functiecode: 6.10.1

Functiecategorie Stukadoors-Afbouwbedrijf; Plafond- en wandbedrijf; Vloeren- en 

Terrazzobedrijf; Blokkenstelbedrijf

Functieniveau: 6

Positie in de organisatie

Rapporteert aan directeur
Geeft leiding aan enkele uitvoerders (functioneel)

Functiedoel

Voorbereiden, organiseren en leiden van afbouwprojecten volgens klantspecificaties.

Resultaatverwachting
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Resultaatgebieden  Kernactiviteiten

 Voorbereiding – voorbereiden van en assisteren bij commerciële activiteiten
– inrichten van projecten in overleg met de hoofdaannemer of opdrachtgever(s)
– afstemmen van planning en bijbehorende budgetten
– bepalen van benodigde capaciteit (mens/middelen), definiëren/vaststellen van rollen
– vaststellen van projectrisico’s in overleg met hoofdaannemer/opdrachtgever
– bewaken van overzicht in lopende projecten
– anticiperen op knelpunten met betrekking tot capaciteit, budget en tijd voor de werkzaamheden, 
stellen van prioriteiten

Uitvoering Aansturing afbouwprojecten:
– fungeren als aanspreekpunt voor vaklieden binnen de discipline(s) en hoofdaannemer of 
opdrachtgever(s) tijdens afbouwprojecten in uitvoering
– leiden van afbouwprojecten, sturing geven aan projectmedewerkers
– bewaken van capaciteit, budget en tijd voor lopende projecten, corrigerend optreden indien 
noodzakelijk
– leiden van project overleggen met werkvoorbereiding, calculatie en eigen uitvoerders of 
voormannen
– behandelen van problemen (planning, budget en dergelijke), zorgen voor een oplossing
– toezien op correcte financieel administratieve handelingen binnen afbouwprojecten
Realisatie afbouwprojecten:
– bewaken van de projectresultaten van uitvoerders (voortgang, kosten, kwaliteit)
– analyseren van (tussentijdse) resultaten, achterhalen van oorzaken van afwijkingen, zorgen voor 
benodigde bijsturing
– verzorgen van voortgangsrapportages en eindrapportages ten behoeve van opdrachtgever en 
directeur
– zorgen voor administratieve afhandeling van afbouwprojecten
– evalueren van het afbouwproject met in-/extern betrokkenen, bespreken van resultaten, knelpun-
ten en verbeteringen
– volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en doorvertalen van kansen/mogelijkheden naar 
de onderneming

 Onderhoud –

Verantwoord functioneren – (toezien op) naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
– signaleren en oplossen van onveilige situaties conform procedures

Werkgerelateerde bezwaren

– Eenzijdige of gedwongen houding bij beeldschermwerk.

Werk- en denkniveau

– hbo’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 27 mei 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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	Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Afbouw

