
 Praktijkvoorbeeld Uniforme 
 Functiebeschrijvingen Albert Heijn

Aan dit praktijkvoorbeeld hebben Albert Heijn, UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers meegewerkt/Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden



Inleiding 

Albert Heijn en UWV hebben samen de vier winkelfuncties waar veel kandidaten uit de Banenafspraak 
op geplaatst worden, uniform beschreven en in kaart gebracht hoe de taken binnen de functies verdeeld 
zijn. De uniforme functiebeschrijvingen worden gebruikt bij het plaatsen van kandidaten en voor 
de loonwaardebepaling. Ten behoeve van de loonwaardebepaling zijn ook de bronnen toegevoegd 
waarover Albert Heijn beschikt en die voor de loonwaardebepaling van belang zijn. Bij UWV is deze 
informatie gedeeld met onder andere arbeidsdeskundigen en adviseurs werkgeversdienstverlening. 

Gemeentelijke kandidaten

Steeds vaker worden kandidaten bij Albert Heijn geplaatst die onder de verantwoordelijkheid van 
gemeenten vallen. De uniform beschreven functies en de aanvullende informatie is dus zeker ook 
interessant voor gemeentelijke contactpersonen van Albert Heijn. Onafhankelijk van de te gebruiken 
loonwaardemethodiek en werkwijze bieden deze namelijk inzicht in functie-inhoud, taken en bronnen 
die bij Albert Heijn beschikbaar zijn om te raadplegen. Dat levert voordelen op voor de contactpersonen 
in de arbeidsmarktregio’s die kandidaten matchen en bemiddelen én de loonwaarde-experts die de 
loonwaardebepaling uitvoeren. 

Albert Heijn is bereid de informatie te delen met alle contactpersonen van Albert Heijn in de 
arbeidsmarktregio’s, ongeacht of die afkomstig zijn van gemeente dan wel UWV. 
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Voordelen

Het beschikbaar stellen van de informatie van Albert Heijn aan alle publieke dienstverleners in de 
arbeidsmarktregio heeft een aantal voordelen voor betrokkenen.

 Functie-omschrijvingen

Er zijn 4 reguliere functies beschreven waarop de meeste kandidaten uit de doelgroep van de 
banenafspraak geplaatst worden. Deze geven inzicht in de reguliere taken en het tijdsbeslag. Uiteraard 
kan de inhoud van de taken, die door de kandidaat uit de doelgroep uitgevoerd gaan worden, afwijken. 

De beschreven functies zijn:
A. Kwaliteitsmedewerker AH 
B. Medewerker Verkoopklaar AH 
C. Medewerker Verkoop AH
D. Medewerker Verkoopafhandeling AH (kassamedewerker)

Per functie is aanvullende informatie beschikbaar:
•  Taken en tijdsbesteding van de reguliere, fulltime werkende, medewerkers van AH die in de 

desbetreffende functie werken;
• Beschrijving van de functietaken;
• Beeldmateriaal van de functies;
•  Bronnen die bij Albert Heijn geraadpleegd kunnen worden om de normen vast te stellen voor de 

loonwaardebepaling; 
•  Een set van mogelijke vragen voor bijvoorbeeld de filiaalmanager gekoppeld aan taken en functie. 

Afhankelijk van loonwaardemethodiek zullen nadere vragen gesteld moeten worden. 

Daarnaast is er een algemeen wervende film voor participanten:
https://vimeo.com/309883875/f56cabdcaf 

Loongegevens

AH volgt de CAO VGL AH winkelpersoneel (https://www.fnv.nl/cao-sector/handel/supermarkten/cao-
overzicht). AH wijkt op een aantal punten in positieve zin af van deze cao: 
• De standaard werktijd bij AH bedraagt 40 uur per week, er is wel recht op atv uren, maar deze 
 worden doorbetaald. 
•  Daarnaast kent AH een winstuitkering die bestaat uit een vast deel van 3,27% en een variabel deel. 

Het vaste deel van 3,27% wordt meegenomen in het normloon. 
Deze informatie geldt uitsluitend voor de eigen filialen van Albert Heijn. Voor franchisers kunnen 
afwijkende afspraken en processen gelden.
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LOONWAARDE-EXPERT De informatie geeft een duidelijk beeld over de functie en taakinhoud 
van de vier beschreven functies bij Albert Heijn

De loonwaarde-expert kan zo meer tijd steken in de voorbereiding. Het  
is handig als hij/zij vooraf weet welke taken de werknemer zal uitvoeren

De loonwaarde-expert weet waar objectieve gegevens te vinden zijn en 
kan vooraf de bronnen bij de filiaalmanager opvragen en raadplegen.  
Dat kan tijdrovend uitzoekwerk voorkomen

De loonwaarde-expert kan nu meer gericht vragen stellen, de uitkomst  
is meer valide

Door de ontstane transparantie kunnen vragen over functie-inhoud  
en taakomvang gemakkelijker beantwoord worden

Het wordt beter duidelijk waar nog groei in het functioneren van  
de kandidaat mogelijk is en wat daar voor nodig is

Werkgever en loonwaarde-expert spreken elkaars taal en kennen  
de definities

WERKGEVER De filiaalmanagers zijn ingelicht door Albert Heijn en kunnen gegevens 
beschikbaar stellen

Door de ontstane transparantie kunnen vragen over functie-inhoud en 
taakomvang gemakkelijker beantwoord worden

Het wordt beter duidelijk waar nog groei in het functioneren van de 
kandidaat mogelijk is en wat daar voor nodig is

Werkgever en contactpersoon van de arbeidsmarktregio spreken elkaars 
taal en kennen de definities

WERKGEVERS-
DIENSTVERLENERS, 
ACCOUNTMANAGERS 
EN BEMIDDELAARS

Voor bemiddelaars ontstaat meer inzicht in de functie-inhoud van de vier 
meest voorkomende winkelfuncties voor kandidaten uit de doelgroep 
van de banenafspraak

Er ontstaat inzicht in de werkprocessen bij de werkgever

Door de ontstane transparantie kunnen vragen over functie-inhoud en 
taakomvang gemakkelijker beantwoord worden

Werkgever en werkgeversdienstverlener spreken elkaars taal en kennen 
de definities



Informatie per functie

B. Medewerker Verkoopklaar AH

Beschrijving van de taken 
1.  Laden en lossen van de vracht, controleren en verwerken van de vrachtbrief op aantal containers, 

checken van labels. 
 Splitsen in het magazijn van de binnengekomen containers met collies op winkelstraat/pad.  
 Afvoeren van de restvoorraden naar het magazijn.  
 Retournames voorbereiden en uitvoeren.
 Emballagewerkzaamheden.

2. Verwerken van de dag- en week-restanten. 
 Vullen van de schappen volgens de richtlijn ‘Gewoon goed vullen’. 
 Verwerken van promotiemateriaal en opbouwen van actiedisplays.
 Signaleren van zowel THT afwijkingen als voorraadafwijkingen.  

3. Verrichten van (lichte) schoonmaakwerkzaamheden in het pad en het magazijn.

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van de goederenontvangst magazijn
• Meldt de klant afwijkingen?

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het verkoopklaar maken
• Meldt de klant het als er iets misgaat?
• Zijn er bepaalde taken die de klant niet doet? 
• Vult de klant volgens de Gewoon goed vullen checklist?
• Kan de klant FIFO (first in–first out) vullen?

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het schoonhouden werkplek en magazijn
• Werkt de klant conform de HACCP richtlijnen?
• Werkt de klant met de juiste producten?

Voorbeeldfilm functie: https://www.youtube.com/watch?v=RjNdWAyKgcw 
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TAAK TIJDSBESTEDING IN % 40 UUR PER WEEK

1. Goederenontvangst magazijn
  Bron: Indirecte urenopslag o.b.v. vulplanning 

vrachtbrief, procesplaat

20% 8 uur

2. Verkoopklaar maken 
  Bron: Procesplaat

70% 28 uur

3. Schoonhouden werkplek en magazijn
   Bron: Procesplaat

10% 4 uur

Informatie per functie

A. Kwaliteitsmedewerker AH

Beschrijving van de taken 
1.  Uitvoeren van structurele schoonmaakwerkzaamheden m.b.v. de PDA (Personal Digital Assistent) 

zowel in als buiten de winkel. 
  Incidentele schoonmaakwerkzaamheden op aangeven de teamleider (breuk, klantentoilet, onkruid 

verwijderen). 

2.  Controleren en registreren van temperatuurcontroles m.b.v. de PDA.
  Checken THT bij terugvullen.
 Verrichten van veiligheids- en kwaliteitsrondes, checkt nooduitgangen.
 Bestellen van schoonmaak- en hulpmiddelen. 

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van de structurele en incidentele 
schoonmaakwerkzaamheden
• Kan de werknemer met de dweilmachine werken?
• Werkt de werknemer met de PDA of met een takenlijst?
• Gebruikt hij de juiste schoonmaakmiddelen?
• Maakt hij schoon volgens het hygiëne werkplan?
• Bestelt hij de juiste schoonmaakmiddelen?

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van de bewaking kwaliteit en veiligheid
• Werkt de werknemer met de PDA of met geprinte lijsten?
• Laat hij zich afleiden tijdens het werk?
• Signaleert hij onvolkomenheden?
• Geeft hij die door aan de teamleider?

Voorbeeldfilm functie: https://www.youtube.com/watch?v=cMzP-QyL-Xs 

TAAK TIJDSBESTEDING IN % 40 UUR PER WEEK

1. Structurele en incidentele schoonmaak-   
 werkzaamheden
  Bron: PDA en handboek kwaliteit en  

hygiëne werkplan

80% 32 uur

2. Bewaking kwaliteit en veiligheid
  Bron: Handboek kwaliteit en hygiëne werkplan

20% 8 uur



Informatie per functie

D. Medewerker verkoopafhandeling AH (kassamedewerker)

Beschrijving van de taken 
1.  Het scannen van artikelen en signaleren van afwijkingen (beschadigde artikelen, verminderde 

kwaliteit bij AGF).
 Kennis hebben van de diverse klantkaarten en acties.
 Uitvoeren van leeftijdscontrole op alcohol en tabak.  
 Uitvoeren van de verschillende betaalprocessen (contant, pin).

2.  Zorgdragen voor het ophalen en wegbrengen van de winkelmandjes.  
 Schoonhouden van de werkplek (apparatuur, meubilair, vloer).
      Lichte (na-)vulwerkzaamheden (tasjes, snoep).

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het scannen artikelen
• Heeft de klant in alle gevallen de leeftijd gecontroleerd bij alcohol- en tabak aankopen?
• Kan de klant zowel aan de pinkassa werken als aan de contant geld kassa?

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het opruimen winkelmandjes en  
schoonhouden werkplek
• Worden de winkelmandjes netjes opgeruimd?

Voorbeeldfilm functie: https://www.youtube.com/watch?v=2EDhpYMMto4&feature=youtu.be 
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TAAK TIJDSBESTEDING IN % 40 UUR PER WEEK

1. Scannen van artikelen en afrekenen transactie   
 volgens procedures en richtlijnen.
  Bron: KC4, KC6, KC7, KC8

95% 38 uur

2. Opruimen winkelmandjes en  
 schoonhouden werkplek

5% 2 uur

Informatie per functie

C. Medewerker Verkoop AH

Beschrijving van de taken 
1. Lossen vrachtwagen, splitsen van containers inclusief diepvries. 
 Diepvriesproducten naar de afdeling brengen.

2. Sorteren voorverpakt brood op de afdeling. 
 Bakken, snijden en verpakken volgens bakplan/snijlijst. 
 Vullen van schappen/vitrines en actietafels. 
 Controleren THT/afprijzen en vernietigen artikelen. 
 Promotie ophangen en producten presenteren volgens (actie)schets.

3. Schoonmaken directe werkomgeving.

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van de goederenontvangst magazijn
• Werkt de klant volgens de richtlijnen? 

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het verkoopklaar maken versafdeling
• Zijn er bepaalde taken die hij niet doet? Bijv. codebeheer?
• Werkt de klant volgens de richtlijnen?

Mogelijke vragen voor filiaalmanager ten aanzien van het schoonmaken werkplek
• Wat moet schoongemaakt worden?
• Tussen welke tijden moet schoongemaakt worden?
• Heeft de klant volgens de richtlijnen schoongemaakt?

Voorbeeldfilm functie: https://www.youtube.com/watch?v=bjy1fZKFsGk&feature=youtu.be

TAAK TIJDSBESTEDING IN % 40 UUR PER WEEK

1. Goederenontvangst magazijn
  Bron: Indirecte urenopslag o.b.v. vulplanning 

procesplaat 

20% 8 uur

2. Verkoopklaar maken versafdeling
  Bron: Procesplaat

70% 28 uur

3. Schoonmaken werkplek
   Bron: Hygiëne werkplan

10% 4 uur



Extra tips

•  Voor de fi liaalmanager helpt het in de voorbereiding als de loonwaarde-expert vooraf een mail stuurt 
met welk lijstwerk desgewenst klaar moet liggen;

• Zorg dat de juiste betrokkenen aanwezig zijn bij (een deel van) het gesprek;
• Gebruik de informatie van dit praktijkvoorbeeld ook voor werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Nadere informatie

Voor dit praktijkvoorbeeld is gebruik gemaakt van bronnen bij Albert Heijn en de gegevens uit de pilot 
normfuncties bij Albert Heijn van UWV. 

Film Loonwaardebepaling UWV (https://www.youtube.com/watch?v=aw1sAjJ9rE0&feature=youtu.be)

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

•  Schakelpunt Landelijke Werkgevers
 Mary van de Looij
 adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers
 Email: mvandelooij@samenvoordeklant.nl 

•  UWV
 Susan Breunissen
 Landelijk Adviseur Banenafspraak
 Email: susan.breunissen@uwv.nl  

Disclaimer: Dit praktijkvoorbeeld  beschrijft de meest voorkomende functies bij de Albert Heijn 
supermarkten. Aan de inhoud van dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend door derden.
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