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welke cao? 
In beginsel is een werkgever vrij in de keuze van een CAO, tenzij 
er in zijn sector een algemeen verbindend verklaarde CAO van 
kracht is.  De meest voorkomende CAO’s zijn: 
• CAO Sport.
• CAO Primair Onderwijs.
• CAO Voortgezet Onderwijs.
• CAO Kunsteducatie.
• CAO Openbare Bibliotheken.
• CAO Podiumkunsten.
De CAO’s verschillen onder andere in normjaartaak, beloning en 
pensioen. De keuze van de CAO heeft uiteraard invloed op de kos-
tencomponenten.

Brutoloon versus Bruto-Brutoloon 
Salarisafspraken met een combinatiefunctionaris dienen altijd bruto 
afspraken te zijn conform de inschaling van de toegepaste CAO. 
Het brutoloon kan gelijk gesteld worden aan 100%. In de praktijk 
leidt dit tot een werkgeverslast van ongeveer 135% (exclusief 
pensioenopbouw).  

componenten werkgeverslast
• Salaris.
• Vakantietoeslag.
• Heffingen en sociale lasten (werkgever- en werknemersdeel).
• Premiekosten pensioenfonds (werkgever- en werknemersdeel).
• WA-verzekering werkgever.
• Ondersteuning P&O/rechtsbijstand.

Houd rekening met een incidentele loonstijging c.q. mogelijke 
jaarlijkse/periodieke salarisstijging bij goed functioneren.

secundaire kosten
• Reiskosten woon-werkverkeer.
• Studie- en opleidingskosten.
• Verzekering bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
• Aansluiting Arbodienst.
• Huisvestingskosten (inclusief inrichting en onderhoud).
• Werkplekkosten.
• Functioneringskosten (netwerkvorming).

overige kosten
• Activiteitenkosten.
• Materiaalkosten.
• Organisatiekosten.
• Accommodatiekosten.
• Administratiekosten.
• Representatiekosten.
• Reiskosten van en naar activiteitenplek.
• Drukwerk.

deelnemers kosten
• Vervoerskosten.
• Begeleidingskosten.

verder lezen…
Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden 
kunt u terecht bij de helpdesk: 026 – 339 64 11
helpdesk@combinatiefuncties.nl of 
www.combinatiefuncties.nl.  

In de Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt voortaan 

uitgegaan van een normbedrag van € 50.000 per fte. Dit bedrag 

is vastgesteld op basis van de CAO’s voor het Primair Onderwijs, 

het Voortgezet Onderwijs, Gemeenten en Sport. Daarbij is de inzet 

van functies op hbo- en mbo-niveau gemiddeld. De middelen zijn 

bedoeld voor de personele kosten van een combinatiefunctionaris. 

Deze factsheet beschrijft met welke overige kostenposten u nog 

meer rekening moet houden.
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Deze factsheet is ontwikkeld door VSG in samenwerking met VNG, NOC*NSF, Cultuurformatie, projectgroep Combifuncties Onderwijs, Sportservice Noord-Holland, Werkgeversorganisatie 
in de Sport (WOS) en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Utrecht. De invulling van combinatiefuncties blijft lokaal maatwerk. Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. 


