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Welke salarisschaal past het beste bij welke functie? 

We krijgen veel vragen over de juiste inschaling van medewerkers. Om je beter op 

weg te helpen hebben we hier, samen met de cao-

partijen, functiewijzer.nl voor ontwikkeld. Op deze website kun je gemakkelijk 

uitvinden welke schaal het beste bij een functie past. De uitgebreide 

functieomschrijvingen vind je in bijlage 1c van de cao*. 

LET OP • Voor Schoenen/Sport gelden de witte tabellen, niet de rode  

 

  

 

3 tips om verzuim te verminderen 

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is op het hoogste punt dit millennium. 

Verzuim kost veel geld. Daarom geven we 3 tips om met verzuim en de re-integratie 

van medewerkers (waar je als werkgever toe verplicht bent) om te gaan:  

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid waarbij er aandacht is voor open 

communicatie met je medewerkers, preventie, vitaliteit en werkgeluk; 

2. Wees alert op signalen van ziekteverzuim, bijvoorbeeld merkbare signalen 

van werkstress; 

3. Toon interesse in je medewerker en maak verzuim bespreekbaar. Bespreek 

ook de verantwoordelijkheden die je naar elkaar hebt. 
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Belangrijke factor voor werkgeluk 

Uit onderzoek blijkt dat flexibel werken een belangrijke factor is voor werkgeluk. 

Benieuwd naar andere factoren? Klik hier. Wil je aan de slag met zelfroostering en 

ben je op zoek naar een goede tool die je kunt gebruiken? Op de tool van Viqz 

hebben we een gratis proefperiode van 30 dagen geregeld voor jou als lid van 

INretail. Benieuwd? Klik hier 

 

 

   

 

 

 

 Lobby  

Petitie tegen invoering 

minimumuurloon 

Meer dan 20 brancheorganisaties, 

waaronder INretail, hebben vorige 

week een petitie aan leden van de 

Eerste Kamer overhandigd tegen 

invoering van het 

minimumuurloon. Het houdt maar 

niet op met stijgende kosten, dit is 

voor sommige werkgevers niet meer 

te behappen. Lees meer 

  

 

  

 

 

 Opleiding  

Vraag op 28 februari 

STAP-subsidie aan! 

Op 28 februari kun je je weer 

aanmelden voor het STAP-budget. 

Hiermee wil de overheid opleiden in 

Nederland stimuleren. Bij ons kun je 

voor een aantal trainingen een 

STAP-bewijs aanvragen. We zetten 

een aantal opleidingen uit de INretail 

Academy voor je op een rij. 

Naar INretail Academy 
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Nieuw ROZ-model: huurovereenkomst winkelruimte 

Veel huurovereenkomsten voor winkelruimten worden opgesteld aan de hand van de 

modelovereenkomst voor winkelruimte die de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 

beschikbaar stelt. Sinds dit jaar heeft de ROZ haar model vervangen en het is nog 

meer een verhuurdersmodel geworden. Met de gevraagde input van huurders (onder 

andere door INretail ingebracht) is weinig tot geen rekening gehouden. INretail 

beraadt zich met haar partners op hoe we op korte termijn een aangepast model 

kunnen presenteren dat door huurders gebruikt kan worden. Lees meer 

 

Let wel, het ROZ-model is een modelovereenkomst. Het is aan de huurder en 

verhuurder per situatie om een beslissing te nemen over welke onderdelen in de 

huurovereenkomst worden opgenomen. Het staat de huurder altijd vrij om te 

proberen bepaalde onderdelen van dit model niet van toepassing te laten zijn.  

 

  

 

Let op: telefonische verkoop gemeente- of stadsgidsen 

Wees alert op telefonische verkoop van vermeldingen in (online) gemeente- en of 

stadsgidsen. Het kan zijn dat het lijkt: 

• dat er al een overeenkomst is: "u staat er al in, wilt u even bevestigen dat 

…". 

• alsof het onderdeel van de gemeente is. 

• dat het een sociaal initiatief is. 

Dit leidt in sommige gevallen tot een overeenkomst voor een langere duur tegen 

hoge kosten. Je bedrijfsnaam wordt dan vermeld op een website. Als er niet wordt 

betaald ontvang je zeer regelmatig (dreig)telefoontjes en brieven. Zelfs brieven van 

deurwaarders. Maak medewerkers hier ook attent op en voorkom dat je wordt 

opgelicht. Lees meer 
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Zo ben je betalingsproblemen voor 

Bij veel banken kan je niet direct je betalingslimieten verhogen, maar wordt er een 

wachttijd van 4 uur gehanteerd. Dit wil, zeker in de woonbranche, nog wel eens voor 

de nodige problemen zorgen wanneer klanten pas bij levering hoeven te 

betalen. Lees hier hoe je betalingsproblemen voorkomt. 

 

  

 

Gevolgen van invoering DSA voor platformen 

Heb jij een platform of bied jij op je webshop producten van andere partijen aan? 

Dan moet je mogelijk aan extra wetgeving voldoen; de Digital Services Act (DSA).  

 

Op 17 februari 2023 moeten digitale dienstverleners voldoen aan verplichtingen met 

betrekking tot het tonen van gemiddelde maandelijkse actieve afnemers. Middelgrote 

en grote aanbieders (meer dan 50 werknemers of meer dan 10 miljoen euro omzet) 

moeten per online platform of online zoekmachine informatie publiceren over de 

gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers van de dienst(en) in de EU. Lees meer 

 

 

Neem contact met ons op  
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