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HRM
In het onderhandelingsakkoord van de CAO PO is met terugwerkende kracht een
salariswijziging afgesproken.

Hierbij veranderen niet alleen de bedragen in de tredes van de schalen. Er vindt ook een
conversie plaats bij bepaalde schalen of tredes. Dit vind je terug in hoofdstuk 3 van het
onderhandelaarsakkoord.
Zo worden bij de leraren de schalen L10-L13 vervangen door LB-LE.
Bij enkele OOP-schalen vindt er een conversie van tredes plaats.

Wat doet Visma | Raet voor jou

● In de nacht van 9 - 10  juni 2022 worden de nieuwe salarisbedragen en nieuwe
salarisschalen ingelezen. Hiervoor hoef jij als klant niets te doen.

● Direct daarna vindt er automatisch een conversie plaats bij alle medewerkers die onder
de CAO PO vallen. Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd:

Nieuwe salarisbedragen en nieuwe salarisschalen
De nieuwe salarisbedragen worden toegepast.
Dit doen we conform de aangeleverde bedragen die in de bijlage van het CAO-akkoord zijn
meegeleverd.

Conversie
De conversie vindt plaats naar de nieuwe schaal of trede indien van toepassing.
Dit doen we conform de aangeleverde conversietabellen die in de bijlage van het CAO-akkoord
zijn meegeleverd.

Bij de conversie converteren we de salarisschalen op de volgende plekken:
● Bij de volledig ingevoerde medewerkers/contracten.
● De openstaande mutaties (mutaties op een contract, nieuwe contracten, nieuwe

werknemers) converteren we ook. Hiermee hoeft dit achteraf niet meer gewijzigd te
worden.

● De max trede converteren we ook mee waar deze is ingevuld volgens de conversietabel.



● Wanneer er salarisschalen zijn gekoppeld aan de functie wordt de conversie ook hier
uitgevoerd.

● De garantieschalen worden geconverteerd.

Wat vragen we jou
Bij de automatische conversie het mogelijk dat er uitval ontstaat. Het kan zijn dat een
openstaande mutatie niet goed bijgewerkt kan worden of een waarde niet gevonden wordt.
We vragen je om deze achteraf alsnog te wijzigen.

Let op: als dit niet gebeurt zal er dus een oude schaal en/of trede zijn vastgelegd bij de
medewerker en is het dus incorrect.

We willen jullie vragen de volgende controles uit te voeren:

● Controleer op 10 juni (per bedrijf) het overzicht Automatische salarisaanpassingen.
Hier is nu het overzicht beschikbaar van wat er is gewijzigd en wat er eventueel is
uitgevallen. Ook komt er een aparte download optie beschikbaar in het overzicht
Automatische salarisaanpassingen. Deze download is op databaseniveau, wat betekent
dat je de uitval van alle besturen in een bestand bij elkaar hebt.

● Controleer of er garantieschalen zijn en controleer de conversie die heeft
plaatsgevonden. Wellicht zijn er andere afspraken bijvoorbeeld bij de bevroren
garantieschalen van toepassing en moet dit alsnog handmatig worden aangepast.

● Controleer de koppeling van de schalen met de functies bij Applicatiebeheer -
Organisatie - Functies en werk indien nodig bij.

● De bindingstoelage wordt gebaseerd op een combinatie van de salarisschaal en de
categorie die wordt vastgelegd bij de functie. Controleer daarom of bij Applicatiebeheer -
Organisatie - Functies de categorieën goed zijn vastgelegd.

Het alsnog converteren van de uitgevallen salarisregels kan op 2 manieren:



1. Draai op een later moment alsnog de automatische salarisaanpassing
(Persoonsgegevens - Acties - Automatische salarisaanpassing). Deze zal dan alleen de
medewerkers meenemen die eerder zijn uitgevallen.

Of
2. Verander waar nodig de salarisschaal en/of trede handmatig.
● Het kan zijn dat er op het moment van de conversie een periodieke salarisaanpassing

was gedraaid, maar nog niet goedgekeurd. Wordt deze alsnog goedgekeurd, na de
conversie, dan worden de geconverteerde waardes teruggezet. Let hierop en herstel
waar nodig.


