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Bedrijven hebben belang bij een helder advies over 

loonwaarde om re-integratie in het kader van ziekte 

(spoor 1 en 2) vorm te geven en te anticiperen op 

een beoordeling WIA. In een scheefgegroeide 

arbeidsverhouding kan het instrument basis bieden 

om te komen tot een nieuw evenwicht in eisen en 

verwachtingen. Bij disfunctioneren kan worden 

onderzocht hoe de medewerker in huidig of ander 

werk beter en duurzaam presteert. Daarnaast  

wijst de kantonrechter een verzoek om de arbeids-

overeenkomt te ontbinden in het kader van de 

WWZ af indien de grond disfunctioneren niet  

goed is onderbouwd. Ook verzekeraars en 

intermediairs hanteren steeds vaker het instrument 

loonwaardebepaling om in de letselschade het 

verlies aan arbeidsvermogen vast te stellen. 

Informatie over re-integratiemogelijkheden
Een van de meest gebruikte methoden voor loon-

waardebepaling is Dariuz. Deze methode biedt  

ook nauwgezet informatie over re-integratie-

mogelijkheden en mobiliteit. Het assessment  

wordt momenteel aangepast tot een handzame  

tool voor ontwikkeling, beoordeling en preventie 

van verzuim. De tool verschaft inzicht in de arbeids-

prestatie en de vraag of er sprake is van dreigend 

verzuim door arbeidsverhoudingen of een mis-

match. Een medewerker die overvraagd wordt  

kan vluchtgedrag vertonen of gestrest raken, wat 

uitmondt in verzuim. Op deze factoren is de grip  

nu veelal beperkt. Dariuz koppelt dus elementen  

die tot op heden meestal gescheiden worden 

benaderd: 

• Ontwikkeling van de medewerker
• Preventie van verzuim
• Gedragsaspecten van verzuim
• Arbeidsprestatie
• Re-integratie spoor 1 & 2

Een voorbeeld voor een jonggehandicapte
Een schema van de match van eisen in een functie  

en de prestatie van de medewerker is onderdeel van 

het rapport. In een oogopslag is in het schema op  

de volgende pagina duidelijk dat de medewerker in 

meerdere competenties wordt overvraagd. De match 

toont de arbeidsprestatie van een jonggehandicapte 

medewerker in de functie metaalbewerker, zonder  

dat de functie in taken wezenlijk is aangepast.

 

Duidelijk wordt dat:
•	 Het	verlies	in	efficiëntie	hoog	is.	Dit	is	het	 

geval omdat het inzicht in het werk zeer matig  

is (leervermogen) en de medewerker niet de  

keuzes maakt die in het werkproces nodig zijn 

(zelfstandigheid). Dit heeft weerslag op het 

werktempo, de nauwkeurigheid en de benodigde 

begeleidingstijd (berekend op ruim 50 minuten 

dagelijks).
• De medewerker ‘goodwill’ heeft in het bedrijf.  

Dit blijkt uit scores op drie basale werknemers-

vaardigheden (afspraken nakomen, gevoel voor 

arbeidsverhoudingen en samenwerken & 

collegialiteit). Er is sprake van goede arbeids-

verhoudingen.
• De draagkracht om meer werkdruk te hanteren 

beperkt is (stressbestendigheid).

Loonwaarde wordt een  
vaste waarde bij bedrijven

De loonwaardevaststelling is inmiddels een begrip in de Participatiewet en Wajong. Maar 
ook bij bedrijven wordt loonwaardevaststelling steeds vaker toegepast: bij re-integratie 
en bijvoorbeeld bij disfunctioneren. Naar verwachting zal loonwaardevaststelling steeds 
meer een basistool voor ontwikkeling en beoordeling worden. 
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39CS Verbindt!      

In de onderzochte casus verrichtte de medewerker 

vrijwel alle voorkomende taken van een metaal-

bewerker. De conclusie luidt dat dit niet haalbaar is. 

Indien de taken worden vereenvoudigd, wordt er 

minder beroep gedaan op leervermogen en zelfstandig 

handelen. De medewerker heeft dan beter grip op het 

werk; de prestatie verbetert en de begeleidingstijd 

daalt fors. In deze casus waar de verschillen tussen eis 

en prestatie groot zijn, zou dit betekenen dat nieuwe 

arbeid wordt bedongen in de functie assemblage-

medewerker metaal. 

Ook voor reguliere medewerkers
Ging het in dit voorbeeld om een jonggehandicapte, 

dezelfde methodiek kun je ook toepassen voor 

reguliere medewerkers. In een zorginstelling zijn 

bijvoorbeeld afdelingsassistenten onderzocht. De 

werkgever liet weten dat het team niet functioneerde. 

Daarnaast zou de functie worden opgeheven en was 

een ontwikkeling tot woonbegeleider een optie. Nadat 

de prestatie van de medewerkers was onderzocht, is 

deze gespiegeld aan de vereisten van de huidige functie 

afdelingsassistent en de optie woonbegeleider. 

Duidelijk werd:
• welke competenties waren ondervertegenwoordigd 

in het team en wat dit betekende voor de team-

prestatie; 
• voor wie een ontwikkeltraject werd gestart tot 

woonbegeleider;
• voor wie een spoor 2 traject werd gestart.
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Ik verwacht dat het over 1 à 2 jaar gangbaar is dat er 

binnen bedrijven instrumenten voor loonwaarde-

vaststelling worden gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan 

twee kaders:

1.  Basistool voor ontwikkeling & beoordeling waarin 

tevens de arbeidsverhouding, de kwaliteit van de 

match en grip op dreigend verzuim is vervat. Deze 

tool kan door bedrijven zelf worden geadopteerd. 

Uitvoering: P&O, leidinggevenden en casemanagers.

2.  Verdiepend loonwaardeonderzoek waar nodig, 

uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Deze stelt 

de loonwaarde onafhankelijk vast met als  

mogelijke doelen:
 • de arbeidsprestatie te bepalen met het oog op  

de komende beoordeling WIA; 
 • de arbeidsprestatie te wegen ten opzichte van 

  de actuele normstelling (disfunctioneren);
 • de arbeidsprestatie te optimaliseren in het kader 

  van re-integratie; 
 • arbeidsmogelijkheden te verkennen die (beter) 

  aansluiten bij de competenties van de medewerker 

en deze te concretiseren in nieuw te bedingen 

arbeid.

De samenwerking tussen professionals binnen en buiten 

het bedrijf biedt een sterk kader om grip te krijgen op de 

arbeidsprestatie, verzuim, mobiliteit en daarmee groei en 

schadelastbeperking.  n


