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Managementsamenvatting 

 
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Human Capital Group verzocht een 
onderzoek te doen naar de (primaire en secundaire) beloning van verzekeringsartsen bij UWV.  
De vraagstelling van het Ministerie was of en in welke mate de beloning van verzekeringsartsen in 
dienst van UWV een rol speelt bij het behouden en aantrekken van deze groep medewerkers.  
 
De doelgroep voor het onderzoek heeft bestaan uit verzekeringsartsen die in de publieke en private 
sector in loondienst werken en aanverwante disciplines werkzaam in loondienst. Hieronder zijn 
begrepen verzekeringsarts en bedrijfsarts in loondienst bij publieke en private organisaties, alsmede 
artsen in loondienst werkzaam in de zorg, specifiek huisartsen en medisch specialisten. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier te onderscheiden stappen die onderling sterk samenhangen en 
voortkomen uit de vraagstelling.  
1. Als eerste stap is van de verschillende functies die in de vraagstelling van het Ministerie zijn 

genoemd een profiel gemaakt. De profielen zijn door de vertegenwoordigers in de 

klankbordgroep met informatie en opmerkingen aangevuld. 

2. Als tweede stap is de zwaarte van de functies bepaald, met behulp van de 

functiewaarderingsmethode Bakkenist1.  

3. Als derde stap is geïnventariseerd wat de beloning voor de onderzochte functies is. Daarbij is 

tenminste bepaald wat de vaste beloning is (salaris en vaste elementen als vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkeringen) en eventuele onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden.  

4. Als vierde stap is een onderzoek naar de praktijkbeloning van de medewerkers in de onderzochte 

functies uitgevoerd waaraan, behalve UWV, door tien organisaties is meegewerkt. 

 
De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn als volgt: 

1. De functie-inhoud verschilt onderling sterk. Bij verzekeringsartsen en bedrijfsartsen is niet of 

nagenoeg geen sprake van zorgverlenende en curatieve handelingen, taken en 

verantwoordelijkheden, daarentegen hebben de huisarts en medisch specialist een breed 

scala aan diagnostische, preventieve en curatieve activiteiten. 

2. De functiezwaarteverhoudingen zijn grotendeels identiek, met uitzondering van de functie 

medisch specialist. 

3. De vaste beleidsmatige beloning (salaris vermeerderd met vaste toeslagen) van de 

onderzochte functies laat een geringe differentiatie zien (m.u.v. de functie medisch 

specialist). De bandbreedte (exclusief de beloning voor de functie medisch specialist) varieert 

tussen €80.946,83,- voor de verzekeringsarts van UWV en €88.553,99,- voor de functie 

huisarts. Een verzekeringsarts met taakdelegatie bij UWV zit met een beloning van 

€89.715,42,- echter boven deze range. 

4. In de onderzochte secundaire arbeidsvoorwaarden is veel differentiatie zichtbaar.  

5. Voor de functies bedrijfsarts, medisch adviseur en verzekeringsarts particulier bestaat de 

mogelijkheid tot een uitloop op basis van excellentie en/of marktomstandigheden. 

                                                           
1 De Bakkenist-methode voor functiewaardering is de basis voor FWG (Functiewaardering Gezondheidszorg) en de 
beloningsonderbouwing voor functies in de zorg, zakelijke dienstverlening en diverse andere sectoren. 
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6. De praktijkbeloning van de functies verzekeringsarts, bedrijfsarts en medisch adviseur in de 

referentiegroep van tien organisaties, is in de meeste gevallen hoger tot aanmerkelijk hoger 

dan de beleidsbeloning. 

7. De praktijkbeloning van de onderzochte functies in de referentiegroep is hoger dan de 

beloning van de onderzochte functies van UWV; de mediaan van de referentiecategorieën 

ligt op €97.000,- en de mediaan van de UWV-categorie op €81.000,-. 

8. De spreiding van de bruto jaarinkomens is groot. Over alle onderzochte inkomens bedraagt 

deze (uitbijters uitgezonderd) €58.000,- tot €110.000,-. 

 
Aan het onderzoek naar de praktijkbeloning van artsen in dienstverband hebben tien organisaties 
hun medewerking verleend door data over de feitelijke beloning van hun medewerkers ter 
beschikking te stellen die werkzaam zijn in de onderzochte functies. Deelnemende organisaties 
omvatten verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars en ARBO-dienstverleners.  
De markt voor medewerkers met een medische opleiding of achtergrond is vanzelfsprekend niet een 
homogene markt. Deze medewerkers kunnen in zeer diverse functies en voor allerlei organisaties 
werkzaam zijn, vallend onder uiteenlopende rechtspositionele regelingen. Dat impliceert dat de 
resultaten van het onderzoek een indicatie geven van de beloningsverhoudingen in de markt voor de 
onderzochte functies. 
 
Daarbij dient tevens te worden opgemerkt dat de data weliswaar de feitelijke 
beloning(sverhouding)en van medewerkers in de onderzochte functies bij de deelnemende 
organisaties weerspiegelen maar daarmee niet de volledige markt representeren waarin de 
medewerkers in de onderzochte functies werkzaam (kunnen) zijn. Voorts is niet onderzocht wat de 
relevante kenmerken van alle functiehouders zijn2 als leeftijd, ervaring en anciënniteit die de lengte 
van de loopbaan en daarmee ook ervaring weergeven, dat altijd resulteert in (een hoger) 
beloningsniveau. Daarnaast zijn alle deelnemende organisaties commerciële organisaties en dat 
betekent dat alle medewerkers onderdeel zijn van een performance managementproces. Met 
andere woorden, performance, inzetbaarheid en ontwikkeling wordt gemonitord en beoordeeld met 
een relatie naar stijging en hoogte van de beloning, alsmede naar mogelijke loopbaan- en 
functieverzwaringsmogelijkheden. 
  

                                                           
2 Die is om privacy reden door geen enkele organisatie verstrekt. 
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1 Inleiding 

 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Human Capital Group gevraagd een 
onderzoek te doen naar de beloning van verzekeringsartsen in dienst van UWV.  
 
In de achtereenvolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de achtergrond en vraagstelling, de 
resultaten van het onderzoek en de aanpak die daartoe is gevolgd. 
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2 Vraagstelling en achtergrond 

De vraagstelling van het Ministerie van SZW voor het onderzoek was of en in welke mate de beloning 
van verzekeringsartsen in dienst van UWV een rol speelt bij het behouden en aantrekken van deze 
groep medewerkers.  
De achtergrond is dat UWV kampt met achterstanden in de voorraad sociaal medische 
beoordelingen. UWV heeft de afgelopen twee jaar met veel inzet gewerkt aan het realiseren van 
oplossingen daarvoor. Deze zijn zowel gericht op efficiëntere inzet van de reeds aanwezige capaciteit 
aan verzekeringsartsen, als op het werven en opleiden van nieuwe verzekeringsartsen. Deze 
maatregelen hebben helaas niet geleid tot de wenselijke en noodzakelijke uitbreiding van de 
capaciteit. Een regelmatig gehoord argument voor het niet kunnen werven of behouden van 
verzekeringsartsen bij UWV, is dat de beloning dan wel het werken in de private sector 
aantrekkelijker is, dan de beloning (of werkomgeving) die UWV biedt.  
 
Het ministerie van SZW heeft derhalve aan Human Capital Group gevraagd te onderzoeken of er 
verschillen bestaan in primaire en secundaire beloning, gericht op zowel beleidsmatige beloningen 
als praktijkbeloningen.  
 
De doelgroep voor het onderzoek bestond uit verzekeringsartsen die in de publieke en private sector 
in loondienst werken en aanverwante disciplines werkzaam in loondienst. Hieronder zijn begrepen 
verzekeringsarts, bedrijfsarts en medisch adviseurs in loondienst bij publieke en private organisaties, 
alsmede artsen in loondienst werkzaam in de zorg, specifiek huisartsen en medisch specialisten. 
 

Het beoogde resultaat van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in (verschillen in) de primaire 
beloning (kwantitatief) en secundaire beloning (kwalitatief/vergelijkend) voor diverse niveaus UWV-
verzekeringsartsen, in vergelijking tot de bepaalde referentiemarkt. Hierbij wordt gekeken naar 
zowel beleidsmatige beloningen als praktijkbeloningen. 

 
De vergelijking is gebaseerd op (onderverdeling naar) functieniveaus/-groepen, zodat zoveel als 
mogelijk een vergelijking wordt gemaakt tussen werknemers met dezelfde werkervaring en in een 
min of meer vergelijkbare rol met functiezwaarte(verhoudingen) als belangrijkste grondslag voor het 
verklaren van beloning(sverschillen).  
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3 Aanpak van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier te onderscheiden stappen die onderling sterk samenhangen en 
voortkomen uit het in hoofdstuk 2 beschreven beoogde resultaat.  
 
Als eerste stap is van de verschillende functies die in de vraagstelling van het Ministerie zijn genoemd 
een profiel gemaakt. Voor het vastleggen van die profielen is gebruik gemaakt van bestaande 
informatie van UWV, van vertegenwoordigende organisaties voor de betreffende artsenfuncties en 
van informatie waarover Human Capital Group beroepshalve beschikt vanuit de adviespraktijk 
functiewaardering en beloning. De profielen zijn door de vertegenwoordigers in de klankbordgroep 
met informatie en opmerkingen aangevuld. 
 
Als tweede stap is de zwaarte van de functies bepaald, uitgaande van het functiebeeld zoals in de 
profielen vastgelegd. De functiezwaarteverhoudingen zijn door Human Capital Group bepaald met 
behulp van de functiewaarderingsmethode Bakkenist3. De bestaande verhoudingen tussen de 
onderzochte functies in functiezwaarte en beloning in Nederland, hebben daarbij uiteraard een 
belangrijke rol gespeeld. De positie en wettelijk bepaalde rol van bijvoorbeeld huisartsen en medisch 
specialisten vormen de basis van de honorering en hebben voor de bepaalde 
functiezwaarteverhoudingen in dit onderzoek het kader gevormd. Voor functies als verzekeringsarts 
in de private sector en voor de functie bedrijfsarts hebben we ons gebaseerd op de eisen die de 
betreffende organisaties aan deze functies stellen en aan de bijbehorende functiezwaarte. Alle 
functies zijn (in het verleden) door ons met opdrachtgevers gewaardeerd in het kader van te 
ontwikkelen functiegebouwen, beloningsregelingen en beloningsonderzoeken en daardoor is ook 
sprake van (in het verleden) gevalideerde functiezwaarteverhoudingen. 
 
Als derde stap is geïnventariseerd wat de beleidsbeloning voor de onderzochte functies is. Daarbij is 
tenminste bepaald wat de vaste beloning is (salaris en vaste elementen als vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkeringen) en eventuele onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden. Als criterium 
voor ‘onderscheidend’ zijn we uitgegaan van arbeidsvoorwaarden die substantieel van (geldelijke) 
waarde zijn en die impact op de arbeidsmarktpositie en –concurrentie zouden kunnen hebben. Het 
salaris is bepaald op basis van het beleidsmatige maximum, met andere woorden het maximum van 
de salarisschaal waar de medewerkers in de onderzochte functies zijn ingedeeld.  
 
Als vierde stap is een onderzoek uitgevoerd naar de praktijkbeloning van relevante artsenfuncties. 
Aan dit onderzoek hebben tien organisaties deelgenomen die de salarisgegevens van hun 
medewerkers in de relevante functies aan ons hebben verstrekt4. 
 
De arbeidsvoorwaarden van de externe functies die relevant zijn voor het onderzoek, zijn 
grotendeels vastgelegd in door partijen overeengekomen regelingen, zoals de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten, cao’s (Hidha, d.w.z. ‘Huisarts in dienst van een 
huisarts’) en specifieke regelingen van organisaties waar artsen vergelijkbaar met verzekeringsartsen 
werkzaam zijn (bijvoorbeeld in functies als bedrijfsarts).  
 

 

 

 

                                                           
3 De Bakkenist-methode voor functiewaardering is de basis voor FWG (Functiewaardering Gezondheidszorg) en de 
beloningsonderbouwing voor functies in de zorg, zakelijke dienstverlening en diverse andere sectoren. 
4 Met inachtneming van alle voorwaarden t.a.v. privacy. 
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4 Projectorganisatie 

 

De projectorganisatie voor dit onderzoek is als volgt geweest. 

 

De verantwoordelijkheid voor het onderzoek berustte bij het Ministerie als opdrachtgevende 
organisatie. Vertegenwoordigers van het Ministerie waren mevrouw J. Boer en mevrouw R. Wouters. 

 

De opdrachtnemer van het onderzoek was Human Capital Group in de personen van de heer J.T. 
Boonstra, principal consultant en de heer N. de Bree, adviseur.  
 
Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van UWV en belangenorganisaties voor artsen heeft 
gedurende het onderzoek input aangedragen, de tussentijdse onderzoeksbevindingen van 
commentaar voorzien en getoetst hoe de probleemstelling van het onderzoek in de aanpak is 
uitgewerkt.  De wijze waarop aangedragen input en het commentaar verwerkt is, is de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dat geldt ook voor de onderzoeksmethode, 
onderzoeksresultaten en conclusies.    
Deze klankbordgroep bestond uit de volgende personen die, behoudens de medewerkers van UWV, 
op persoonlijke titel hebben deelgenomen:  
1. De heer P.J. de Leede en de heer H. Konieczek (Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid en 
Gezondheid).  
2. De heer R. Kok (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde).  
3. De heer C. van Vliet (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde).  
4. De heer L. Golbach en mevrouw S. Vaessen (UWV). 
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5 Functies en functiezwaarteverhoudingen 

5.1 De functies zijn beschreven in profielen die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

Het profiel van de medisch specialist is afkomstig uit de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch 
Specialisten. Deze regeling is tot stand gekomen tussen partijen De Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van 
Medisch Specialisten (OMS). Het profiel van de UWV-verzekeringsarts is afgeleid van het bestaande 
profiel dat door UWV wordt gehanteerd en is aangevuld met informatie die de leden van de 
klankbordgroep aan Human Capital Group hebben verstrekt. Het profiel van de huisarts (in dienst 
van een huisarts) komt voort uit de cao voor de Hidha die door de Landelijke Huisartsenvereniging 
met partijen is overeengekomen. De profielen van verzekeringsarts particulier en bedrijfsarts komen 
voort uit functiebeschrijvingen en –analyses die Human Capital Group heeft gemaakt met 
opdrachtgevers van organisaties waar deze functionarissen in dienst zijn.  
De leden van de klankbordgroep hebben op alle functies commentaar gegeven en aanvullende 
informatie verstrekt. 

5.2 Functiezwaarteverhoudingen 

De functiezwaarteverhoudingen zijn bepaald met de Bakkenist-methode voor functiewaardering. In 
bijlage 1 is informatie over de (analytische) methode opgenomen.  
De functiezwaarteverhoudingen zijn bepaald door Human Capital Group met de opgestelde profielen 
als basis en met de functiezwaarteverhoudingen in de zorgsector en eerder bepaalde 
functiezwaarten bij organisaties waar (verzekerings- en bedrijfs-) artsen werkzaam zijn als kader. 
De functiezwaarteverhoudingen zijn toegelicht aan de klankbordgroep en het commentaar van deze 
groep is meegenomen in de definitieve functie-analyse en waardering. 
Het resultaat van functie-analyse en waardering (de definitieve functiezwaarteverhoudingen op de 
vier meest bepalende competentiedomeinen met de meeste aspecten) is als volgt: 
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Uitgaande van de totaalscores uitgedrukt in Bakkenist punten zou in een generieke functiegroepen 
ordening alleen de functie medisch specialist in een hogere functiegroep worden ingedeeld. Dat 
impliceert dat de andere drie functies min of meer van gelijke functiezwaarte zijn. 
 
De onderbouwing van de scores per competentiedomein is als bijlage 2 opgenomen, met daarbij de 
kanttekening dat deze op hoofdlijnen is (de vier belangrijkste competentiedomeinen) en niet 
gedetailleerd en per aspect.  
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6 Beleidsbeloning artsenfuncties 

In dit hoofdstuk is de beleidsbeloning van de onderzochte artsen (in loondienst) functies 
opgenomen. We hebben daarbij als basis genomen het beleid (bijvoorbeeld een lopende cao) dat op 
het moment van dit onderzoek geldend was. De basis voor de onderstaande beloningen wordt 
gevormd door het (in alle gevallen) met partijen overeengekomen beloningsbeleid. Voor alle 
onderzochte onderstaande functies is sprake van een schalenstructuur waarmee dat beloningsbeleid 
voor het vaste beloningsdeel (salaris en vaste toeslagen) voor de betreffende functies is vastgesteld.  
De onderstaande beloningen betreffen dus de beleidsmatige beloning voor de onderzochte 
artsenfuncties uitgedrukt in een bruto minimum en bruto maximum (maandsalaris en bruto jaar 
inkomen, vermeerderd met eventuele vaste toeslagen).  

6.1 Beloning verzekeringsartsen UWV 

De verzekeringsarts wordt beloond in functiegroep 11: minimaal €4.458,64 en maximaal €5.798,65 
per maand, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bij een gemiddelde arbeidstijd van 38 
uur (gerekend over een kalenderjaar).  
Omgerekend naar een maximum bruto jaarinkomen, inclusief 8% vakantietoeslag en 8.33% 
eindejaarsuitkering is dit €80.946,83,- 
 
Een VA-T (een verzekeringsarts met taakdifferentiatie in beleid, onderzoek en/of management) 
wordt beloond in functiegroep 12: minimaal € 4.862,14 en maximaal € 6.426,79 per maand exclusief 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 
Omgerekend naar een maximum bruto jaarinkomen, inclusief 8% vakantietoeslag en 8.33% 
eindejaarsuitkering is dit €89.715,42,- 
 
Bij de beoordeling ‘uitstekend’ functioneren is het mogelijk voor de duur van een jaar een 
uitloopperiodiek A of B - indien de uitloopperiodiek A reeds is bereikt - toe te kennen indien het 
maximum van de voor de functie geldende salarisschaal reeds is bereikt. Na afloop van het jaar is het 
maximum van de salarisschaal respectievelijk uitloopperiodiek A (voor een jaar) weer van toepassing, 
tenzij de leidinggevende na een nieuwe beoordeling besluit de periodiek A of B weer toe te kennen 
voor het jaar daaropvolgend. Indien een uitloopperiodiek A of B vijf jaar achtereen wordt toegekend, 
geldt deze met ingang van 1 januari volgend op dit vijfde jaar als een vast onderdeel van het salaris. 
Dit betekent voor de functie VA in schaal 11 bij uitloopperiodiek A en B respectievelijke bruto 
maandbedragen van €6.026,26,- en €6.265,76,-, hetgeen omgerekend naar bruto jaarinkomen 
respectievelijk €84.126,59,- en €87.470,- is. Voor de functie VA-T in schaal 12 zijn de bruto 
maandbedragen bij uitloopperiodiek A en B respectievelijk €6.664,51,- en €6.905,17,-, omgerekend 
naar bruto jaarinkomen €93.036,55,- en €96.396,17,-. 

6.2 Beloning verzekeringsartsen particulier 

De functie verzekeringsarts in dienst van een commerciële verzekeraar is onderzocht bij een grote 
verzekeraar. De functie wordt ook wel als medisch adviseur aangeduid. De functie is ingedeeld in 
schaal 11 met een minimumsalaris van €4.158,- en een maximumsalaris van €5.940,- bruto per 
maand op basis van een 38-urige werkweek.  
Inclusief vakantietoeslag en 13e maand is het maximum bruto jaarinkomen voor deze functie 
€82.922,40,-. Met het oog op schaarste is het mogelijk gemaakt door te groeien naar 130% van het 
bruto maximum jaarinkomen.  

6.3 Beloning bedrijfsartsen 

De functie bedrijfs(of ARBO-)arts is onderzocht bij commerciële organisaties waar bedrijfs- (ARBO-
)artsen in dienst zijn en voor een of meerdere klanten werkzaam zijn.  
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De functie heeft een minimumsalaris van €4.617,58- en een maximumsalaris van €7.121,42- bruto 
per maand op basis van een 38-urige werkweek.  
Inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (een uitkering van 2,5% van het in het lopende jaar 
verdiende bruto jaarsalaris) is het minimum bruto jaarinkomen voor deze functie €55.410,90,- en het 
maximum bruto jaarinkomen €85.457,-. Op basis van excellent functioneren is het mogelijk door te 
groeien naar een maximaal bruto jaarinkomen van €91.925,- (eveneens inclusief genoemde 
toeslagen).  

6.4 Beloning huisarts (in dienst van een huisarts) 

De beloning van de huisarts (in dienst van een huisarts) is geregeld in de Cao Hidha.  
Het minimumsalaris per maand is €5.279,18,- en het maximumsalaris €6.832,87,-.  Inclusief 
vakantietoeslag is het maximum bruto jaarinkomen voor deze functie €88.553,99,- 
De arbeidsduur bij een volledige werkweek bedraagt gemiddeld 40 uur, exclusief overwerk en 
diensten, gemeten over een periode van 13 weken. 
Er is sprake van een overwerkvergoeding van 125% van het uursalaris, indien de overeengekomen 
arbeidsduur en vastgestelde werktijden, niet zijnde diensten, gemeten over een periode van 13 
weken, met 10% of meer is overschreden.  
 
Daarnaast is sprake van vergoeding voor reis- en verblijfkosten, alsmede van vergoeding voor alle 
werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie-uitoefening van maximaal 
€4.292,68,- per jaar. 

6.5 Beloning medisch specialisten 

De beloning van medisch specialisten is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch 
Specialisten (AMS).  
Het minimumsalaris voor de functie is €6.636,- en het maximumsalaris 11.941,- per maand bij een 
voltijd arbeidsduur van gemiddeld 45 uur per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond-, 
nacht- of weekenddiensten. Inclusief de uren arbeid tijdens diensten geldt een maximale 
arbeidsduur van gemiddeld 52 uur per week. Incidenteel mag deze arbeidsduur maximaal gemiddeld 
55 uur per week bedragen. 
Het maximum bruto jaarinkomen inclusief vakantietoeslag bedraagt €154.755,36,- 
 
Het is mogelijk een gratificatie toe te kennen in het kader van de functievervulling bij extra, 
bijzondere of buitengewone bijdragen. 
Er is een inconveniëntentoeslag die maandelijks wordt uitgekeerd voor het verrichten van avond-, 
nacht- en weekenddiensten. De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op de frequentie en de 
intensiteit van avond-, nacht- en weekenddiensten. De frequentietoeslag bedraagt maximaal 6% en 
de intensiteitstoeslag maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand5.  

De beloningsverhoudingen zijn samengevat in de onderstaande tabel. 

Functies 
 

Beloning 

Verzekerings
arts UWV 

Verzekerings
arts UWV 
taakdelega-
tie 

Verzekerings
arts 
particulier 

Bedrijfsarts Huisarts Medisch 
specialist 

Maximum 
bruto 
jaarinkomen 
(salaris 
vermeerderd 
met vaste 
toeslagen) 

 
 
 

€80.946,83,- 

 
 
 

€89.715,42,- 

 
 
 

€82.922,40,- 

 
 
 

€85.457,- 

 
 
 

€88.553,99,- 

 
 
 

€154.755,36,- 

                                                           
5 Indien sprake is van roostertoeslagen (maximaal 21%) kan geen sprake zijn van inconveniënten toeslagen. 
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7 Praktijkbeloning van artsen (in loondienst) in Nederland 

 
In het voorgaande deel van de rapportage ging het uitsluitend over de beleidsbeloning voor de 
onderzochte artsenfuncties. Daarnaast is aanvullend een onderzoek gedaan naar de praktijk (de 
feitelijke) beloning van artsenfuncties (in loondienst). De artsenfuncties die hierin zijn meegenomen 
zijn bedrijfsarts, medisch adviseur en verzekeringsarts. De functies huisarts en medisch specialist zijn 
niet in het onderzoek naar de praktijkbeloning betrokken, aangezien de van toepassing zijnde 
beloningsregelingen6 zoals onderzocht en beschreven in voorgaande hoofdstukken goed de feitelijke 
beloningsverhoudingen representeren. 

7.1 Typering van de onderzoeksgroep 

Voor deelname aan het onderzoek zijn organisaties benaderd waar artsen in uitvoerings- en 
adviesfuncties in dienstbetrekking werkzaam zijn conform de omschrijving van de doelgroep. De 
doelgroep voor het onderzoek bestond uit verzekeringsartsen die in de publieke en private sector in 
loondienst werken en aanverwante disciplines werkzaam in loondienst. Hieronder zijn begrepen 
verzekeringsarts, bedrijfsarts en medisch adviseurs in loondienst bij publieke en private organisaties, 
alsmede artsen in loondienst werkzaam in de zorg, specifiek huisartsen en medisch specialisten. 
 
Deelnemende organisaties omvatten verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars en ARBO-
dienstverleners. Tien grote (variërend van enkele duizenden medewerkers tot enkele honderden) 
organisaties hebben alle beloningsdata van de in dienst zijnde artsen in de genoemde functies 
medisch adviseur, verzekeringsarts en bedrijfsarts aan ons verstrekt7.  
De markt voor medewerkers met een medische opleiding of achtergrond is vanzelfsprekend niet een 
homogene markt. Deze medewerkers kunnen in zeer diverse functies en voor allerlei organisaties 
werkzaam zijn, vallend onder uiteenlopende rechtspositionele regelingen. Dat impliceert dat de 
resultaten van het onderzoek een indicatie geven van de beloningsverhoudingen in de markt voor de 
onderzochte functies. Niet onderzochte organisaties kunnen daarvan afwijken. Daarenboven is niet 
onderzocht wat de beloningsverhoudingen voor zelfstandigen in de onderzochte functies zijn. 
Voor een juiste interpretatie van de beloningsverhoudingen is het van belang de positionering, 
doelstelling en kernactiviteiten van de onderzochte functies zoals onderstaand goed te typeren. We 
doen dat onderstaand voor de medisch adviseur. Voor de profilering van de functies verzekeringsarts 
en bedrijfsarts verwijzen we naar bijlage 2. 

7.1.1 Medisch adviseur 

De functie medisch adviseur bij verzekeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars kan als volgt 
worden getypeerd. De functie wordt zowel als adviserend geneeskundige en medisch adviseur 
aangeduid met differentiatie in (de mate van) uitvoerende en beleidsmatige werkzaamheden. Een 
deel van de werkzaamheden komt overeen met de verzekeringsarts (particulier). Dit betreft het 
beoordelen van medische dossiers van verzekerden (zie onderstaand). Daarnaast kan de functie 
beleidsontwikkelende en -adviserende werkzaamheden omvatten.  
 

Zorgt voor objectieve kwalitatief hoogwaardige medische advisering over medische gevolgen, 
beperkingen en prognoses bij letselschade, arbeidsongeschiktheid, medische fouten en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zowel inhoudelijk als beleidsmatig. Geeft medisch advies met 
betrekking tot in- en externe dossierafhandeling, adviseert over het op juiste en zorgvuldige wijze 
(laten) inwinnen van informatie bij het medisch behandelende circuit. Beoordeelt alle medische 

                                                           
6 Cao Hidha en AMS. 
7 Met inachtneming van alle voorwaarden t.a.v. privacy. 
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informatie (zoals rapportages van huisartsen en specialisten, aanvraag- en keuringsinformatie en 
doet zo nodig literatuuronderzoek). Bepaalt welke informatie verder noodzakelijk is teneinde de 
voorliggende adviesvragen te kunnen beantwoorden en initieert huisartsgeneeskundige, sociaal 
geneeskundige en klinisch specialistische expertises en stelt zo nodig aanvullende vragen. 
Onderzoekt in voorkomende gevallen slachtoffers en verzekerden op een spreekuur of incidenteel 
tijdens huisbezoek. Adviseert over behandeling, behandel- en herstelperiode, en/of het verloop of 
duur van beperkingen voor arbeid, te verwachten of aanwezige (blijvende) beperkingen voor o.a. 
activiteiten van het dagelijks leven en loonvormende arbeid en legt deze vast in een 
belastbaarheidspatroon of functionele mogelijkheden lijst. De medewerker is bijvoorbeeld opgeleid 
als sociaal geneeskundig verzekeringsarts.  

7.2 Typering van de onderzoeksgegevens 

Tien organisaties hebben beloningsdata verstrekt uitsluitend ter gebruik voor dit onderzoek. Het 
betreft de feitelijke beloning van 238 medewerkers in de onderzochte functies. De beloningsdata 
omvatten het feitelijke salaris en vaste toeslagen (vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Enkele 
organisaties keren een (vaste) markttoelage uit. Daarenboven zijn toeslagen aangetroffen die een 
individueel, situationeel en historisch karakter hebben. Het gaat om toeslagen om het salaris van een 
medewerker op het niveau van een hogere schaal te krijgen, toeslagen vanuit ‘oude rechten’, 
toeslagen als gevolg van fusies en toeslagen voor ‘bijzondere taken’ als management of onderzoek. 
 
De bruto jaarbedragen van de UWV-categorie omvat het bruto jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag 
en eindejaarsuitkering) vermeerderd met toeslagen (bijvoorbeeld voor management) en (vaste en 
tijdelijke) uitloopperiodieken (indien werkelijk van toepassing) gebaseerd op een gemiddeld 38-urige 
werkweek. De bedragen van de UWV- medewerkers zoals weergegeven in dit hoofdstuk betreffen de 
gecombineerde beloningsdata van zowel verzekeringsartsen zonder en met taakdelegatie (VA en VA-
T). Deze beloningsdata omvatten niet zogenaamde ‘oude rechten en garanties’ die in de 
referentiegroep wel van toepassing kunnen zijn (en daarop niet gezuiverd zijn).  
 
De opgenomen bedragen in bruto jaarinkomen zijn voor alle categorieën gebaseerd op een fulltime 
dienstverband waarbij alle organisaties een (gemiddelde) 36-38-urige werkweek kennen. 
Het totaalbedrag is in de onderzoeksresultaten opgenomen als ‘totaal bruto jaarinkomen’ (waar in 
dit hoofdstuk vanaf hier over ‘beloning’ wordt gesproken, wordt dus bedoeld dit ‘totaal bruto 
jaarinkomen’). 

7.3 Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten zijn in een drietal diagrammen weergegeven waarbij per diagram 
toelichting op de getoonde resultaten wordt gegeven. Wat vanuit de vraagstelling van de 
opdrachtgever relevant is m.b.t. de integrale resultaten van het praktijkbeloningsonderzoek 
beschrijven we in de paragraaf ‘bevindingen en conclusies’. 

7.3.1 Algemeen  

In alle tien organisaties is sprake van specifieke maatregelen om het beleid zoals beschreven in de 
voorgaande hoofdstukken aan te vullen. Het gaat bijvoorbeeld om het indelen in hogere schalen, het 
creëren van aanvullende arbeidsvoorwaarden als een markttoeslag en het creëren van een 
uitloopschaal. Bij enkele organisaties is daarbij sprake van generiek beleid waarbij geen individueel 
onderscheid wordt gemaakt en bij enkele andere vindt individueel maatwerk plaats bij het 
toekennen van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vindt ook functiedifferentiatie plaats om 
beloningsverhoudingen (-verschillen) te creëren. Op een hoger functieniveau is daarbij (meer) sprake 
van invloed op medisch beleid en/of management(taken). 
Het resultaat is dat de praktijkbeloning voor een deel van de onderzoeksgroep hoger en deels 
aanmerkelijk hoger is dan de beleidsbeloning. Ter illustratie, in de cao van de zorgverzekeraars is de 
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functie medisch adviseur opgenomen in het functieboek in schaal 11 maar wordt het 
maximumsalaris van schaal 14 als maximaal te bereiken salaris gehanteerd. 
De achtergrond van dit aanvullende beleid is niet eenduidig. Er kan sprake zijn van een achterstand in 
het bepalen van de werkelijke functiezwaarte waarbij de bestaande indeling van de functie niet meer 
de werkelijkheid en actualiteit representeert. Het unieke karakter kan eveneens een rol spelen. In de 
meeste organisaties gaat het om een zeer kleine groep die wel een sleutelrol vervult en een 
achtergrond met kennis en ervaring heeft die schaars is, zoals klinische ervaring in samenhang met 
kennis, vaardigheden en competenties voor beleidsontwikkeling en onderhandelingen (bijvoorbeeld 
met zorgaanbieders). Daarnaast spelen (krappe) marktomstandigheden een rol zodat voor het 
aantrekken en behouden van medewerkers in de onderzochte functies beloningstoeslagen 
noodzakelijk worden geacht. 

7.3.2 Totaalresultaat onderzoek 

In het onderstaande diagram is zichtbaar wat de spreiding van de beloning is. De beloning is 
gecategoriseerd naar de drie al genoemde functies en naar de verzekeringsarts bij UWV. De meest 
rechter kolom laat alle beloningen zien. 
Wat het diagram zichtbaar maakt, is dat er sprake is van een grote spreiding van beloning in alle vier 
(inclusief UWV-verzekeringsartsen zelf) categorieën. Behoudens een enkele (statistische) ‘uitbijter’ in 
de categorieën medisch adviseur, verzekeringsarts en bedrijfsarts, bedraagt de spreiding circa 
€82.000,- tot 107.000,- 
De spreiding in de beloning van de UWV-categorie is groter dan in de drie andere categorieën. Dit 
wordt grotendeels verklaard doordat de waarnemingen de functies verzekeringsarts zonder en met 
taakdelegatie betreffen. Het vervullen van taakdelegatie is een reguliere loopbaanstap en daarmee 
(zie hoofdstuk 6) is het te bereiken maximum totaal bruto jaarinkomen (inclusief 8% vakantietoeslag 
en 8.33% eindejaarsuitkering) €89.715,42,- waarmee dit op het eerste kwartiel (P25) van de 
referentiemarkt ligt. De beloning van de drie referentiecategorieën bevindt zich met name in de 
bovenste helft van de totale UWV-range (VA en VA-T). 

 
De totale (onderstaande) puntenwolk illustreert dit beeld. De gele waarnemingen zijn de UWV-
waarnemingen (VA en VA-T) die de beleidsopbouw in beloning weerspiegelen van (minimaal) 
€4.458,64,- bruto per maand van functiegroep 11 tot maximaal € 6.426,79,- bruto per maand van 
functiegroep 12 (voor de VA-T), naar bruto jaarbedragen omgerekend van €62.242,61,- tot 
€89.715,42,-. 
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In het onderstaande schema hebben we de onderzoeksgegevens verdeeld waarmee de 
bovenstaande puntenwolk een duidelijke structuur heeft gekregen. De mediaan8 van de 
referentiecategorieën ligt op €97.000,- en de mediaan van de UWV-categorie op €81.000,- Analyse 
van het eerste en derde kwartiel laten een identiek beeld zien. Het verschil is circa 19% of voor het 
eerste kwartiel (P25) circa 25%. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door de 
functiedifferentiatiemogelijkheden bij UWV en het daarmee samenhangende instroomniveau qua 
ervaring en te bereiken functieniveau (als VA-T) met bijbehorende salarisniveaus. 

 

                                                           
8 Mediaan; de middelste waarneming in een dataverzameling. P25 en P75 (ofwel eerste en derde kwartiel) geven aan dat 
de dataverzameling respectievelijk is verdeeld in 25% onder en 75% waarnemingen boven de aangegeven waarde en bij 
P75 omgekeerd. 
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7.4 Waargenomen beloningsmaatregelen in het praktijkonderzoek 

In de tien onderzochte organisaties worden meerdere maatregelen genomen om aantrekken en 
behouden van medewerkers voor de onderzochte functies mogelijk te maken. We noemen 
onderstaand uitsluitend de maatregelen die direct op beloning en arbeidsvoorwaarden betrekking 
hebben, hoewel het in staat zijn de functies blijvend te vervullen vanzelfsprekend ook mogelijk wordt 
door immateriële factoren als werksfeer, autonomie in het werk, ontwikkeling en waardering. 
Onderstaand is gerubriceerd wat de belangrijkste beloningscomponenten van de beleidsbeloning en 
van de praktijkbeloning zijn, zoals in het onderzoek aangetroffen. In de kolom 
‘beloningscomponenten praktijkbeloning’ zijn de overige componenten opgenomen, voor zover niet 
onder ‘beloningscomponenten beleidsbeloning’ vermeld of is toegelicht hoe in de praktijk het 
beloningsbeleid wordt ingevuld met daarbij de kanttekening dat iedere organisatie verschilt in 
formeel beleid, dan wel de toepassing van dat beleid in de praktijk. 
 

Beloningscomponenten beleidsbeloning Beloningscomponenten praktijkbeloning 

Schaalsalaris gebaseerd op indeling in de 
salarisschaal (met functiezwaarte als 
grondslag), inclusief vormen van 
functiedifferentiatie waarmee indeling in 
meerdere schalen mogelijk is 

Indelen van medewerkers in een andere 
(hogere) functiegroep en schaal 

Vakantietoeslag Persoonlijke toeslagen (bijvoorbeeld 
‘functioneringstoeslag’ en voor 
managementtaken) of als compensatie voor 
‘oude rechten’ (vervallen regelingen) 

Eindejaarsuitkering Aanstelling met minder (met behoud van 
salaris) of meer werkuren dan feitelijke 
werkweek 

Doorgroei naar een bovenschaals salaris op 
grond van retentie (behoud medewerkers) en 
kunnen aantrekken nieuwe medewerkers, in 
combinatie met performance als grondslag. In 
de meeste gevallen is daarbij wel een 
beleidsmatig maximum bepaald (bijvoorbeeld 
130% van het schaalsalaris) 

Markttoeslag in de vorm van een bepaald 
bedrag dat bovenop het salaris wordt 
uitbetaald 

Gratificaties in het kader van 
performance/bijzondere bijdragen 

Deelname winstdelingsregeling 

Onkostenvergoedingen en 
inconveniëntentoeslagen (werktijd 
gerelateerd). 

Aanspraak op bedrijfsauto(regeling) 

 

7.5 Kanttekeningen bij bevindingen en conclusies praktijkonderzoek 

Bij de bevindingen en conclusies moet vooraf het volgende worden opgemerkt om deze juist en in de 
context te interpreteren.  
De data weerspiegelen de feitelijke beloning(sverhouding)en van medewerkers in de onderzochte 
functies bij de deelnemende organisaties. Deze tien organisaties representeren echter niet de 
volledige markt waarin de medewerkers in de onderzochte functies werkzaam (kunnen) zijn. Met 
name kleinere organisaties hebben niet in het praktijkbeloningsonderzoek geparticipeerd. Daarnaast 
is niet onderzocht wat de relevante kenmerken van alle functiehouders zijn9. Die kenmerken zijn met 
name leeftijd, ervaring en anciënniteit. Leeftijd en anciënniteit weerspiegelen vooral de lengte van 

                                                           
9 Die is om privacy reden door geen enkele organisatie verstrekt. 
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de loopbaan en daarmee ook ervaring, dat altijd resulteert in (een hoger) beloningsniveau. Ervaring 
verwijst echter ook naar specifieke opleidingen of functies die medewerkers hebben gehad, waarbij 
we eerder verwezen naar bijvoorbeeld klinische ervaring die medisch adviseurs (kunnen of moeten) 
hebben. Deze ervaring bepaalt mede het huidige beloningsniveau vanwege de marktwaarde van 
deze medewerkers en de waarde die deze achtergrond heeft voor beleidsontwikkeling en overleg 
met bijvoorbeeld zorgaanbieders. Uit de gegeven toelichting van de deelnemende organisaties op de 
data ontstaat het beeld dat de functies worden vervuld door meer ervaren artsen die ook al langer 
werkzaam zijn in de betreffende functie. 
 
Daarnaast zijn alle deelnemende organisaties commerciële organisaties en dat betekent dat alle 
medewerkers onderdeel zijn van een performance managementproces. Met andere woorden, 
performance, inzetbaarheid en ontwikkeling wordt gemonitord en beoordeeld met een relatie naar 
stijging en hoogte van de beloning, alsmede naar mogelijke loopbaan- en 
functieverzwaringsmogelijkheden. 

7.5.1 Bevindingen 

De belangrijkste bevindingen van het praktijkonderzoek zijn: 
1. De spreiding van de bruto jaarinkomens is groot. Over alle onderzochte inkomens bedraagt 

deze (uitbijters uitgezonderd) €58.000,- tot €110.000,-. 
2. De spreiding van bruto jaarinkomens van verzekeringsartsen bij UWV is groot, onder meer 

veroorzaakt door taakdifferentiatie. 
3. In de grafieken zijn 20 waarnemingen te zien in de bandbreedte €110.000 - €120.000,-; dit 

zijn met name functies met een zware beleidsmatige verantwoordelijkheid. 
4. In enkele gevallen is sprake van functiedifferentiatie waarbij onderscheid wordt gemaakt 

naar functie-inhoud en naar bijbehorende kennis, ervaring en vaardigheden/competenties. 
Het betreft een opbouw met toenemende functiezwaarte in beleidsmatige 
verantwoordelijkheid en -activiteiten, in managementverantwoordelijkheid en -activiteiten 
en in onderzoek. 

5. Het beloningsbeleid is voor een groot deel overeenkomstig dat voor andere medewerkers. In 
alle gevallen is sprake van een cao die ook op de onderzochte functies van toepassing is. 
Daarenboven zijn er specifieke regelingen aangetroffen als arbeidsmarkttoeslagen, 
individuele/persoonlijke toeslagen, (persoonlijke) inschaling in een hogere functiegroep, 
contractuele wijzigingen in werkuren en participeren in een winstdelingsregeling. 

6. De mediaan van de referentiecategorieën ligt op €97.000,- en de mediaan van de UWV-
categorie op €81.000,- hetgeen mede wordt veroorzaakt door de functiedifferentiatie en 
bijbehorende schalen. 

7. De data weerspiegelen weliswaar de feitelijke beloning(sverhouding)en van medewerkers in 
de onderzochte functies bij de deelnemende organisaties waarbij echter niet is onderzocht 
wat de relevante kenmerken van alle functiehouders zijn. Die kenmerken als leeftijd, ervaring 
en anciënniteit weerspiegelen de lengte van de loopbaan en daarmee ook ervaring, dat altijd 
resulteert in (een hoger) beloningsniveau. Daarnaast zijn alle deelnemende organisaties 
commerciële organisaties en dat betekent dat alle medewerkers onderdeel zijn van een 
performance managementproces met focus op performance, inzetbaarheid en ontwikkeling 
en consequenties voor beloning. 

 
De belangrijkste conclusies van het praktijkonderzoek zijn: 

1. De beloningspraktijk in de deelnemende organisaties voor de onderzochte functies wijkt af 
van het beloningsbeleid. 

2. De praktijksalarissen in de referentiecategorie zijn hoger dan de praktijksalarissen van UWV. 
3. De organisaties van de referentiecategorie hebben specifieke (belonings)maatregelen 

genomen om aantrekken en behoud van medewerkers voor de onderzochte functies te 
garanderen. 
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8 Bevindingen en conclusies totale onderzoek 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven, uitgaande van de 
vraagstelling van het Ministerie van SZW; “het geven van inzicht in (verschillen in) de primaire 
beloning (kwantitatief) en secundaire beloning (kwalitatief/vergelijkend) voor diverse niveaus UWV 
verzekeringsartsen, mede op basis van functieniveaus/-groepen, zodat kan worden bepaald of en in 
welke mate de beloning van verzekeringsartsen in dienst van UWV een rol speelt bij het behouden 
en aantrekken van deze groep medewerkers”.  

8.1 Bevindingen 

1. De onderzochte functies hebben een artsenopleiding als basis maar hebben een functie-
inhoud die onderling sterk verschilt. Bij verzekeringsartsen en bedrijfsartsen is niet of 
nagenoeg geen sprake van zorgverlenende en curatieve handelingen, taken en 
verantwoordelijkheden. De diagnose is gericht op verzekeringstechnische indelingen (zoals 
werkvermogen) en/of het voorkomen van (bedrijfsmatige) risico’s. De huisarts en medisch 
specialist hebben een breed scala aan diagnostische, preventieve en curatieve activiteiten. 

2. De functiezwaarteverhoudingen zijn grotendeels identiek, met uitzondering van de functie 
medisch specialist. De medisch specialist is een duidelijk zwaardere functie die uitgaande van 
functiezwaarte in een hogere functiegroep zou worden ingedeeld. Gebruik makend van de 
generieke functiegroepen die Human Capital Group hanteert, is dat ook zichtbaar.  

3. De vaste beleidsmatige beloning (salaris vermeerderd met vaste toeslagen) van de 
onderzochte functies laat een geringe differentiatie zien (m.u.v. de functie medisch 
specialist). De bandbreedte (exclusief de beloning voor de functie medisch specialist) varieert 
tussen €80.946,83,- voor de verzekeringsarts van UWV en €88.553,99,- voor de functie 
huisarts. Een verzekeringsarts met taakdelegatie bij UWV zit met een beloning van 
€89.715,42,- echter boven deze range. 

4. In de onderzochte secundaire arbeidsvoorwaarden is differentiatie zichtbaar. Bij de functies 
verzekeringsarts UWV en particulier en bij de bedrijfsarts is sprake van een 
eindejaarsuitkering. De functies huisarts en medisch specialist maken deel uit van de 
primaire (1e/2e lijns) zorgverlening en werken in diensten en rooster en dientengevolge is 
sprake van inconveniënten, rooster en overwerktoeslagen. Conform de AMS kan aan de 
medisch specialist een gratificatie voor functioneren worden toegekend. 

5. Voor de functies bedrijfsarts en verzekeringsarts particulier bestaat de mogelijkheid tot een 
uitloop op basis van excellentie en/of marktomstandigheden. Deze maximale uitloop is voor 
de bedrijfsarts circa een relatieve salarispositie van 107% van het maximum bruto 
jaarinkomen en voor de verzekeringsarts particulier 130%.  

6. De spreiding van de praktijk bruto jaarinkomens is groot. Over alle onderzochte inkomens 
bedraagt deze (uitbijters uitgezonderd) €58.000,- tot €110.000,-. 

7. De mediaan van praktijkbeloning voor de onderzochte functies ligt voor de 
referentiecategorieën op €97.000,- en de mediaan van de UWV-categorie op €81.000,-. 

8. De spreiding van praktijk bruto jaarinkomens van verzekeringsartsen bij UWV is groot 
9. In de grafieken inzake de praktijk bruto jaarinkomens zijn 20 waarnemingen te zien in de 

bandbreedte €110.000 - €120.000,-; dit zijn met name functies met een zware beleidsmatige 
verantwoordelijkheid. 

10. In enkele organisaties is sprake van functiedifferentiatie waarbij onderscheid wordt gemaakt 
naar functie-inhoud en naar bijbehorende kennis, ervaring en vaardigheden/competenties. 
Het betreft een opbouw met toenemende functiezwaarte in beleidsmatige 
verantwoordelijkheid en -activiteiten, in managementverantwoordelijkheid en -activiteiten 
en in onderzoek. 

11. Het beloningsbeleid voor de onderzochte functies is voor een groot deel overeenkomstig dat 
voor andere medewerkers. In alle gevallen is sprake van een cao die ook op de onderzochte 
functies van toepassing is. Daarenboven zijn er specifieke regelingen aangetroffen als 
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arbeidsmarkttoeslagen, individuele/persoonlijke toeslagen, (persoonlijke) inschaling in een 
hogere functiegroep, contractuele wijzigingen in werkuren en participeren in een 
winstdelingsregeling. 

8.2 Conclusies 

De bovenstaande bevindingen leiden tot de volgende conclusies uitgaande van vraagstelling van het 
onderzoek: 

1. De beloningspraktijk in de deelnemende organisaties voor de onderzochte functies wijkt af 
van het beloningsbeleid. 

2. De beleidsmatige beloning van de onderzochte functies zit in een vrijwel identieke 
bandbreedte met uitzondering van de functie medisch specialist. 

3. De praktijksalarissen in de referentiecategorie kennen een minder grote spreiding dan de 
praktijksalarissen van UWV. 

4. De organisaties van de referentiecategorie hebben specifieke (belonings)maatregelen 
genomen om aantrekken en behoud van medewerkers voor de onderzochte functies te 
garanderen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1; De Bakkenist-methode voor functiewaardering 

 

De methode is ontwikkeld in 1954 en wordt toegepast vanaf 1960. De basis wordt gevormd door de 
zgn. Genormaliseerde Methode. De methode is erkend door de vakorganisaties en wordt periodiek 
waar nodig aangepast in overleg met partijen (halfjaarlijks overleg met deskundigen van FNV, CNV en 
De Unie). De methode is de basis voor onder meer Functiewaardering Gezondheidszorg. Naast de 
analytische methode met onderstaande aspecten is er een vergelijkende indelingsmethode (MNT). 
De methode is webbased (www.fuwa-online.nl) en van toepassing op circa 2 tot 2,5 miljoen 
werknemers in Nederland. 
 
 
Competentiedomeinen en aspecten behorende bij de analytische Bakkenist-methode 
voor functiewaardering 
 

I KENNIS 

a Parate kennis 

1 Kennis van feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) veelvuldig voorkomen 
2 Kennis van het verband tussen feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) veelvuldig 
voorkomen 
3 Kennis van feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) minder vaak voorkomen 
4 Kennis van het verband tussen feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) minder 
vaak voorkomen 
5 Kennis van feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) weinig tot zelden voorkomen 
6 Kennis van het verband tussen feiten en gegevens die (bij het uitoefenen van de functie) weinig tot 
zelden voorkomen 
7 Kennis van de eigen organisatie en de werkzaamheden daarbinnen 
b Kennisbreedte en dynamiek (veranderlijkheid) 
8 Niveau van algemene ontwikkeling 
9 Niveau van vakkennis 
10 Kennis uitbreiden en bijhouden 
11 Kennis van feiten en gegevens van sterk uiteenlopende kennisgebieden 
12 Kennis van het verband tussen feiten en gegevens van sterk uiteenlopende kennisgebieden 
13 Kennis van de ontwikkeling van feiten en gebeurtenissen 
II PROBLEEMOPLOSSEND, INITIËREND EN ORGANISEREND VERMOGEN 

a Probleemoplossend vermogen 
1 Duidelijkheid van de probleemstelling 
2 Aantal en diversiteit (verscheidenheid) van de bij de oplossing te betrekken gegeven 
3 Complexiteit en subtiliteit van de bij de oplossing te betrekken overwegingen 
4 Aantal mogelijkheden om het probleem op te lossen 
5 Voorspelbaarheid van de gevolgen van de keuzes 
6 Besluitvaardigheid 
7 Mogelijkheid om keuzes bij te sturen 
8 Inventiviteit met betrekking tot de op te lossen problemen 
9 Creativiteit met betrekking tot de op te lossen problemen 
b Initiërend vermogen 
10 Mate van initiatief 
11 Tijdsduur waarna de gevolgen van het initiatief zichtbaar worden 
12 Invloed van het initiatief op het oorspronkelijk resultaat 
13 Weerstand, die bij het nemen van initiatieven, bij anderen moeten worden overwonnen 
c Organiserend vermogen 
14 Plan- en organisatievermogen ten aanzien van het eigen werk 
15 Plan- en organisatievermogen ten aanzien van het werk van anderen 
III SOCIALE VAARDIGHEDEN 

http://www.fuwa-online.nl/
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a Afstemming op de ander 
1 Tact 
2 Bepalen en bewaren van de eigen houding 
3 Luistervaardigheid 
4 Inlevingsvermogen 
5 Conversatievermogen 
6 Meningsvorming 
7 Dienstverlenende instelling 
8 Flexibiliteit ten aanzien van personen 
b Beïnvloedend vermogen 
9 Belangstelling wekken 
10 Tegenstellingen overbruggen 
11 Stimulerend vermogen 
12 Persoonlijke sfeer beïnvloeden 
13 Gezagsuitoefening 
14 Controlerend en corrigerend vermogen 
15 Overredings- / overtuigingskracht 
16 Conflictbeheersing 
IV UITDRUKKINGSVAARDIGHEID 

1 Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal 
2 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal 
3 Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in een vreemde taal 
4 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in een vreemde taal 
5 Uitdrukkingsvaardigheid in het overbrengen van informatie op een andere wijze 
HUMAN CAPITAL GROUP 2005 

V MOTORISCHE VAARDIGHEDEN 

a Aard van bewegingen 
1 Nauwkeurigheid bij de bewegingen 
2 Complexiteit van de bewegingen 
3 Snelheid van bewegingen of reactie 
b Bemoeilijkende factoren 
4 Krachtsuitoefening bij de bewegingen 
5 Tijdsduur nodig om de vereiste motorische vaardigheid te verkrijgen 
6 Automatisme bij de bewegingen 
VI OPLETTENDHEID 

a Aard van oplettendheid 
1 Aantal punten, waarop gelijktijdig moet worden gele 
2 Opmerkzaamheid 
b Bemoeilijkende factoren bij oplettendheid 
3 Monotonie / heterogeniteit 
4 Spanning 
VII OVERIGE FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES 

1 Volharding, doorzettingsvermogen en/of geduld 
2 Systematisch, ordelijk en/of hygiënisch werken 
3 Integriteit 
4 Representativiteit in voorkomen en/of gedrag 
5 Gevoel voor materiaal, machines en apparatuur 
6 Psychische belasting 
VIII RISICO'S, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN INVLOED 

a Risico's 
1 Kans op het veroorzaken van kleine materiële schade of verliezen 
2 Kans op het veroorzaken van grote materiële schade of verliezen 
3 Kans op het veroorzaken van kleine immateriële schade of verliezen 
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4 Kans op het veroorzaken van grote immateriële schade of verliezen 
5 Kans op het missen van gunstige mogelijkheden 
b Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het eigen werk 
6 Verantwoordelijkheid voor het doelmatig omgaan met productiemiddelen 
7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk 
8 Verantwoordelijkheid voor het afwegen van offers en opzichte van het resultaat 
9 Verantwoordelijkheid voor liquiditeit en financiering 
10 Verantwoordelijkheid voor de kennis van de voor de organisatie relevante marktfactoren 
11 Verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de kennis van de voor de organisatie relevante 
marktfactoren 
c Verantwoordelijkheid op organisatieniveau 
12 Verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstelling van de organisatie 
13 Verantwoordelijkheid voor het nemen van korte termijnbeslissingen ter realisering van de 
organisatiedoelen 
14 Verantwoordelijkheid voor het nemen van lange termijnbeslissingen ter realisering van de 
organisatiedoelen 
15 Verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen met verstrekkende gevolgen 
d Invloed binnen de eigen functie 
16 Omvang van het door de functionaris beheerde budget 
17 Invloed op de kosten 
e Invloed op organisatieniveau 
18 Invloed op de voor de organisatie relevante marktfactoren 
19 Invloed op de instrumenten ter realisering van de organisatiedoelen 
20 Invloed op het algemeen beleid van de organisatie en/of op een deelgebied daarvan 
IX BEZWARENDE WERKOMSTANDIGHEDEN 

a Zwaarte van het werk 
1 Krachtsinspanning in kilo's 
2 Frequentie en duur van de krachtsinspanning 
b Inspannende houding / eenzijdige beweging 
3 Inspannende houding en / of eenzijdige beweging 
4 Frequentie en duur van de inspannende houding en / of eenzijdige beweging 
c Werkomstandigheden 
5 Bezwaren door verontreiniging van de lucht 
6 Bezwaren door temperatuur (-wisseling), regen, wind, toch 
7 Bezwaren door licht, duisternis, trillingen 
8 Bezwaren door onaangenaam aandoende materialen, vuil, giftige stoffen 
9 Bezwaren door onaangenaam aandoende beschermingsmiddelen 
10 Bezwaren door deprimerende omstandigheden in het werk 
11 Bezwaren door het kortcyclische en gebonden karakter van de werkzaamheden 
d Persoonlijk lichamelijk risico 
12 De kans op het intreden van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
13 De kans op het intreden van blijvende arbeidsongeschiktheid 
14 De kans op het toebrengen van persoonlijk letsel aan anderen. 
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Bijlage 2; onderbouwing functiezwaarteverhoudingen op hoofdlijnen op vier 
belangrijke competentiedomeinen 

 

 Verzekeringsarts 
(UWV en 
particulier) 

Bedrijfsarts Huisarts Medisch 
specialist 

Algemeen 
functiebeeld 

Onderzoekt, 
analyseert, toetst 
(plausibiliteit) en 
beslist over de 
belastbaarheid van 
het huidige werk of 
ander werk. 
Stelt een medisch 
oordeel en advies op 
dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen ten 
behoeve van de 
claimaanvraag van de 
klant op basis van  
een  objectief, 
transparant, 
consistent, 
reproduceerbaar en 
toetsbaar oordeel 
over 
belasting/belastbaarh
eid (i.c. de 
claimbeoordeling). 
Adviseert over de 
arbeidsmogelijkhede
n van klanten met 
arbeidsbeperkingen. 

 

Voorkomt en beperkt 
gezondheidsschade 
in relatie tot het werk 
door het verrichten 
van medische 
diagnoses en geven 
van adviezen omtrent 
(individuele) 
inzetbaarheid en/of 
organisatiecondities 
Zet projecten op 
gericht op preventie 
Participeert in 
organisatie-overleg 
Intervenieert in de 
organisatie waar 
nodig 
Geeft trainingen 
Bewaakt 
spanningsveld 
patiënt, organisatie 
en eigen organisatie. 

 

Doen van 
diagnose/anamnese 
gericht op selectie 
van zorg en 
behandeling 
waardoor patiënten 
de juiste zorg op de 
juiste plaats krijgen 
Continue 
verantwoordelijkheid 
voor het beheer van 
het medisch dossier, 
zodat iedereen een 
arts heeft die het 
overzicht over de 
verschillende 
aandoeningen 
behoudt.  
Patiëntenstromen 
zodanig reguleren  
door goede af 
handeling of 
verwijzing zodat 
tweede lijn effectief 
kan zijn en onnodig 
(medisch) handelen 
ontstaat. 

 

(Inhoudelijke) 
Eindverantwoordelijk
heid voor het 
doeltreffend en 
doelmatig 
behandelen en 
genezen van 
patiënten door 
diagnose, 
behandeling, advies 
en coördinatie 
gericht op 
totstandkoming en 
uitvoering van het 
(poli- en/of) klinisch 
behandelplan op 
basis van eigen en/of 
collegiale 
oordeelsvorming. 
Levert, vanuit een 
integrale (medisch 
specialistische) 
invalshoek, een 
structurele bijdrage 
aan de ontwikkeling 
van de zorgverlening 
en de organisatie, 
aan de ontwikkeling 
en implementatie 
van het medische 
beleid, het zorgbeleid 
en het 
kwaliteitsbeleid en 
aan wetenschappelijk 
onderzoek.  

 

Competentie
domein 
kennis 

Primaire invalshoek is 
werk (-
belastbaarheid/ 
vermogen). Minder 
diepgaande brede en 
specifieke kennis.  

Primaire invalshoek is 
werk (-
belastbaarheid/ 
vermogen). Minder 
diepgaande brede en 
specifieke kennis. 

Huisarts en medisch 
specialist zijn als 
poortwachter en 
eindverantwoorde-
lijk expert 
gedwongen zelf 
ontwikkelingen op 
meerdere terreinen 
bij te houden 

De medisch specialist 
is in de hele 
zorgketen de 
eindverantwoordelijk 
behandelaar op een 
specialisme 
Medisch specialist als 
kenniseindverant-
woordelijke 
noodzaakt tot ‘state 
of the art kennis’ op 
een hoogwaardig 
specialisme dat altijd 
in 
(wetenschappelijke) 
verandering is 
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Competentie
domein 
probleemop-
lossend, 
initiërend en 
organiserend 
vermogen  

De verzekeringsarts is 
gericht op advisering 
m.b.t. 
claimaanvragen en 
het beoordelen van 
werkvermogen 
vanuit een medische 
invalshoek.  
Proces is 
geprotocolleerd. 
Werkvermogen 
wordt (mede) door 
arbeidsdeskundige 
beoordeeld. 

Bedrijfsarts 
beoordeelt met 
name inzetbaarheid 
en werkvermogen en 
de oorzaak van 
klachten die daarop 
van invloed zijn.  

Huisarts moet in 
diagnostiek/anamnes
e een groot aantal 
gegevens 
interpreteren en 
verbinden voor 
voorschrijvingen, 
verwijzingen, 
behandelingen 
 
 
Huisarts beschikt 
over een groot 
arsenaal aan opties 
voor diagnostiek en 
verwijzing 
 
 
De beslissingen van 
huisarts hebben 
grote impact op 
resultaat in termen 
van 2e/3e lijn 
behandeling en 
kosten zonder dat er 
sprake is van precieze 
protocollering 
 

Medisch specialist 
moet in 
diagnostiek/anam-
nese een groot aantal 
gegevens 
interpreteren en 
verbinden voor 
voorschrijvingen, 
verwijzingen, 
behandelingen 
 
De medisch specialist 
beschikt over een 
groot arsenaal aan 
opties voor 
diagnostiek en 
behandeling 
 
De beslissingen van 
medisch specialist 
hebben grote impact 
op resultaat in 
termen van 
behandeling en 
kosten zonder dat er 
sprake is van precieze 
protocollering 
 

Competentie
domein 
sociale 
vaardighe-
den 

Sociale vaardigheden 
noodzakelijk voor het 
gesprek met 
aanvragers en de 
claimbeoordeling en 
beslissingen en 
spanningen die 
daaruit voort kunnen 
komen 

Opereert in een 
potentieel 
spanningsveld tussen 
belangen van 
medewerker en 
organisatie en heeft 
met uiteenlopende 
belangen te maken. 
Moet ook 
interveniëren op 
organisatiecondities 
gerelateerd aan 
bijvoorbeeld verzuim  

Huisarts is 
poortwachter naar 
(door)verwijzing, 
medicatie en 
behandeling voor 
brede, intensieve en 
gespecialiseerde 
vraagstukken van 
geboorte tot en met 
overlijden 
(euthanasie) 
 

De medisch specialist 
is de laatste schakel 
in de zorgketen met 
alle bijbehorende 
begeleiding en 
communicatie 
De medisch specialist 
kan de laatste 
schakel zijn naar 
levensreddende zorg 
waar grote belangen 
voor patiënt en 
ziekenhuis op het 
spel staan 

Competentie
domein 
risico’s, 
verantwoor-
delijkheden 
en invloed 

Het proces om te 
komen tot een goede 
toetsing en 
beoordeling van 
claims is 
gestructureerd en 
(i.h.b.) gericht op 
werkvermogen en 
arbeidsmogelijkhede
n waarbij medische 
informatie kan 
worden gevraagd en 
sprake is van 
samenspel met 
arbeidsdeskundige 

De bedrijfsarts richt 
zich op inzetbaarheid 
en werkvermogen en 
waar nodig op 
beïnvloedende 
factoren in de 
organisatie 

De huisarts heeft een 
grote mate van 
verantwoordelijk-
heid en invloed op 
het wel/niet 
doorverwijzen op 
basis van eigen 
diagnostiek op het 
hele scala aan ziekten 
en zorg 

De medisch specialist 
besluit over 
ingrijpende en 
kostbare 
behandelingen 
 
Medisch specialist 
werkt met 
hoogwaardige en 
kostbare apparatuur 
en medicijnen die 
ook schade aan 
patiënten kunnen 
toebrengen 
 
Hoogwaardig 
specialisme leidt tot 
eigen eveneens 
hoogwaardige 
kwaliteitsbewaking 
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Medisch specialisten 
vormen de centrale 
kern voor 
ziekenhuizen en 
moeten de markt op 
hun specialisme 
monitoren en kennis 
verspreiden, 
valoriseren en voor 
de organisatie 
benutten 

 


