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Aanleiding

• Wet verbetering Poortwachter, WIA

• Verplichting tot reïntegratie/herplaatsing werknemer
• restcapaciteit (zieke) werknemer benutten
• zoeken naar passende functie
• belasting functie en belastbaarheid werknemer in balans 

• Praktische problemen werkgever bij reïntegratie
• welke functie is passend?
• op subjectieve gronden weigering functie

• Functiebelasting niet bekend, niet gedetailleerd genoeg
• functie-omschrijving
• RI&E

• Aanleiding tot de ontwikkeling van een hulpmiddel voor
matching tussen belasting en belastbaarheid
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Belastbaarheid: FML-methodiek (1)

• In Nederland wordt gebruik gemaakt van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

• De FML-lijst bevat in totaal 66 beoordelingspunten in 6 rubrieken

• I Persoonlijk functioneren (o.a. concentratie, handelingstempo)

• II Sociaal functioneren (o.a. zien, samenwerken)

• III Fysieke omgevingseisen (o.a. stof, geluid, trillingen)

• IV Dynamische handelingen (o.a. reiken, duwen)

• V Statische houdingen (o.a. zitten, staan, buigen)

• VI Werktijden (o.a. uren per dag, uren per week)

De beoordeling wordt gemaakt door de bedrijfsarts



5

Belastbaarheid: FML-methodiek (2) 

Bedrijfsarts geeft per item beperkingen aan t.o.v. de normaalwaarde



6

Belasting: in kaart brengen functie (1)

• In kaart brengen van functiebelasting aansluitend bij FML-methodiek
• functiebelastingsprofielen
• matching tussen belasting en belastbaarheid wordt hierdoor mogelijk

• Verzameling documentatie zoals functiebeschrijvingen 
• Interview met leidinggevende aan de hand van een checklist
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Belasting: in kaart brengen functie (2)

•Taakanalyse

• Werkzaamhedenobservatie

• Scoren van alle FML-items in rood en groen

• In kaart brengen functie kan op twee manieren
• door arbeidshygiënist of ergonoom
• door opgeleide personen binnen het bedrijf
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Belasting: scoren functie

• Score van items in rood en groen

• Per beoordelingspunt maximaal vier gradaties van beperkingen mogelijk 
• Voorbeeld item IV-14 (tillen of dragen) uit de FML-lijst:

- 0 is normaal (15 kg), 
- 1 is licht beperkt (10 kg) 
- 2 is beperkt (5 kg) 
- 3 is sterk beperkt (1 kg)

• Bijvoorbeeld binnen een functie tillen van maximaal 7,5 kg.

• Medewerker door bedrijfsarts gescoord als 2 (beperkt, maximaal 5 kg) 
• Score 2 valt in rood, geen match, functie is niet geschikt

• Belangrijk: geen relatie met gezondheidskundige grenswaarden
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B3 Balans Belasting Belastbaarheid

• Functiebelastingsprofielen invoeren in softwareprogramma B3  

• B3 is een webbased softwareprogramma 

• Nodig is een account, internetaansluiting en browser

• Invoer (hoofd)functies binnen bedrijf (functiebelastingsprofielen)

• Invoeren beperkingen werknemer zoals aangegeven door BA

• B3 maakt match en zoekt naar passende functies 

• Implementatie loopt binnen zorgsector en industrie
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B3: database

• B3 kan ook als arbeidshygiënische database worden gebruikt

• Alle overige informatie die binnen het bedrijf is verzameld met
betrekking tot functiebelastingen kan ook in de database van B3 
worden opgeslagen.

• Hierbij kan gedacht worden aan:
• risico-inventarisatie en -evaluatie 
• nadere inventarisaties 
• werkplekonderzoeken
• functiebeschrijvingen
• foto's werkplekken
• rapportage arbeidsdeskundige
• enzovoorts...................

Alle beschikbare informatie wordt hierdoor op één plaats centraal verzameld
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Valkuilen

• Informatieverzameling moeilijk

• Leidinggevende heeft onvoldoende inzicht in belasting functie

• Procedures of functie in de praktijk?

• Mobiele functies

• Interpretatieverschillen

• Geen toetsing aan grenswaarden
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B3: samenvatting (1)

• Hulpmiddel bij het versnellen van de reïntegratie

• Directe match tussen beperkingen en passende functies

• Duidelijk zicht op welke items een functie niet passend is

• Ondersteunend bij bewijslast naar UWV

• Gebruik als database voor arbeidshygiënische informatie

• Printen van matchresultaten met toelichtingen (PDF)

• Printen van functiebelastingsprofielen (PDF)

• Toekomst: matchen met functies buiten het eigen bedrijf
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B3: samenvatting (2)

• Snellere reïntegratie werknemers

• Duidelijkheid voor leidinggevenden

• Kostenbesparing

• Voldoen aan wetgeving UWV (Poortwachter, WIA)

• Beschikbaarheid informatie functies

• Aansluiting bij RI/E en nadere inventarisaties

• Informatie gericht en preventief te gebruiken

• Rol arbeidshygiënist bij het in kaart brengen functies


