
  Onderdeel CUL  
   

1 Beeldvorming  

1.1 
voorziet het instrument in vragenlijsten voor 
werkgever en werknemer? ja/nee 

1.2 
zo ja, worden deze vragenlijsten automatisch 
verstuurd? ja/nee 

1.3 
bevatten de vragenlijsten vragen over re-
integratie en competenties? ja/nee 

1.4 

beïnvloedt een antwoord op de vragenlijst(en) 
de punten onder 'oordeelsvorming' en 
'besluitvorming'? ja/nee 

1.5 
kan de loonwaarde-deskundige zelf nog vragen 
toevoegen aan de vragenlijst(en)? ja/nee 

1.6 
is het gespreksprotocol werkgever (CUL bijlage 
5) toegevoegd aan het instrument? ja/nee 

1.7 

biedt het instrument ruimte om informatie over 
het gesprek met de werknemer te kunnen 
noteren? ja/nee 

1.8 
is het protocol werkplekbezoek (CUL bijlage 1) 
toegevoegd aan het instrument? ja/nee 

1.9 
stuurt het instrument aan op een observatie van 
de werkzaamheden? ja/nee 

1.10 opmerkingen   

   

2 Oordeelsvorming  

 Stap 1: de werknemer  

2.1 
biedt het instrument ruimte voor minimaal één 
en maximaal 5 hoofdtaken? ja/nee 

2.2 

moet de arbeidsprestatie per hoofdtaak 
weergegeven worden in de termen tempo, 
kwaliteit en netto werktijd? ja/nee 

2.3 
wordt er ondersteuning geboden bij het 
kwantificeren van deze termen? ja/nee 

2.4 is er ruimte voor een toelichting per onderdeel? ja/nee 

2.5 

vraagt het instrument aan de LD-er om het 
aantal contracturen van de werknemer aan te 
geven? ja/nee 

2.6 opmerkingen   

   

 Stap 2: de normfunctie  

2.7 

houdt het instrument voor het vaststellen van de 
normfunctie het puntensysteem aan zoals 
beschreven in de CUL? ja/nee 

2.8 
biedt het instrument de mogelijkheid om de 
keuze te onderbouwen? ja/nee 

2.9 

biedt het instrument (voorgeprogrammeerde) 
ondersteuning bij het bepalen van de 
normfunctie? ja/nee 

2.10 
wordt bij de keuze voor het professioneel 
oordeel gevraagd om deze te onderbouwen? ja/nee 

2.11 
dient de bron van de normfunctie opgegeven te 
worden? ja/nee 



2.12 

biedt het instrument (voorgeprogrammeerde) 
ondersteuning bij het bepalen van het 
normloon? ja/nee 

2.13 
dient de LD-er het fulltime aantal uren in de 
normfunctie in te vullen ja/nee 

2.14 
dient de gebruiker de normfunctie te specificeren 
in de termen tempo, kwaliteit en netto werktijd? ja/nee 

2.15 

biedt het instrument (voorgeprogrammeerde) 
ondersteuning bij het bepalen van de normen 
voor tempo, kwaliteit en netto werktijd? ja/nee 

2.16 opmerkingen   

   

3 Besluitvorming  

 

Stap 3: bepalen van de arbeidsprestatie en 
de loonwaarde  

3.1 
voorziet het instrument in een tabel overzicht 
arbeidsprestatie werknemer? ja/nee 

3.2 
berekent het instrument het 
loonwaardepercentage automatisch? ja/nee 

3.3 
berekent het instrument de loonwaarde in euro's 
automatisch? ja/nee 

3.4 opmerkingen   

    

 Stap 4: advies en condities  

3.5 

het instrument laat de LD-er een advies 
uitbrengen over het moment van herbeoordeling 
in één van de 4 categorieën ja/nee 

3.6 
biedt het instrument de gebruiker de ruimte om 
het advies kwalitatief te onderbouwen? ja/nee 

3.7 

voorziet het instrument in een specificatie van 
bijzondere condities die de werkgever heeft 
gecreëerd?   ja/nee 

3.8 opmerkingen   

 


