
Instructie inzageversie FWG VVT 
 

Beste lezer, uw werkgever heeft uw functie ingedeeld in een functiegroep met FWG VVT aan de hand van de 

functiebeschrijving. In de inzageversie van FWG VVT kunt u zelf zien hoe deze indeling tot stand is gekomen. De 

inzageversie werkt hetzelfde als FWG VVT, u kunt alleen niets opslaan. In deze instructie leest u stap voor stap hoe een 

functie met FWG VVT wordt ingedeeld. 

 

De functiebeschrijving lezen 

 

Om een goed beeld te vormen van de functie, leest u eerst de functiebeschrijving. Deze moet voldoen aan de 

kwaliteitseisen in de cao. Een van deze eisen is dat de functie-eisen vanuit negen gezichtspunten zijn beschreven 

(www.fwg.nl/checklist). Dit geeft u nadere informatie over het kennisniveau, de vaardigheden en de inconveniënten. De 

omschrijving van de activiteiten in de functiebeschrijving zijn behulpzaam bij het bepalen van het juiste functieniveau. 

 

Aan de slag met FWG VVT 

 

Ga naar www.fwgvvt.nl en vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord die u heeft gekregen in. Of maak gebruik van 

de inzage-URL die u heeft ontvangen van uw werkgever.  

 

Om te starten vult u in het zoekveld (een deel van) uw functienaam of een voor uw functie relevante andere zoekterm in 

(bv. kernactiviteit, doelgroep of specialisme). Daaronder selecteert u de branche waarin u werkzaam bent of u kunt 

andere/meerdere branches selecteren voor een breder zoekresultaat. De applicatie toont passende kernfunctie(s) bij de 

zoekresultaten. Een kernfunctie is een verzamelnaam voor sterk op elkaar lijkende functies (naar doelstelling en inhoud). 

 

Startscherm FWG VVT 

 
 

Door op één van de kernfuncties te klikken, komt rechts de bijbehorende kadertekst in beeld. Onder de titelnaam ziet u 

de gerelateerde kernfunctie(s)/kadertekst(en) die qua inhoud lijken op uw functie. Bij de ‘Verzorgende thuiszorg’ vindt u 

hier bijvoorbeeld een link naar de ‘Verzorgende verpleeg- en verzorgingshuis’, de ‘Verpleegkundige thuiszorg’ en de 

‘Medewerker zorg’. Deze zijn aanklikbaar. Door meerdere kernfuncties en kaderteksten te lezen kunt u een kernfunctie 

kiezen die qua inhoud het meest overeenkomt met uw functie. Let op: de kernfunctie hoeft dus niet per definitie dezelfde 

naam te hebben als uw functie. 



Wilt u kaderteksten met elkaar vergelijken? Klik dan op het sterretje linksboven. De betreffende kadertekst komt bovenin 

het scherm te staan en is aanklikbaar. Doe dit ook voor de kadertekst(en) waarmee u wilt vergelijken. U kunt ze zo op 

een eenvoudige manier opnieuw oproepen. 

 

In de kadertekst vindt u ook namen van referentiefuncties. Dat zijn functies die voor kunnen komen binnen deze 

kernfunctie. Ook dit kan een hulpmiddel zijn om vast te stellen of u de juiste kernfunctie heeft gekozen. 

 

Tips: 

 Gebruik de functienaam uit de beschrijving of een deel ervan. Levert dit geen 

resultaat op? Zoek dan op benamingen van soortgelijke functies. 

 U kunt ook zoeken op in de functiebeschrijving voorkomende termen als ‘hospice’, 

‘cliëntgegevens’, ‘intramusculair’ of ‘thuis’. 

 Meerdere woorden opgeven als zoekterm kan ook. De applicatie zoekt naar 

kaderteksten waar één of meer van de opgegeven woorden in voorkomen. 

 Wilt u een overzicht van alle beschikbare kernfuncties, type dan een spatie in het 

zoekveld en klik op zoeken. Alle kernfuncties komen in alfabetische volgorde in beeld. 

 Door in het venster met zoekveld op de pijl te klikken wordt dit venster gesloten. 

Het venster met de kaderteksten of de niveau-onderscheidende elementen wordt 

vergroot, waardoor u meer informatie in beeld krijgt. 

 

 

Zoekresultaten en bijbehorende kadertekst 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bewaren van relevante kadertekst door middel van het sterretje 

 

 

 

Zoek naar verschillen in functieniveaus 

 

Nu u een kernfunctie heeft gekozen, kunt u zich verder verdiepen in de verschillende niveaus (functiegroepen) waarop 

de functie voorkomt. Onder de knop ‘Kadertekst’ heeft u deze al zien staan. Onder de knop ‘Niveau-onderscheidende 

elementen’ staan dezelfde niveaus in een matrix weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende onderdelen van de 

functie-inhoud. Hierdoor ziet u snel waar de belangrijkste verschillen tussen functieniveaus zitten. Door te klikken op de 

pijl in de balk ‘Begrippen’ aan de rechterkant wordt dit venster geopend en/of gesloten. Hier vindt u een toelichting op de 

begrippen die voorkomen in de kaderteksten of de matrix met niveau-onderscheidende elementen. 

 

Lees de informatie per niveau van links naar rechts. Als er ‘Idem’ staat, betekent dit dat hetzelfde element van 

toepassing is als weergegeven op het lagere niveau. Als er in een matrix-cel niets staat, dan is het niveau-

onderscheidende element niet aangetroffen op dat niveau. Elementen weergegeven tussen [haakjes] kunnen op dit 

functieniveau voorkomen maar zijn niet niveau-onderscheidend. 

 

 

 

 

 

 

 



Matrix met niveau-onderscheidende elementen 

 

 

Van sommige kadertekstniveaus zijn twee varianten. Dat betekent dat uit het functie-onderzoek van FWG blijkt dat een 

functie op dat niveau op twee verschillende manieren kan voorkomen. Bijvoorbeeld uitvoerend en leidinggevend. De 

informatie analyseert u nog steeds per kolom en moet dus niet gecombineerd worden. 

 

Meerdere varianten van een kadertekstniveau  

 

 

Tips: 

 Door in het venster met zoekveld op de pijl te klikken wordt dit venster gesloten. Het venster met de niveau-

onderscheidende elementen wordt vergroot, waardoor u meer informatie in beeld krijgt. 

 Ook al zijn de functieniveaus gebaseerd op onderzoek, een niveau lager of hoger dan de reeks is mogelijk indien de 

functie-inhoud lichter of zwaarder is dan de aangegeven niveaus. 

 Wilt u de matrix met niveau-onderscheidende elementen en bijbehorende kaderteksten printen, klik dan op de 

printknop boven in beeld. 

 



Functieniveau toetsen m.b.v. ijkfuncties 

 

Om uw keuze voor een functiegroep te toetsen, kunt u gebruik maken van de ijkfuncties. IJkfuncties geven een 

gedetailleerd beeld van functies uit uw branche en de bijbehorende functie-eisen. Onder de matrix vindt u de balk 

‘Gerelateerde ijk- en resultaatgerichte voorbeeldfuncties’ met de tot deze kernfunctie behorende ijkfunctie(s). U kunt 

deze balk openklappen door op het pijltje te klikken. IJkfuncties kunt u tevens oproepen door in het zoekvenster bovenin 

op de knop ‘Overzicht functies’ te klikken. Hier vindt u een overzicht van alle ijkfuncties in de applicatie. U kunt hierin 

filteren op een specifieke functiegroep of kernfunctie. Door te klikken op een ijkfunctie komt de gehele beschrijving in 

beeld. De ijkfuncties zijn voorzien van een gevalideerde functie-indeling en kunt u gebruiken om inzichtelijk te krijgen in 

hoe een bepaalde functie er in uw branche uit kan zien.  

 

Indien van toepassing vindt u ook (een) voorbeeldfunctie(s) onder de matrix. Een overzicht van alle 

voorbeeldbeschrijvingen in de applicatie vindt u onder ‘Overzicht functies’. Deze voorbeeldfuncties zijn bedoeld voor uw 

werkgever als voorbeeld voor een functiebeschrijving en maken geen onderdeel uit van het indelingsproces. 

 

Tips: 

 Omdat de ijkfuncties uit uw eigen branche komen, maken deze inzichtelijk hoe een bepaalde functie er in uw 

branche uit kan zien. Dit kan u helpen bij het beoordelen van het juiste functieniveau. 

 FWG VVT bevat ook een set resultaatgerichte voorbeeldbeschrijvingen die in samenwerking met ActiZ zijn 

opgesteld. Deze resultaatgerichte voorbeeldbeschrijvingen kunnen gebruikt worden als input voor het maken van 

functiebeschrijvingen maar zijn geen indelingsmateriaal en kunnen daarom niet gebruikt worden om het 

functieniveau te toetsen. 

 

Functieniveau bepalen en onderbouwen 

 

Op basis van informatie uit kaderteksten en de niveau-onderscheidende elementen kunt u het functieniveau bepalen. De 

ijkfuncties kunt u vervolgens gebruiken om de keuze voor een bepaalde functiegroep te onderbouwen. Uw werkgever zal 

deze informatie tevens gebruiken bij het motiveren van de indelingskeuze. 

 

Om te laten zien hoe een door uw werkgever opgestelde motivatie eruit kan zien, geven wij hieronder een voorbeeld van 

een motivatie bij de functie-indeling van een ‘Medewerker activiteiten’. Na het analyseren van de functiebeschrijving is op 

de functienaam en de kernactiviteiten naar de meest relevante kernfunctie en kaderteksten gezocht. Bij de kernfunctie 

‘Agogisch werkende/bewegingsagoog’ is de kern van de functie bekeken die past bij de in te delen functie. Vervolgens 

zijn de activiteiten vergeleken met de kaderteksten en de niveau-onderscheidende elementen en zijn ijkfuncties bekeken. 

Bij de motivatie wordt aangegeven welke informatie gebruikt is om tot de indeling van de functie te komen.  

 

Voorbeeldmotivatie 

 

De functie Medewerker activiteiten wordt ingedeeld op niveau 40. 

De inhoud van de functie sluit, vanwege het begeleiden van cliënten bij activiteiten gericht op activering en/of 

ontspanning, goed aan bij de kadertekst Agogisch werkende/bewegingsagoog op niveau 40: Agogisch 

werkende/bewegingsagoog belast met het intensief begeleiden van groepen en/of individuele cliënten, zoals cliënten met 

ernstige gedragsproblematiek, bij dagbestedings-, activerings- en/of bewegingsactiviteiten met een welzijns-

/begeleidings-doelstelling. Omdat de cliënten geen behandeldoelstelling hebben en er ook geen sprake is van het 

zelfstandig ontwikkelen van nieuwe activiteiten is niveau 45 niet aan de orde. Daarnaast worden functies op niveau 45 

gekenmerkt door een hbo opleidingsniveau, hetgeen in deze functie niet aan de orde is (mbo niveau 4). De functie 

Medewerker activiteiten kan worden vergeleken met de ijkfunctie activiteitenleider, niveau 35. Deze ijkfunctie heeft 

echter geen activiteiten gericht op het zelfstandig opstellen van het activiteitenprogramma en begeleidt ook geen 

bewegingsactiviteiten. Op basis van bovenstaande overwegingen is niveau 40 gerechtvaardigd. 


