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Voor u ligt het Nationaal Beloningsonderzoek 2014-2015 (NBO). 
De onderzoek gegevens, verzameld in de periode 1 april – 15 september 
2014, geven een beeld van de manier waarop organisaties hun 
medewerkers belonen en op welke wijze ze daarbij omgaan met 
beloningsinstrumenten. 

De resultaten van het onderzoek staan overzichtelijk weergegeven 
in tabellen en grafieken en behandelen onder meer de kengetallen 
van de beloning, bestuur en toezicht, beloningsbeleid en salaris-
analyse. En worden afgewisseld door interviews met deelnemers en 
beloningsexperts. 

Een conclusie is dat het arbeidsvoorwaardenlandschap in beweging 
blijft en dat bedrijven worstelen met de vraag hoe om te gaan met de 
aanhoudende financiële crisis, wens tot verdergaande individualisering, 
demotie en variabele beloning. Werkgevers zijn gemiddeld het meest 
flexibel als het gaat om de mate waarin beoordeling, ontwikkeling 
en beloning afhangen van persoonlijke effectiviteit en potentieel (in 
plaats van leeftijd en ervaring). Flexibiliteit zien we ook terug in de 
mogelijkheid voor medewerkers om hun eigen werktijden te bepalen. 

Werkgevers zijn daarentegen veel minder flexibel en soms zelfs 
terughoudend bij het aanpassen van arbeidsvoorwaarden aan de 
individuele wensen en omstandigheden van medewerkers. Hier liggen 
echter enorme mogelijkheden, omdat deze mate van flexibiliteit bij 
medewerkers zeer gewenst is.

Verandering van beloningsmodellen en secundaire arbeids voorwaarden 
vraagt in Nederland veel geduld, tact en durf. Het NBO-rapport biedt 
daarbij een belangrijke eerste stap: inzicht in het beloningslandschap. 
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Voorwoord

Met veel plezier presenteren wij de resultaten van het Nationaal Beloningsonderzoek 
2014-2015. Net als voorgaande jaren hebben we de ontwikkelingen op belonings- en 
arbeidsvoorwaardengebied in Nederland verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. 
De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in het rapport dat voor u ligt.

Ook dit jaar heeft een groot aantal organisaties gegevens beschikbaar gesteld voor het 
onderzoek. In de samenwerking met WEKA Business Media zijn we erin geslaagd 
nog meer interessante deelnemers te laten participeren in het beloningsonderzoek. 
Alle deelnemende organisaties willen wij hartelijk bedanken voor hun bijdrage, 
waardoor wij een getrouw beeld kunnen geven van de belonings- en arbeidsvoorwaar-
denpraktijk in Nederland.

Het rapport Nationaal Beloningsonderzoek 2014-2015 is samengesteld door belo-
nings- en arbeidsvoorwaardenspecialisten van Human Capital Group (onderdeel van 
Conclusion). Wij hebben uiterste zorg besteed aan een correcte en daar waar mogelijk 
volledige terugkoppeling van alle verzamelde salarisdata.

Het NBO-rapport is geschreven voor zowel de managers en medewerkers die geïnte-
resseerd zijn in het fenomeen belonen, als de HR-specialisten die het rapport gaan 
gebruiken in hun werkveld. 

Wij hopen dat het rapport een bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van het 
beloningsbeleid van uw organisatie en horen graag uw eventuele vragen en opmer-
kingen.

Namens Human Capital Group,

Wilma van Vuuren  Geert Jan Eissens 
Directeur Managing Consultant/Belonen

Utrecht, november 2014 



nationaal beloningsonderzoek 2014                 7

Inhoud

Voorwoord 5
Inleiding 9
Conclusie 11

1 Algemeen 13
1.1 Onderzoeksverantwoording 13
1.2 Profiel deelnemers 14

2 Kengetallen van de beloning 19
2.1 Salaris 19
2.2 Variabele beloning 22
2.3 Arbeidstijden en verlof 26
2.4 Pensioen en verzekeringen 28
2.5 Vergoedingen en verstrekkingen 33

 Interview Uticon
Beloning als hygiënefactor 40

3 Bestuur en toezicht 45
3.1 Raad van commissarissen 45
3.2 Directie/raad van bestuur 46

 Interview Chubb Fire and Security
Houd het simpel 50

4 Achtergrondartikelen 54
4.1 Kruispuntgesprekken in plaats van promotie en demotie 54
4.2  Voor organisaties met ambities is strategische personeelsplanning  

onontkoombaar! 61

 Interview KNCV Tuberculosefonds
 Op zoek naar evenwicht 66

5 Beloningsbeleid 70
5.1 Flexibilisering arbeidsvoorwaarden 70
5.2 Beloning en de arbeidsmarkt 73
5.3 Beloning en beoordeling 76

 Interview Unirobe Meeùs Groep
 Van individuele beloning naar teambeloning 80



8                  inhoud

6 Salarisanalyse 85
6.1 Toelichting 85
6.2 Beloningsverschillen 86
6.3 P&O-functies 92

Register 97
Lijst van deelnemende organisaties 2014 99
Begrippenlijst 101
Lijst van tabellen  105
Lijst van figuren 107



nationaal beloningsonderzoek 2014                 9

Inleiding

De gegevens in dit rapport vertegenwoordigen de beloning en arbeidsvoorwaarden 
van circa 77.500 medewerkers werkzaam bij ruim 200 organisaties in Nederland, uit 
zowel profit- als non-profitsectoren. De personeelsomvang varieert van enkele 
tientallen medewerkers bij echt kleine organisaties tot enkele duizenden medewer-
kers bij grote bedrijven. Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden meegenomen uit een 
aantal cao-regelingen, die gezamenlijk op circa 1,15 miljoen werknemers van toepas-
sing zijn.

De analyse van de verzamelde onderzoeksgegevens kunt u terugvinden in drie 
hoofdstukken, die elk een eigen karakter hebben. In hoofdstuk 2 gaan we in op de 
huidige stand van zaken wat betreft de algemene arbeidsvoorwaarden. In dit hoofd-
stuk vindt u bijvoorbeeld met hoeveel procent de lonen het afgelopen jaar zijn 
gestegen, hoeveel variabele beloning er gemiddeld wordt uitgekeerd en welke extra 
vergoedingen gebruikelijk zijn. Veel feitelijke informatie dus. 

In hoofdstuk 5 komen meer kwalitatieve vragen aan bod die de beleidsmatige aspec-
ten van beloning toetsen, bijvoorbeeld hoe de koppeling tussen beoordeling en 
beloning eruitziet of welke arbeidsvoorwaarden werkgevers inzetten om medewer-
kers aan te trekken dan wel te behouden. 

Voor hoofdstuk 6 is gebruikgemaakt van de verzamelde praktijksalarisgegevens. Dit 
hoofdstuk behandelt beloningsverschillen op enkele belangrijke kenmerken van de 
organisatie of medewerker (zoals sector, vestigingsregio, leeftijd, enzovoort). Dit 
wordt eerst als gemiddelde over alle functies gepresenteerd en daarna volgt een meer 
gedetailleerde uitwerking hiervan voor enkele P&O-functies (onder andere P&O-
manager en P&O-adviseur).

Deze hoofdstukken worden afgewisseld met interviews waarin u kennismaakt met 
enkele gedreven managers die u meenemen in de uitdagingen waarvoor zij zich als 
HR-professional gesteld zien. Daarnaast zijn in hoofdstuk 4 twee interessante 
achtergrondartikelen opgenomen: dit betreft een rondetafelgesprek rondom het 
thema promotie en demotie, en een bijdrage over strategische personeelsplanning 
van collega Jan Tjerk Boonstra, principal consultant bij Human Capital Group.

Ik wens u als lezer veel plezier met dit rapport!

Albert Reitsma    
Coördinator van het Nationaal Beloningsonderzoek

T: 06-11041610    
E: nationaalbeloningsonderzoek@hucag.nl


