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Voorwoord 

De VNG en de vakbonden hebben in de cao Gemeenten 2013-2015 afgesproken om onderzoek te 

doen naar vormen van flexibele beloning voor de sector gemeenten. De sociale partners vinden het 

belangrijk dat er een beloningssysteem komt dat leidinggevenden en medewerkers meer invloed 

geeft op de resultaten en de beloning. 

 

Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de mogelijke beloningsvormen bij gemeenten en de 

randvoorwaarden voor deze beloningsvormen. 

Leeuwendaal heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de sociale partners in de 

gemeentesector. Dit deed Leeuwendaal onder begeleiding van een paritaire werkgroep, benoemd 

door de sociale partners in de gemeentesector. De taak van Leeuwendaal was om de sociale 

partners een advies te geven over vormen van bewust belonen. De taak van de werkgroep was om 

vast te stellen of het advies past binnen de door de sociale partners vastgestelde opdracht. 

 

De werkgroep vindt dat Leeuwendaal een sterk advies heeft opgesteld, dat wordt gedragen door 

een gedegen onderzoek. Het advies is geschraagd op een goede kennis van de voor- en nadelen 

van verschillende beloningssystemen, de wensen en belangen van de verschillende betrokken 

partijen, en de ervaringen in verschillende overheidsorganisaties. 

De werkgroep geeft geen inhoudelijk advies. Het onderzoek en het bijbehorende advies van 

Leeuwendaal geeft de sociale partners de kennis om te kunnen overleggen over een eventueel 

nieuw beloningssysteem en daarover eventueel afspraken te maken. Het is aan de VNG en de 

vakbonden, ieder voor zich of samen, om te besluiten of ze deze afspraken ook willen maken. 

De werkgroep vindt dat Leeuwendaal uitstekend werk heeft geleverd, en dankt Leeuwendaal 

daarvoor. 

 

Hiernaast wil de werkgroep haar dank uitspreken aan de organisaties en de mensen daarbinnen 

die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Leeuwendaal heeft bij zes organisaties interviews 

mogen doen om te leren van hun ervaringen met flexibel belonen: provincie Noord-Holland, 

provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, gemeente 

Binnenmaas en gemeente Olst-Wijhe. Tien gemeenten hebben meegewerkt aan een enquête 

onder medewerkers: Aalburg, Apeldoorn, Baarn, Bergen op Zoom, Buren, De Friese Meren, Goirle, 

Kampen, Rotterdam en Schouwen-Duiveland. 

Wij zijn het management en de medewerkers van deze organisaties dankbaar voor hun bijdrage 

aan dit onderzoek. 

 
Michiel Drucker 

Voorzitter werkgroep Bewust belonen 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en opdracht 

Werkgevers en vakbonden verenigd in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

(LOGA) hebben met de invoering van een vernieuwd beloningshoofdstuk 3 (per 1 januari 2016) een 

belangrijke stap gezet in de modernisering van de gemeentelijke rechtspositieregeling. 

 

Partijen onderkennen dat het vervolgens van groot belang is om binnen afzienbare termijn te 

komen tot een toekomstbestendig beloningssysteem dat tegemoet komt aan de wensen van 

medewerkers en werkgevers. Flexibilisering van beloning kan een goed middel zijn om de doelen 

van de cao van de toekomst te bereiken, omdat dat kan bijdragen aan: 

 het gesprek tussen medewerker en leidinggevende 

 de invloed van medewerkers op de hoogte van hun beloning 

 de sturingsmogelijkheden van leidinggevenden op zaken als resultaten en ontwikkeling. 

 

Daarnaast heeft het LOGA vastgesteld dat flexibele beloning alleen werkt als voldaan wordt aan 

enkele cruciale voorwaarden: 

 doelondersteunend 

 objectieve beoordeling en beloning 

 transparant beloningsbeleid 

 uniform beloningsbeleid. 

 

Zo komen partijen (in bijlage 5 van de cao Gemeenten 2013-2015) tot de volgende 

onderzoeksopdracht: 

Onderzoek hoe flexibele beloning eruit moet zien om te voldoen aan de voorwaarden die het 

LOGA eraan stelt. 

 

Met als beoogd resultaat: 

Met het onderzoek wil het LOGA leren aan welke eisen een sectorbreed systeem van flexibele 

beloning op basis van beoordeling moet voldoen en hoe dit vervolgens kan worden 

vormgegeven. 

1.2 Onderzoeksopzet 

In het onderzoek zijn de volgende hoofdonderdelen onderscheiden: 

I beloningsvormen uit theorie en praktijk 

II randvoorwaarden betreffende objectiviteit, transparantie en uniformiteit 

III ervaringen in aanverwante sectoren (provincies en waterschappen) 

IV ervaringen in gemeenten 

V voorkeuren vanuit de doelgroepen: medewerkers en leidinggevenden. 

 

Het onderzoek is begeleid door een paritair samengestelde werkgroep. De werkgroep heeft in de 

periode half mei t/m begin oktober 2015 viermaal vergaderd. In de bijeenkomsten werden steeds 

de laatste onderzoeksresultaten besproken en werd de volgende fase voorbereid. 

 

De hoofdonderdelen beloningsvormen en randvoorwaarden (I en II) zijn uitgevoerd op basis van 

binnen Leeuwendaal beschikbare kennis en expertise, in beperkte mate aangevuld met bureau-

onderzoek (bijvoorbeeld het opzoeken van voorbeelden uit cao’s). 
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De ervaringen in provincies, waterschappen en gemeenten (III en IV) zijn kwalitatief onderzocht via 

interviews, nadat wij beschikbare regelingen en evaluaties hadden bestudeerd. Binnen de 

organisaties van provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van 

Rijnland, waterschap Rivierenland, gemeente Binnenmaas en gemeente Olst-Wijhe is in 18 

gesprekken gevraagd naar de ervaringen van in totaal 33 personen. Gesproken is met ‘gewone’ 

medewerkers, P&O’ers, leden van OR/GO, leidinggevenden en gemeentesecretarissen. 

 

De voorkeuren vanuit de doelgroepen (V) zijn kwantitatief onderzocht door middel van een online 

schriftelijke enquête onder medewerkers1 van tien gemeenten: Aalburg, Apeldoorn, Baarn, 

Bergen op Zoom, Buren, De Friese Meren, Goirle, Kampen, Rotterdam en Schouwen-Duiveland. 

In de enquête is gevraagd naar de mening van medewerkers over diverse argumenten voor en 

tegen flexibele beloning, over vijf mogelijke vormen van flexibele beloning en over verschillende 

randvoorwaarden voor flexibele beloning. 

De praktische uitvoering van de enquête en de gegevensverwerking zijn gedaan door TNS Nipo. 

Van de kleinere gemeenten zijn zoveel mogelijk medewerkers uitgenodigd om aan het onderzoek 

deel te nemen, en van de grotere gemeenten is een steekproef van 200 medewerkers benaderd. In 

totaal hebben 661 personen de enquête ingevuld. Gezien de spreiding over kleinere en grotere 

gemeenten, de evenredige verdeling over medewerkers in lagere en hogere schalen en het aantal 

respondenten, kan de enquête als representatief worden beschouwd.  

 

De opbouw van dit rapport is thematisch. De resultaten van de enquête komen daardoor verspreid 

over verschillende hoofdstukken aan de orde. In de bijlage is de complete enquête met de 

cijfermatige uitkomsten opgenomen. 
  

                                                      

 
1 Als in dit rapport in het kader van de enquête sprake is van medewerkers, dan worden daar zowel niet-leidinggevenden als 

leidinggevenden onder verstaan. Soms worden deze subgroepen er apart uitgelicht. 



 

 

RAP004053/ESC/SGB  9 van 43 

2 Flexibel belonen? 

Flexibele beloning kent voor- en tegenstanders, en de werking ervan is regelmatig onderwerp van 

onderzoek. Werkt het eigenlijk wel? En zijn er schadelijke bijeffecten? 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn enkele belangrijke conclusies overgenomen uit de 

veelheid aan onderzoek naar het effect van (flexibel) belonen. In de tweede paragraaf komt de 

mening van medewerkers aan de orde, op basis van de gehouden enquête. 

2.1 Sturen en stimuleren via belonen 

Werkgevers en vakbonden binnen het LOGA zijn van mening dat flexibilisering van beloning kan 

bijdragen aan het gesprek tussen medewerker en leidinggevende, de invloed van medewerkers op 

de hoogte van hun beloning en de sturingsmogelijkheden van leidinggevenden (zie paragraaf 1.1). 

Daarbij wordt verondersteld dat belonen een sturende en stimulerende functie heeft. 

Die functie kan belonen inderdaad hebben, maar eenvoudig is het verband tussen belonen en 

zaken als motivatie en prestaties niet. Op basis van veel onderzoek kan er onder andere het 

volgende over worden gezegd: 

 De arbeidsrelatie houdt primair in dat de medewerker arbeid/tijd levert, en daarvoor van de 

werkgever geld ontvangt (ruilrelatie). Als je secundaire functies (zoals sturen en stimuleren) 

aan beloning wilt toevoegen, dan moet de beloning primair ‘in orde’ zijn. Beloning behoort 

immers tot de dissatifiers: het is makkelijker een bron van ontevredenheid dan een motivator. 

 Gezien die ruilrelatie dient de aard van de beloning te passen bij het soort arbeidsrelatie dat je 

als werkgever met medewerkers wilt hebben (congruentie). Gaat het bijvoorbeeld om functies 

waarin medewerkers ‘van 9 tot 5’ aanwezig moeten zijn en er geen ruimte is voor initiatief, dan 

is een volledig vaste beloning in principe passend. Maar verwacht je meer van medewerkers 

en doet hun functioneren ertoe, dan is het raadzaam dat de prestaties op een of andere manier 

tot uitdrukking komen in de beloning. 

 De zelfstandige sturende/stimulerende werking van beloning is beperkt. Anders gezegd: 

mensen gaan niet zomaar lopen als je ze een worst voorhoudt. Dat komt omdat medewerkers 

hun eigen motivatie en ideeën hebben, en beloningssignalen snel met ruis omgeven zijn. Een 

medewerker kan bijvoorbeeld blij zijn met € 500 gratificatie, totdat hij verneemt dat een collega 

die in zijn eigen ogen disfunctioneert een gratificatie van € 1000 krijgt. 

Met beloning kan succesvol worden gestuurd/gestimuleerd als zij het sluitstuk is van een 

consistente reeks acties van de leidinggevende: duidelijk maken welke resultaten/gedragingen 

gewenst zijn, het goede voorbeeld geven, de goede feedback geven en beoordelen. In dat 

geval heeft belonen een bekrachtigende werking: de leidinggevende zegt niet alleen welke 

resultaten/gedragingen gewenst zijn, hij beloont ze ook. Samenvattend: beloning werkt niet 

(zelfstandig), maar beloning kan wel helpen. 

 

In dit verband is het interessant om te kijken naar de antwoorden op de eerste vraag van de 

enquête: ‘Wat vindt u belangrijk als het gaat over belonen? Welke trefwoorden komen als eerste in 

u op?’ In de woordenwolk op de volgende pagina zijn de meest genoemde trefwoorden het grootst 

afgebeeld. Duidelijk is dat de respondenten ‘waardering’ met afstand het belangrijkst vinden. Het 

aantal malen dat ‘waardering’ genoemd is, doet vermoeden dat nu te weinig waardering wordt 

ervaren. 

In lijn met het voorgaande: er is geen eenduidige relatie tussen waardering en beloning. Een 

leidinggevende kan waardering laten blijken zonder dat beloning volgt. En een medewerker kan 

een bepaalde beloning krijgen zonder dat hij waardering ervaart. Maar waardering en beloning 

kunnen ook hand in hand gaan. Dan onderstreept de beloning de waardering. 
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WAT VINDT U BELANGRIJK ALS HET GAAT OVER BELONEN? 

WELKE TREFWOORDEN KOMEN ALS EERSTE IN U OP? (MAX. 3 TREFWOORDEN) 

 

2.2 De mening van medewerkers 

In de enquête is gevraagd wat de medewerkers van flexibele beloning vinden. Maar eerst is gepeild 

– als een soort nulmeting – hoe tevreden men is over het huidige beloningssysteem. 

 

HOE TEVREDEN BENT U OVER HET HUIDIGE BELONINGSSYSTEEM? 

 
 

Gemeten over alle respondenten zijn er meer tevreden dan ontevreden medewerkers. Als we kijken 

naar de tevredenheid per cluster van schalen, dan zien we dat de tevredenheid toeneemt met het 

niveau van de schaal. Het lijkt er dus sterk op dat velen niet hun oordeel hebben gegeven over het 

beloningssysteem, maar over het beloningsniveau. 
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Argumenten voor en tegen flexibele beloning 

Vervolgens is gevraagd wat de medewerkers vinden van diverse argumenten voor en tegen 

flexibele beloning. Om beïnvloeding te voorkomen, is de helft van de medewerkers eerst gevraagd 

naar de argumenten voor, en de andere helft eerst naar de argumenten tegen. 

 

Onderstaand de zeven voorgelegde argumenten voor flexibele beloning. Argument d,e en f zijn ook 

door werkgevers en vakbonden binnen het LOGA genoemd (zie paragraaf 1.1). 

 

Argumenten voor flexibele beloning 

a Het is eigentijds en past bij medewerkers van nu 

b Het is eerlijker, omdat prestaties worden beloond 

c Het kan ons als organisatie helpen om resultaatgerichter te zijn en beter te presteren 

d Het draagt bij aan het gesprek tussen medewerker en leidinggevende 

e Het geeft leidinggevenden meer sturingsmogelijkheden 

f Het geeft medewerkers meer invloed op de hoogte van hun beloning 

g Ik verwacht er financieel beter van te worden 

 

In de volgende figuur is afgebeeld in welke mate de argumenten voor flexibele beloning worden 

ondersteund, waarbij de argumenten die het meeste bijval krijgen bovenaan staan. 

 

IN WELKE MATE VOELT U ZICH AANGESPROKEN DOOR DE VOLGENDE ARGUMENTEN 

VOOR FLEXIBELE BELONING? 

 
 

Bijna alle argumenten worden in overwegende mate gesteund. Argument g (‘Ik verwacht er 

financieel beter van te worden’) vormt de uitzondering, de meeste respondenten staan daar 

neutraal tegenover. De detailcijfers uit de bijlage laten zien dat mensen van 35 tot 45 jaar – een 

leeftijdsgroep waarvoor het inkomen relatief belangrijk is – er meer van verwachten (42% eens). 
  



 

 

RAP004053/ESC/SGB  12 van 43 

Op vergelijkbare wijze zijn de volgende argumenten tegen flexibele beloning aan de medewerkers 

voorgelegd. 

 

Argumenten tegen flexibele beloning 

a Waardering voor prestaties werkt beter dan beloning van prestaties 

b Het wordt snel oneerlijk, willekeur ligt op de loer 

c De leidinggevenden binnen onze organistie kunnen er niet mee omgaan 

d Het bevordert concurrentie tussen medewerkers 

e Het past niet bij de cultuur van onze organisatie 

f Het past niet bij mijn functie, ik kan mijn prestaties nauwelijks beïnvloeden 

g Ik verwacht er financieel niet beter van te worden 

 

IN WELKE MATE VOELT U ZICH AANGESPROKEN DOOR DE VOLGENDE ARGUMENTEN 

TEGEN FLEXIBELE BELONING? 

 
 

Gemiddeld krijgen deze tegenargumenten nog iets meer bijval dan de argumenten voor flexibele 

beloning. Een echte uitschieter is argument b. 

 

De tegenargumenten krijgen van leidinggevenden duidelijk minder bijval (zie bijlage). Des te 

opvallender – ook in het licht van de woordenwolk uit de vorige paragraaf – is het dat 

leidinggevenden argument a (‘Waardering voor prestaties werkt beter dan beloning van prestaties’) 

juist sterker ondersteunen (67% eens). En met het klimmen der jaren worden meer mensen het 

eens met deze stelling. 
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Eindafweging 

Na het zien van de voor- en tegenargumenten is de spannende vraag hoe de eindafweging van 

medewerkers uitvalt: voor of tegen? Daarover gaat de volgende vraag. 

 

WAT VINDT U, ALS U ALLE ARGUMENTEN AFWEEGT, VAN HET IDEE OM DE BELONING 

MEER AFHANKELIJK TE MAKEN VAN HET FUNCTIONEREN? 

 
 

Een kleine absolute meerderheid (54%) van de medewerkers staat dus (tamelijk) positief tegenover 

het idee om de beloning meer afhankelijk te maken van het functioneren, 19% is neutraal en 28% 

vindt het een (tamelijk) slecht idee. Argumenten als ‘eerlijker’ en ‘resultaatgerichter’ wegen per 

saldo kennelijk zwaarder dan het gevaar van willekeur en de mening dat leidinggevenden er niet 

mee kunnen omgaan. Tegelijkertijd maakt de enquête duidelijk dat flexibel belonen bij de doelgroep 

niet onomstreden is. Dat is iets om bij een eventuele invoering goed rekening mee te houden. 

 

Als we kijken naar de diverse onderverdelingen, dan valt op dat er geen duidelijk relatie is tussen 

het schaalniveau en de keuze voor/tegen flexibele beloning. Alleen schaal 12 en hoger scoort 

duidelijk positiever. 

Leidinggevenden en P&O’ers zijn enthousiaster dan de gemiddelde respondent. Eveneens weinig 

verrassend is het dat jongere medewerkers meer in het idee zien dan ouderen. Vrouwen zijn iets 

positiever dan mannen.  
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3 Beloningsvormen 

3.1 Verschuivingen in beloningsgrondslagen 

Het Nederlandse beloningslandschap is in de afgelopen 15-20 jaar ingrijpend gewijzigd onder 

invloed van megatrends als individualisering, internationalisering en informatisering. 

Ondernemingen hebben te maken met mondiale concurrentie en een toenemende macht van 

klanten. Dat dwingt bedrijven om de optimale combinatie te bieden van prijs en kwaliteit. 

Resultaatgerichtheid is daarbij het sleutelwoord. 

Bovendien moeten organisaties zich snel kunnen aanpassen. Morgen wil de klant mogelijk weer 

wat anders dan vandaag, en de ontwikkelingen in de technologie gaan sneller en sneller. Gezien 

de dynamiek buiten en binnen de organisatie moeten de medewerkers flexibel en competent zijn. 

 

Deze ontwikkelingen hebben hun effect op de beloningsgrondslagen, op ‘wat’ wordt beloond. 

Traditioneel is het beloningshuis gefundeerd op ‘werkinhoud’: taken en verantwoordelijkheden 

bepalen via functiewaardering in welke salarisschaal iemand komt. En die salarisschaal wordt 

vrijwel automatisch doorlopen. 

Het moderne beloningshuis rust echter op één of twee extra pijlers: 

 ‘persoon’: de persoonlijke kwaliteiten van de medewerker, zijn competenties, ontwikkeling en 

werkgedrag 

 ‘resultaat’: de kwantiteit en kwaliteit van de output, van de individuele medewerker en/of een 

collectief (team, afdeling, organisatie). 

 

Wat een passende mix is van de beloningsgrondslagen werkinhoud, persoon en resultaat, verschilt 

per organisatietype: in een energiecentrale is er bijvoorbeeld minder ruimte voor persoon en 

resultaat dan binnen een adviesbureau. Ambtelijke organisaties zoals gemeenten zitten daar 

ergens tussenin, overigens met grote verschillen tussen afdelingen. Ook bij gemeenten is een trend 

naar meer resultaatgericht werken te zien, waarbij de gemeente zichzelf positioneert als partner 

van zelfredzame burgers en bedrijven, en er een sterker accent op doelmatigheid komt te liggen. 

3.2 Vijf gangbare flexibele beloningsvormen 

In deze paragraaf worden de vijf meest gangbare hoofdvormen van flexibele beloning beschreven. 

Het betreft: 

a Beoordelingsafhankelijke salarisstappen: de vaste stappen (‘periodieken’) worden vervangen 

door percentages die afhankelijk zijn van de beoordeling. Medewerkers die beter functioneren 

maken dus grotere stappen dan medewerkers die minder goed functioneren. 

b Beoordelingsafhankelijke uitkering ineens: een beloning voor medewerkers op het maximum 

van de schaal met een zeer goede of uitstekende beoordeling. De beloning heeft de vorm van 

een uitkering ineens en moet jaarlijks opnieuw worden verdiend. 

c Individuele variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en kan dus 

toenemen en afnemen), afhankelijk van individuele, meetbare resultaatafspraken. 

d Collectieve variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en kan dus 

toenemen en afnemen), afhankelijk van meetbare resultaatafspraken op het niveau van de 

organisatie, de afdeling en/of het team. 

e Gratificaties en attenties: er wordt vaker gebruik gemaakt van de bestaande mogelijkheid om 

medewerkers die een bijzondere prestatie leveren ‘spontaan’ te belonen met een geldbedrag 

of een attentie. 

 

Beloningsvorm a en b horen horen primair bij de beloningsgrondslag persoon, maar ook resultaat 

speelt mee. Vorm c en d belonen resultaat. 
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Beloningsvorm e is een buitenbeentje, waarbij het kan gaan om persoon, om resultaat, maar ook 

om de inzet die iemand heeft laten zien, al dan niet in een specifieke context. 

Ad a: Beoordelingsafhankelijke salarisstappen: de vaste stappen (‘periodieken’) worden 

vervangen door percentages die afhankelijk zijn van de beoordeling. Medewerkers die beter 

functioneren maken dus grotere stappen dan medewerkers die minder goed functioneren. 

Onderstaand een voorbeeld.2 De salarisverhoging kan een percentage van het huidige salaris zijn 

of een percentage van het schaalmaximum, beide systemen komen voor. Als met een 

salarisverhoging het schaalmaximum zou worden overschreden, dan wordt de verhoging afgetopt 

op het maximum. 

 

Beoordeling Salarisverhoging 

Onvoldoende 0% 

Deels voldoende 2% 

Normaal goed 3% 

Zeer goed 4,5% 

Uitstekend 6% 

 

De salarisschaal bestaat alleen nog maar uit een minimum- en een maximumbedrag. De vaste 

stappen zijn verdwenen, iedereen doorloopt de schaal in zijn eigen tempo, differentiatie is de regel. 

Dergelijke salarisverhogingssystematieken veronderstellen een professionele gesprekscyclus, met 

aandacht voor het werkgedrag, de resultaten en de ontwikkeling van de medewerker. 

Ad b: Beoordelingsafhankelijke uitkering ineens: een beloning voor medewerkers op het 

maximum van de schaal met een zeer goede of uitstekende beoordeling. De beloning heeft 

de vorm van een uitkering ineens en moet jaarlijks opnieuw worden verdiend. 

Bij de vormgeving van nieuw (flexibel) beloningsbeleid wordt nog wel eens vergeten dat veel 

medewerkers het schaalmaximum hebben bereikt. Bij de gemeenten gaat het blijkens de enquête 

om ongeveer 75% van de medewerkers. Zij zijn niet meer ‘gevoelig’ voor beoordelingsafhankelijke 

salarisstappen, wat niet zelden de vraag oproept of deze medewerkers nog wel moeten worden 

beoordeeld, en zelfs of de gesprekscyclus voor hen nog wel relevant is. 

Een zeer gangbaar instrument om deze grote groep medewerkers te ‘activeren’ is de 

beoordelingsafhankelijke uitkering voor medewerkers op het schaalmaximum met een zeer goede 

of uitstekende beoordeling. De uitkering wordt ‘ineens’ gedaan en dus niet maandelijks, wat als 

voordeel heeft dat geen gewenning optreedt. 

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor een maximale uitkering van 8% van een jaarsalaris. Dat 

is ongeveer een maandsalaris. 

 

Beoordeling Uitkering ineens 

Zeer goed 4% 

Uitstekend 8% 

 

De beoordelingsafhankelijke uitkering ineens komt meestal voor in combinatie met 

beoordelingsafhankelijke salarisstappen. Een goed voorbeeld daarvan is het beloningsmodel uit de 

cao Waterschappen (zie paragraaf 4.2). 
  

                                                      

 
2 In dit voorbeeld is de salarisverhoging alleen afhankelijk van de beoordeling. In de werkgroep is ook de 

variabeleverhogingsmatrix aan de orde geweest. Dat is een complexere variant, waarbij de verhoging afhankelijk is van 
de beoordeling én de positie in de schaal: onderin de salarisschaal groeit het salaris sneller dan bovenin de schaal (bij 
gelijke beoordeling). 
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Ad c: Individuele variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en 

kan dus toenemen en afnemen), afhankelijk van individuele, meetbare resultaatafspraken. 

Deze beloningsvorm wordt vaak ‘bonus’ genoemd, wat allerlei (juiste en onjuiste) associaties met 

zich meebrengt. Een deel van het inkomen wordt afhankelijk gemaakt van de realisatie van targets. 

Het vormgeven van een goed ‘bonusschema’ (de combinatie van targets) is geen sinecure: 

gezorgd moet worden voor een goede spreiding van targets over verschillende resultaatgebieden 

(om bijvoorbeeld eenzijdige aandacht voor financiële resultaten te voorkomen), voor een aftopping 

van sommige targets (om ‘doordraven’ tegen te gaan), enzovoorts. Deze beloningsvorm stimuleert 

dus niet alleen resultaatgerichtheid, maar veronderstelt het ook in hoge mate. Hij vraagt bovendien 

een zakelijke manier van omgaan met elkaar, waarbij over de mate waarin de targets zijn gehaald 

niet te lang wordt gediscussieerd. 

De beloningsvorm past alleen goed bij functies met een aanzienlijke ruimte om de eigen resultaten 

te beïnvloeden, en wordt in de marktsector dan ook met name toegepast bij ‘zwaardere’ functies, 

met een salaris vanaf ongeveer € 110.000, en bij commerciële functies. 

Ad d: Collectieve variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en 

kan dus toenemen en afnemen), afhankelijk van meetbare resultaatafspraken op het niveau 

van de organisatie, de afdeling en/of het team. 

Collectieve variabele beloning kent diverse verschijningsvormen. Winstdeling is de oudste en nog 

steeds meest gangbare variant. Het sterke punt van winstdeling is dat alle medewerkers delen in 

het financiële resultaat van de organisatie en dat de loonkosten ‘meeademen’ met de 

bedrijfseconomische gang van zaken. Het zwakke punt is dat er een grote afstand is tussen de 

bijdrage van de individuele medewerker en het financiële resulaat. Van sturen/stimuleren is met dit 

instrument dus niet of nauwelijks sprake. 

Collectieve resultatendeling (gainsharing) is een tweede variant, die sinds 15-20 jaar in opkomst is. 

Anders dan bij winstdeling zijn de doelen niet alleen financieel van aard, maar kunnen ook gaan 

over bijvoorbeeld klanttevredenheid, ziekteverzuim of het uitvoeren van de gesprekscyclus. Een 

regeling omvat vaak circa drie verschillende targets. Collectieve resultatendeling is vooral een 

middel om medewerkers te betrekken bij een aantal prioriteiten in de bedrijfsvoering, en gaat dan 

ook gepaard met regelmatige communicatie over de stand van zaken. Sommige organisaties 

kiezen er na verloop van tijd voor om één of meer doelen op het niveau van de afdelingen te laten 

invullen. Zo vindt variabele beloning haar weg, steeds dieper in de organisatie. 

De derde variant is de teambonus. Voor een groep medewerkers die een teamprestatie moet 

leveren, worden targets gesteld die de resultaatgerichtheid stimuleren en de samenwerking 

bevorderen. Teambonussen komen – anders dan teamgratificaties of -attenties – in de praktijk 

nauwelijks voor. Ten eerste omdat leidinggevenden gewend zijn aan individuele beoordelingen en 

zij de individuele bijdrage aan het teamresultaat daarin prima een plek kunnen geven. Ten tweede 

omdat ook lang niet van alle teams een echte teamprestatie wordt verwacht. 

Ad e: Gratificaties en attenties: er wordt vaker gebruik gemaakt van de bestaande 

mogelijkheid om medewerkers die een bijzondere prestatie leveren ‘spontaan’ te belonen 

met een geldbedrag of een attentie. 

Het instrument van de gratificatie is allerminst nieuw: al generaties worden medewerkers – meestal 

aan het eind van het jaar – ‘verrast’ met een beloning voor een bijzondere prestatie. Maar er is nu 

wel een zekere trend zichtbaar om de toepassing van gratificaties te intensiveren en te 

professionaliseren. Uitgewerkt wordt dan wat een bijzondere prestatie is, welke bedragen daarbij 

horen, welke besluitvormingsprocedure gevolgd moet worden, enzovoorts. Soms wordt daarbij 

gekozen voor meer dan één toekenningsmoment per jaar. 

Daarnaast werken steeds meer organisaties met kleinere attenties (‘schouderklopjes’) zoals flessen 

wijn, etentjes en kadobonnen die leidinggevenden meteen na de geleverde prestatie kunnen 

inzetten als blijk van waardering (‘boter bij de vis’). 
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Gratificaties en attenties worden vaak aan individuele medewerkers toegekend, maar kunnen ook 

worden ingezet voor groepen medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een etentje na de succesvolle 

afronding van een belangrijk project. 

3.3 Welke beloningsvormen komen meer/minder in aanmerking? 

Het LOGA wil (zie paragraaf 1.1) dat flexibilisering van beloning bijdraagt aan: 

1 het gesprek tussen medewerker en leidinggevende 

2 de invloed van medewerkers op de hoogte van hun beloning 

3 de sturingsmogelijkheden van leidinggevenden op zaken als resultaten en ontwikkeling. 

 

In dit licht beoordelen we de vijf flexibele beloningsvormen uit de vorige paragraaf: 

 De beoordelingsafhankelijke beloningsvormen (a en b) ondersteunen alle drie de 

doelstellingen volledig. 

 Individuele variabele beloning (c) ondersteunt de tweede doelstelling volledig, maar de eerste 

en derde doelstelling slechts ten dele. Er is daarbij immers veel minder sprake van ‘gesprek’ 

en van aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Bovendien passen ‘bonussen’ minder 

goed bij de aard van de dienstverlening van gemeenten. 

 Collectieve variabele beloning (d) draagt slechts indirect en maar in beperkte mate bij aan de 

drie doelstellingen. 

 Gratificaties en attenties (e) zijn beloningsvormen waarover de werkgever zelfstandig beslist, 

voor de medewerker komen ze ‘spontaan’. De eerste en tweede doelstelling worden er dus 

niet door ondersteund. Als gratificaties en attenties vergezeld gaan van een duidelijke 

redengeving naar de medewerker, zijn ze wel een goede sturingsmogelijkheid voor 

leidinggevenden. Ook zijn ze zeer geschikt voor het uiten van waardering. 

 

Concluderend: de beoordelingsafhankelijke beloningsvormen komen het meest in aanmerking voor 

toepassing bij gemeenten. Gratificaties en attenties kunnen goede bij-instrumenten zijn. 

3.4 De mening van medewerkers 

Dezelfde vijf beloningsvormen zijn in de enquête aan de medewerkers voorgelegd. Blijkens de 

figuur op de volgende pagina kunnen de beide beoordelingsafhankelijke beloningsvormen en 

gratificaties/attenties op de meeste steun rekenen. De beide variabele beloningsvormen zijn 

duidelijk minder populair. 

Deze voorkeuren van medewerkers sluiten heel goed aan bij de analyse uit de vorige paragraaf 

welke beloningsvormen gezien de doelstellingen van het LOGA meer/minder in aanmerking komen. 

 

De detailcijfers uit de bijlage laten zien dat leidinggevenden meer dan de gemiddelde respondent 

voorstander zijn van beoordelingsafhankelijke salarisstappen, collectieve variabele beloning en 

gratificaties/attenties. 

Mannen zien meer in de beoordelingsafhankelijke uitkering ineens en gratificaties/attenties dan 

vrouwen. 

Opmerkelijk is dat medewerkers op het schaalmaximum geen sterkere voorstander zijn van de 

beoordelingsafhankelijke uitkering ineens, terwijl juist zij daar baat bij kunnen hebben. 
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WAT ZOU U VINDEN VAN DEZE VIJF MOGELIJKE VORMEN VAN FLEXIBEL BELONEN? 

 

3.5 Vergelijking met de mogelijkheden uit de cao 

Per 1 januari 2016 treedt een vernieuwd beloningshoofdstuk 3 van de cao in werking. In 

onderstaande tabel worden de mogelijkheden voor flexibele beloning die dat hoofdstuk biedt 

vergeleken met de beloningsvormen die in voorgaande paragrafen zijn besproken. 

 

Flexibele beloningsvorm uit het 

vernieuwde hoofdstuk 3 van de cao 

Vergelijking met gangbare 

flexibele beloningsvormen 

Artikel 3:4 Salarisverhoging 

 In beginsel één periodiek 

 Geen periodiek bij onvoldoende 

functioneren 

 Mogelijkheid om een extra 

periodiek toe te kennen 

a Beoordelingsafhankelijke 

salarisstappen 

 Geen vaste stappen, 

differentiatie is de regel 

 Vijf mogelijke salarisverhogingen 

in plaats van drie 

Artikel 3:8 Functioneringstoelage 

 Bij zeer goed / uitstekend 

functioneren op het 

schaalmaximum 

 Jaarlijks opnieuw te verdienen 

 Maximaal 10% 

 Uitbetaling per maand (artikel 3:2) 

b Beoordelingsafhankelijke 

uitkering ineens 

 Vastgelegde percentages bij 

zeer goed en uitstekend, 

waardoor meer ‘standaard’ 

 Uitbetaling eens per jaar, zodat 

geen gewenning optreedt 

Artikel 3:20 Beloning uitstekend 

functioneren en/of bijzondere 

prestatie 

 Voor een medewerker of een 

groep medewerkers 

 Eenmalig geldbedrag 

 Voor uitstekend functioneren en/of 

geleverde bijzondere prestaties 

e Gratificaties en attenties 

 Niet alleen geldbedragen, maar 

ook andere attenties 
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4 Praktijkervaringen 

In de cao Provincies en de cao Waterschappen wordt al tien respectievelijk vijf jaar gewerkt met 

flexibele vormen van beloning. Om te leren van de daar opgedane ervaringen zijn interviews 

afgenomen bij provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van 

Rijnland en waterschap Rivierenland. 

Ook binnen sommige gemeenten wordt op enige schaal flexibel beloond. Wij hebben bij gemeente 

Binnenmaas en bij gemeente Olst-Wijhe gesprekken gevoerd. 

In dit hoofdstuk worden de casussen en ervaringen beschreven, waarna in de slotparagraaf enkele 

lessen worden getrokken. 

4.1 Provincies 

Bronnen 

 Cao Provincies (diverse jaargangen) 

 PWC (2008), Eindrapportage: Evaluatieonderzoek provinciaal systeem van functiewaardering, beoordelen en belonen 

 Investors in People Overheid (2011), Volledige objectiviteit is een illusie, grote zorgvuldigheid een vereiste 

 Panteia (2015), Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies 

 Interview bij provincie Noord-Holland met 2 P&O-functionarissen 

 Interview bij provincie Zuid-Holland met 2 P&O-functionarissen. 

Casus 

Bij de provincies worden volgens de cao3 twee verschillende beoordelingen opgemaakt: één van de 

‘duurzame groei in het functioneren’ (competenties) en één van de werkresultaten. De eerste 

beoordeling leidt tot een procentuele verhoging van het salaris, de tweede tot een incidentele 

beloning (uitkering ineens), conform onderstaande tabel. Een medewerker die op beide vlakken 

uitstekend scoort (en nog niet het schaalmaximum heeft bereikt), ontvangt dus 6% salarisverhoging 

plus 7% incidentele (output)beloning. Daarnaast wordt binnen de provincies nog op grote schaal 

gebruik gemaakt van gratificaties, die (incidentele) inputbeloning worden genoemd. 

 

Beoordeling 

Salarisgroei, 

afhankelijk van de 

‘duurzame groei in het 

functioneren’ 

Incidentele 

(output)beloning, 

afhankelijk van de 

werkresultaten 

Slecht 0%  

Matig 1%  

Normaal 3%  

Zeer goed 4% 3% 

Uitstekend 6% 7% 

 

Het beloningssysteem is in 2005 in werking getreden, nadat in 2002 een sectoraal 

beoordelingssysteem was ingevoerd. Tot 2011 werd gewerkt met een driepuntsschaal in de 

beoordeling, maar die bood te weinig differentatiemogelijkheden. 

De evaluatierapporten uit 2008 en 2011 bevatten aanbevelingen over een groot aantal 

onderwerpen, met name: vaardigheden van leidinggevenden, de regierol van P&O, de 

beoordeling/beloning van medewerkers in de lagere schalen, de beloning van medewerkers op het 

schaalmaximum, transparantie over beoordelingen/beloningen, aanwending van het vastgestelde 

budget en administratieve vereenvoudiging/digitalisering. 

                                                      

 
3 De praktijk is in diverse provincies inmiddels anders. Vaak is de salarisverhoging afhankelijk van het totaaloordeel 

(competenties én resultaten), en wordt bij de beloning van werkresultaten de toets gedaan of het functioneren 
(competenties) op niveau is. 
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Ervaringen 

In algemene zin zijn de ervaringen wisselend. In Zuid-Holland zijn de geïnterviewden overwegend 

negatief. De systematiek is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen en vertoont nu kenmerken 

van ‘een verplicht nummer’. In Noord-Holland is men overwegend positief. Wel komt er – na tien 

jaar functioneren – wat sleet op het systeem, met name bij het gesprek over de competenties. 

Niettemin is men in beide organisaties zonder meer positief over het gegeven dat er tussen (bijna) 

alle leidinggevenden en medewerkers wordt gesproken en dat er ontwikkelafspraken worden 

gemaakt. Meer in detail: 

 Het maken en beoordelen van SMART4 resultaatafspraken vraagt (te) veel energie en kan als 

‘kunstje’ tussen de leidinggevende en de medewerker in komen te staan. Het helpt dan niet om 

het echte gesprek over het functioneren te voeren. 

 Er ligt te veel nadruk op dat wat beter moet, in plaats van op de sterke punten die verder 

uitgebouwd en benut kunnen worden. Verwant hiermee is de geuite behoefte om het 

competentieprofiel niet te beperken tot functiespecifieke competenties, maar daarin ruimte te 

creëren voor persoonlijke en op de loopbaan gerichte competenties. 

 Ondanks de geïntroduceerde vijfpuntsschaal is er nog steeds een te geringe differentiatie in de 

beoordelingen, 86% van de medewerkers scoort ‘normaal’. 

Medewerkers die boven de norm worden beoordeeld, krijgen in verreweg de meeste gevallen 

het oordeel ‘zeer goed’. Er is een grote terughoudendheid om medewerkers als ‘uitstekend’ te 

beoordelen. De ‘dubbele beoordeling en beloning’ (competenties en resultaten apart) is daar 

mede debet aan, gezien de forse beloningsconsequenties van ‘uitstekend’ (6% structureel plus 

7% incidenteel). 

Ook van de beoordeling ‘matig’ wordt te weinig gebruik gemaakt. Door de negatieve benaming 

en de forse penalty (1% salarisverhoging in plaats van 3%) is ‘matig’ in de praktijk een 

synoniem voor ‘slecht’. Dat is jammer, want in elke organisatie zijn er mensen die net onder de 

norm presteren en gebaat zijn bij een duidelijk oordeel, gevolgd door verbeteracties. 

 Circa 11% van de medewerkers ontvangt outputbeloning. Medewerkers in de hogere schalen 

krijgen relatief vaker outputbeloning dan medewerkers in de lagere schalen, ondanks alle 

maatregelen om dat bij te stellen zoals openbare beloningsoverzichten. 

Maar liefst 28% van de medewerkers ontvangt inputbeloning. Inputbeloning is bij het ontwerp 

van de beloningssystematiek met name bedoeld voor de medewerkers in de lagere schalen. 

 De afspraak op cao-niveau dat jaarlijks 0,75% van de loonsom besteed moet worden aan 

bewust belonen veroorzaakt ‘last’. Of een provincie dat percentage op natuurlijke wijze kan 

halen, hangt bijvoorbeeld af van het percentage medewerkers op het maximum. Als het budget 

niet volledig aangewend wordt, ontstaan er discussies over de verdeling van het restant. Als er 

dan bijvoorbeeld voor wordt gekozen om het gelijkelijk te verdelen over alle medewerkers – bij 

wijze van inputbeloning – dan ondermijnt dat de beoordelings- en beloningssystematiek. 

4.2 Waterschappen 

Bronnen 

 Cao Waterschappen (diverse jaargangen) 

 A&O-fonds Waterschappen (2012), Systematiek beoordelen en belonen: Evaluatie 

 Interviews bij het hoogheemraadschap van Rijnland met 1 P&O-functionaris, 1 leidinggevende en 4 andere 
medewerkers, waaronder 1 OR-lid 

 Interviews bij waterschap Rivierenland met 2 P&O-functionarissen, 2 leidinggevenden en 3 andere medewerkers, 
waaronder 1 OR-lid. 

  

                                                      

 
4 SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Zie ook paragrafen 4.4 en 5.4. 
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Casus 

Binnen de waterschappen wordt gebruik gemaakt van de beide beoordelingsafhankelijke 

beloningsvormen uit hoofdstuk 3: beoordelingsafhankelijke salarisstappen en – voor wie het 

schaalmaximum heeft bereikt – de beoordelingsafhankelijke uitkering ineens (die binnen de 

waterschappen prestatietoeslag wordt genoemd). 

Net zoals bij de provincies worden zowel competenties als resultaten beoordeeld, maar anders dan 

bij de provincies leidt dat uiteindelijk tot één totaaloordeel dat beide beloningsvormen reguleert. 

 

Beoordeling Salarisgroei 

‘Prestatietoeslag’ 

op het schaalmaximum 

(uitkering ineens) 

Onvoldoende 0%5  

Nog te ontwikkelen 1,5%  

Normaal goed 2,5%  

Zeer goed 3,5% 3,5% 

Uitstekend 5% 5% 

 

De systematiek is in fasen ingevoerd: in 2009 het beoordelingssysteem, een jaar later de 

salarisverhogingstabel en nog een jaar later de prestatietoeslag. 

Het evaluatierapport uit 2012 besteedt met name aandacht aan de differentiatie in de 

beoordelingen, de mate waarin de systematiek bijdraagt aan een volwassen arbeidsrelatie, de 

werkdruk die de gesprekscyclus met zich meebrengt en de bekendheid van leidinggevenden met 

de beloningsmogelijkheden. 

Ervaringen 

Ook binnen de waterschappen wordt het beoordelings-/beloningssysteem verschillend 

gewaardeerd. De grondtoon is wat positiever dan bij de provincies, en alle geïnterviewden weten 

wel iets positiefs te noemen: ‘Het is goed en zinvol om als leidinggevende en medewerker in 

gesprek te zijn. Medewerkers krijgen de ruimte om passende afspraken te maken en er is aandacht 

voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is goed dat er wordt beoordeeld, vroeger kon je het heel bont 

maken, zonder dat je erop werd aangesproken. Er wordt nu harder gewerkt dan voor de invoering 

van het systeem. Belonen naar prestaties is eerlijker en meer marktconform. De mogelijkheid om 

medewerkers op het schaalmaximum te belonen via de prestatietoeslag is prima.’ 

 

Commentaarpunten zijn er zeker ook. ‘De beoordeling is afhankelijk van je relatie met de 

leidinggevende, het is subjectief. Er ligt te veel nadruk op SMART resultaatafspraken, en op 

kwantiteit in plaats van kwaliteit. Het zou beter zijn om het totaalplaatje te beoordelen. Sommige 

leidinggevenden doen dat wel, die staan boven het systeem.’ En ook hier raakt men enigszins 

uitgekeken op het systeem, vernieuwing is wenselijk. Net als bij de provincies bestaat de behoefte 

om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling/loopbaan, bijvoorbeeld door persoonlijke 

competenties aan het profiel toe te voegen. 

De differentiatie in de beoordelingen is beperkt. Circa 75-80% van de medewerkers wordt als 

‘normaal goed’ beoordeeld. Afwijkingen naar boven krijgen meestal als oordeel ‘zeer goed’, 

leidinggevenden vinden het lastig om te bepalen wanneer iemand ‘uitstekend’ is. Er is overigens 

geen significant verschil in de beoordelingen van de lage en de hoge schalen. 

 

In de interviews is ook gevraagd naar de ervaringen met gratificaties en attenties. Tussen beide 

organisaties bleek een opvallend verschil in waardering van deze instrumenten te bestaan. Bij het 

                                                      

 
5 De 0% wordt pas toegepast bij een ‘onvoldoende’ na twee voorgaande jaren ‘onvoldoende’ of ‘nog te ontwikkelen’. De 

twee voorgaande jaren ontvangt de medewerker 1,5% salarisverhoging. 
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hoogheemraadschap van Rijnland waren er vooral kritische geluiden: leidinggevenden gaan er 

verschillend mee om, wat op de werkvloer wordt opgemerkt, bijzondere prestaties kunnen ten koste 

gaan van ‘het gewone werk’, en gratificaties/attenties kunnen op gespannen voet staan met de 

reguliere beoordeling. Bij waterschap Rivierenland zijn de ervaringen juist positief: de gratificaties 

en attenties worden gewaardeerd, en open en transparant gemeld in het teamoverleg. 

4.3 Gemeenten 

Bronnen 

 Beloningsregelingen en intern voorlichtingsmateriaal van gemeente Binnenmaas 

 Beloningsregeling van gemeente Olst-Wijhe  

 Interviews bij gemeente Binnenmaas met 1 P&O-functionaris, de gemeentesecretaris, 5 leidinggevenden en 3 andere 
medewerkers, allen OR-/GO-lid 

 Interviews bij gemeente Olst-Wijhe met 1 P&O-functionaris, de gemeentesecretaris, 2 leidinggevenden en 3 andere 
medewerkers, waarvan 1 OR-lid. 

Casus Binnenmaas 

Bij de gemeente Binnenmaas is in 2007 nieuw beloningsbeleid ingevoerd. Aanleiding was een 

gemeentefusie en het afschaffen van de uitloopschalen. 

Bij een beoordeling 8 of hoger (op een schaal van 1 tot 10) krijgen medewerkers een dubbele 

periodiek. Als ze het schaalmaximum hebben bereikt en twee achtereenvolgende jaren een 8 

scoren, dan krijgen ze een ‘tijdelijke persoonlijke toelage’ tot (maximaal) het maximum van de 

naasthogere schaal. De toelage wordt maandelijks uitbetaald. Bij een beoordeling onder de 8 wordt 

de toelage in twee jaar afgebouwd. 

Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid voor het geven van een gratificatie (of 

groepsgratificatie) bij buitengewone prestaties. 

In 2014 is ‘Mijn plan’ ingevoerd, een nieuwe gesprekscyclus, waarin het beoordelingsgesprek en 

het planningsgesprek mogen worden gecombineerd. De beoordeling is gebaseerd op 

resultaatafspraken, reguliere taken, kerncompetenties en functiecompetenties. De resultaten 

bepalen voor 60% het eindoordeel, de competenties voor 40%. 

Ervaringen Binnenmaas 

De geluiden over de flexibele beloningssystematiek zijn overwegend negatief. Het middel is doel 

geworden: ‘de jacht op de 8’. Er staat soms veel spanning op de gesprekken, omdat er voortdurend 

‘gecalculeerd’ wordt. Dat gewerkt wordt met een rekenkundig eindoordeel in plaats van dat de 

leidinggevende de eindafweging doet, is daarbij ook niet bevorderlijk. 

In deze context is het voor de leidinggevenden lastig opereren. In het managementoverleg worden 

de beoordelingen weliswaar afgestemd, maar dat neemt het verschil in maatgevoel over de 

beoordelingen tussen de teamleiders niet weg. 

Verder wordt door medewerkers opgemerkt dat lagere schalen minder hoge beoordelingen krijgen, 

‘je bent in het voordeel als je het goed kunt opschrijven’. 

 

Positieve ervaringen zijn er ook. Dat er gesprekken worden gevoerd en dat er aandacht is voor 

resultaten en competenties, wordt gewaardeerd. Ook het feit dat medewerkers worden beloond 

voor goed functioneren en de mogelijkheid om voor medewerkers op het schaalmaximum iets te 

kunnen doen, wordt positief gevonden. 

 

Gezien de ervaringen is de gemeente Binnenmaas van plan met dit beloningsbeleid te stoppen en 

overweegt in plaats daarvan op grotere schaal te gaan werken met gratificaties en attenties. 

Casus Olst-Wijhe 

Het nieuwe beloningsbeleid is in de gemeente Olst-Wijhe in 2003 ingevoerd. Ook hier was de 

aanleiding een gemeentefusie en het afschaffen van de uitloopschalen. De systematiek is 

sindsdien enkele malen geëvalueerd en bijgesteld. 
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De beoordeling berust op twee pijlers: ‘kwaliteit’ (een samenstel van aspecten van het functioneren) 

en het competentieprofiel. Voor beide zaken kan de medewerker 1, 2 of 3 punten scoren. 

Als de medewerker 3 punten krijgt voor kwaliteit en tenminste 2 punten voor zijn competenties, dan 

krijgt hij een dubbele periodiek. Heeft hij het schaalmaximum bereikt, dan krijgt hij (bij dezelfde 

beoordeling) de ‘beloningsbeleid-toelage’. Die wordt in de vorm van een uitkering ineens uitbetaald, 

en bedraagt het eerste jaar 5%, het tweede jaar 6% en het derde jaar 7%. Het vierde en volgende 

jaar is de toelage 8%, heeft dan een structureel karakter en wordt maandelijks uitbetaald. Als een 

medewerker niet meer zeer goed functioneert maar normaal, dan wordt de opbouw van de toelage 

bevroren. Pas als de medewerker onvoldoende functioneert, wordt de toelage afgebouwd. 

Daarnaast is er een uitgebreide regeling voor gratificaties (drie verschillende niveaus), 

groepsbeloning en ‘schouderklopjes’, waar op ruime schaal gebruik van wordt gemaakt. 

Ervaringen Olst-Wijhe 

Bij Olst-Wijhe overheersen de positieve ervaringen. Er is tevredenheid over de toepassing van de 

systematiek: het gebeurt doordacht, serieus, eerlijk en transparant. ‘Natuurlijk ben je afhankelijk 

van je leidinggevende, maar dat heb je bij elk systeem. Je hebt nu eenmaal lievelingen en 

lammelingen.’ 

Medewerkers maken hun planning in eerste instantie zelf, wat goed is voor de betrokkenheid. Het 

wordt gewaardeerd dat de teamleiders nu zelf de gesprekken voeren, omdat zij beter zicht hebben 

op het werk van de medewerkers. 

Flexibel belonen werkt goed, ook de tussentijdse schouderklopjes. Leidinggevenden vinden het 

prettig dat er naast de ‘grote’ beloningsvormen ook gratificaties en schouderklopjes bestaan. Dat 

geeft hen meer mogelijkheden om ‘iets’ te doen, en haalt wat druk van de grote 

beloningsbeslissingen af. 

De mondelinge of schriftelijke argumentatie van de beloningsbeslissing is belangrijk, volgens een 

van de geïnterviewde medewerkers: ‘De beloningsbrief kan belangrijker zijn dan het geld.’ 

Er is openheid over de beoordelingen/beloningen. Natuurlijk leidt dat weleens tot ‘gefluister’, maar 

leidinggevenden gaan daar adequaat mee om: ‘Heb je vragen over de beloning van anderen? Kom 

dan maar bij mij, dan leg ik het je uit.’ 

 

In het managementoverleg worden de beoordelingen afgestemd. Eerder werden de concept-

beoordelingen wel eens tussen de leidinggevenden besproken (ijksesies, zie paragraaf 5.8), dat 

droeg nog sterker bij aan het maatgevoel. 

De OR krijgt jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van de beoordelingen en beloningsmutaties, en 

houdt het management scherp, bijvoorbeeld met betrekking tot de beoordeling/beloning van de 

medewerkers in de lagere schalen. 

 

Als minpunt wordt genoemd dat er soms een te grote focus op de beloning ligt: ‘Wat moet ik doen 

om de toelage te krijgen?’ Ook biedt de driepuntsschaal te weinig ruimte voor een genuanceerd 

oordeel, en komt er wat sleet op het systeem. 

 

In het kader van de samenwerking met Deventer en Raalte wordt de systematiek nu aangepast. 

‘Maatwerk en flexibiliteit’ is het devies. Onder andere wordt de verplichting losgelaten om jaarlijks 

drie gesprekken te voeren, en ontstaan er ruimere mogelijkheden om tussentijds gratificaties of 

schouderklopjes te verstrekken. 

4.4 Belangrijkste lessen 

De casussen van Binnenmaas en Olst-Wijhe lijken als twee druppels water op elkaar. Wat maakt 

nu dat de ervaringen in de ene gemeente veel positiever zijn dan in de andere? En waarom lijkt 

flexibel belonen bij de waterschappen beter te functioneren dan bij de provincies? Kortom: welke 

lessen kunnen we uit deze casussen trekken? 
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Een eerste bevinding is dat ogenschijnlijk kleine systeemkeuzes toch een flinke impact kunnen 

hebben. Twee voorbeelden: 

 De twee afzonderlijke beoordelingen voor competenties en resultaten bij de provincies worden 

als gekunsteld ervaren, en de ‘dubbele beloning’ remt het geven van hoge beoordelingen af. 

Bij de waterschappen wordt gewerkt met één totaaloordeel en is altijd maar één van beide 

beloningsvormen van toepassing. 

 Een rekenkundig bepaald eindoordeel zoals bij Binnenmaas maakt de leidinggevende (en de 

medewerker) ondergeschikt aan het systeem. Zo kan ‘een goed gesprek over prestaties en 

ontwikkeling’ verworden tot een ‘calculerende invuloefening’. 

 

Een tweede ontdekking is dat SMART resultaatafspraken in de beoordelingssystematiek van de 

provincies en de waterschappen een te grote plaats hebben gekregen. Uiteraard is er niets mis met 

het streven om resultaatgericht te zijn, maar wat bedoeld was als een (hulp)middel lijkt soms het 

doel te zijn geworden. Het jaarlijks moeten ‘verzinnen’ van SMART resultaatafspraken zorgt voor 

een onwenselijke last, zeker bij uitvoerende functies. Welke resultaatafspraak kan bijvoorbeeld een 

portier maken, en welke kans maakt hij om daarop zeer goed of uitstekend te scoren? 

Primair zou de functiebeschrijving een goede basis moeten zijn om het als leidinggevende en 

medewerker over de reguliere werkzaamheden te kunnen hebben. Secundair zorgen 

resultaatafspraken dan waar nodig/gewenst voor concrete invulling en aanvulling. Alles in SMART 

resultaatafspraken vastleggen is in de marktsector alleen gebruikelijk bij variabele beloning 

(‘bonussen’), maar niet voor de reguliere beoordeling. De publieke sectoren lijken hier dus door te 

schieten. 

Wat kan daarvoor de verklaring zijn? Ongetwijfeld is er de oprechte wens van cao-partijen, 

leidinggevenden en medewerkers om te komen tot objectieve beoordelingen. Maar uit de interviews 

komt ook het beeld naar voren dat het is ingegeven door vrees: 

 Medewerkers willen SMART resultaatafspraken maken om niet afhankelijk te zijn van het 

(subjectieve) oordeel van de leidinggevende. 

 Leidinggevenden willen SMART resultaatafspraken maken om geen (aanvechtbaar) oordeel 

over het functioneren van hun medewerkers te hoeven uitspreken. 

Zo staan SMART resultaatafspraken tussen medewerker en leidinggevende in, en helpen ze niet 

om ‘het goede gesprek’ te voeren. 

 

Een derde conclusie is dat als de focus eenmaal te veel op (‘gedoe’ over) de beloning is komen te 

liggen, de aandacht dan nauwelijks meer te verleggen is naar het goede gesprek over prestaties en 

ontwikkeling. Er ontstaat dan een neerwaartse spiraal. Daarom is het zaak om te zorgen voor een 

goede start, waarin niet het middel (belonen) maar de doelstellingen centraal staan. 

 

Verder is opvallend dat zowel bij de provincies als bij de waterschappen de behoefte ontstaan is 

om meer nadruk te gaan leggen op de sterke punten (‘talenten’) van de medewerker, die verder 

uitgebouwd en benut kunnen worden. Verwant hiermee is de wens om het competentieprofiel niet 

te beperken tot functiespecifieke competenties, maar daarin ruimte te creëren voor persoonlijke en 

op de loopbaan gerichte competenties. 

 

Andere lessen die uit de beschreven casussen kunnen worden getrokken, komen in het volgende 

hoofdstuk aan de orde.  
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5 Randvoorwaarden 

5.1 Objectief, transparant en uniform 

Naast dat flexibele beloning de gestelde doelen moet ondersteunen (zie paragraaf 3.3), heeft het 

LOGA cruciale randvoorwaarden geformuleerd betreffende objectiviteit, transparantie en 

uniformiteit. In bijlage 5 van de cao is het als volgt geformuleerd: 

 Objectieve beoordeling en beloning: leidinggevenden kunnen beslissingen onderbouwen met 

algemene regels of kaders voor beoordeling en beloning en met gegevens over de resultaten 

van de individuele medewerker. 

 Transparant beleid: alle belanghebbenden kennen de regels of kaders voor het 

beloningsbeleid en hebben toegang tot de uitkomsten van dat beleid. 

 Uniform beleid: de uitkomsten van het beloningsbeleid kunnen per medewerker verschillen, 

maar de uitgangspunten van het beloningsbeleid zijn voor de hele organisatie hetzelfde. 

 

In dit hoofdstuk wordt een reeks middelen besproken die daaraan bijdragen. Maar eerst wordt de 

spanning tussen regels en ruimte belicht, en komt de mening van de medewerkers over de 

randvoorwaarden aan de orde. 

5.2 Regels en ruimte 

Als cao-partijen besluiten om een sectorbreed systeem van flexibel belonen in te voeren, dan 

betekent dat dat zo’n 400 gemeenten en 170.000 ambtenaren ermee aan de slag moeten. Hóe dat 

gebeurt, kun je niet aan het toeval of de goede bedoelingen van een ieder overlaten. Regels/kaders 

zijn inderdaad nodig om het geheel in goede banen te leiden en – in essentie – om de zwakkeren 

te beschermen. 

Tegelijkertijd is het zo dat regels/kaders alleen randvoorwaardelijk zijn: het echte werk moet door 

medewerkers en leidinggevenden zelf gebeuren. Op de keper beschouwd draait het allemaal om 

het gesprek tussen die twee. Zij hebben ruimte nodig om de goede dingen te kunnen bespreken, 

afspreken en doen. Regels kunnen hen daarbij in de weg staan, of op zijn minst afleiden. En: leren 

werken met flexibel belonen zal hoe dan ook met vallen en opstaan gepaard gaan, regels of niet. 

 

In de interviews hoorden we dat na enkele cycli toepassing van het systeem de behoefte ontstaat 

om de regels te veranderen (meestal: verruimen). Bijvoorbeeld om de verplichting tot het voeren 

van drie gesprekken af te schaffen, of om in het competentieprofiel meer ruimte te creëren voor 

persoonlijke en op de loopbaan gerichte competenties. Ook werd opgemerkt dat ‘goede’ 

leidinggevenden boven de regeltjes kunnen gaan staan als dat nodig is. Het paradoxale daarvan is 

dat medewerkers en leidinggevenden naar zo’n volwassen manier van omgang met het systeem 

hebben kunnen toegroeien dankzij diezelfde regels. 

 

Er dient kortom een goed evenwicht tussen regels en ruimte te bestaan, en dat evenwicht is 

dynamisch. 
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5.3 De mening van medewerkers 

In de enquête zijn de volgende elf randvoorwaarden voor flexibele beloning aan de medewerkers 

voorgelegd. 

 

Randvoorwaarden voor flexibele beloning 

a Het is duidelijk waarop je wordt beoordeeld 

b De punten waarop je wordt beoordeeld zijn relevant 

c De prestaties die nodig zijn voor een goede beoordeling zijn beïnvloedbaar en haalbaar 

d Er is een goede gesprekscyclus die goed wordt uitgevoerd 

e Tussen de verschillende afdelingen wordt op vergelijkbare wijze beoordeeld 

f Er is een basis van vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende 

g De leidinggevenden zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen 

h De medewerkers zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen 

i Er is een goede bezwaar- en beroepsprocedure 

j De medezeggenschap is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beoordelingssysteem 

k De medezeggenschap wordt jaarlijks geïnformeerd over de algemene resultaten van de 

beoordelingsronde 

 

Eerst is gevraagd hoe belangrijk men het vindt dat de genoemde randvoorwaarden in orde zijn, als 

in de toekomst flexibel beloond zou gaan worden. Zie de figuur voor de uitkomsten. 

 

ALS IN DE TOEKOMST FLEXIBEL BELOOND GAAT WORDEN, DAN VIND IK HET BELANGRIJK 

DAT DAARBIJ DE VOLGENDE RANDVOORWAARDEN IN ORDE ZIJN 

 
 

Alle randvoorwaarden worden belangrijk gevonden, wat gezien de aard van de vraagstelling niet 

verwonderlijk is (respondenten behoefden niet te kiezen tussen randvoorwaarden). De lage 

percentages voor ‘beetje mee oneens’ en ‘zeer mee oneens’ zijn in de figuur samengevoegd. 
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Zaken die direct te maken hebben met de eigen beoordeling (duidelijkheid, relevantie en 

haalbaarheid van de beoordelingspunten) worden belangrijker gevonden dan randvoorwaarden met 

een minder direct effect (de rol van de medezeggenschap, vergelijkbare wijze van beoordelen van 

verschillende afdelingen). 

 

De volgende figuur gaat over de vervolgvraag uit de enquête, namelijk of de randvoorwaarden nu al 

in orde zijn. De beide randvoorwaarden over de medezeggenschap zijn hier uit de vraagstelling 

weggelaten, omdat veel medewerkers daarvan niet op de hoogte zijn. 

 

IN MIJN SITUATIE ZIJN DE VOLGENDE RANDVOORWAARDEN 

VOOR FLEXIBELE BELONING NU AL IN ORDE 

 
 

De figuur laat zien dat op één na alle randvoorwaarden meer dan 50% ‘mee eens’ scoren, maar dat 

die meerderheid heel klein is. Anders gezegd: een grote minderheid van de medewerkers vindt dat 

aan de randvoorwaarden nu nog niet is voldaan. Er is dus werk aan de winkel. 

Hoopvol is dat de randvoorwaarde over de vertrouwenbasis tussen medewerker en leidinggevende 

hoog scoort. Voor ‘het goede gesprek’ is dat de absolute basis. Maar ook hier is er geen reden om 

achterover te zitten: toch nog 29% van de medewerkers vindt de vertrouwensbasis niet voldoende. 

De randvoorwaarde over de vergelijkbare wijze van beoordelen tussen de verschillende afdelingen 

scoort duidelijk lager dan de rest. Dat is begrijpelijk, omdat daar bij traditionele beloningssystemen 

zoals de gemeenten nu hanteren gewoonlijk minder aandacht aan wordt besteed. 

 

Nog enkele opvallende punten op het detailniveau van de subgroepen: 

 Vrouwen vinden de randvoorwaarden belangrijker dan mannen. 

 Leidinggevenden zijn tevredener over de huidige stand van de randvoorwaarden dan niet-

leidinggevenden. 

 Medewerkers in schaal 1-5 hechten minder belang aan de randvoorwaarden dan de 

gemiddelde respondent. Medewerkers in schaal 9-11 juist meer. 

 Diezelfde medewerkers in schaal 1-5 zijn minder tevreden over de vertrouwensbasis met de 
leidinggevende dan de gemiddelde respondent (54% in plaats van 71%). 
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5.4 Prestatieprofiel 

Blijkens de enquête vinden de medewerkers duidelijkheid over de punten waarop ze worden 

beoordeeld de belangrijkste randvoorwaarde. Tweede en derde in de rangorde zijn dat die 

beoordelingspunten relevant en beïnvloedbaar/haalbaar zijn. Deze drie zaken komen samen in wat 

we hier het prestatieprofiel noemen. Dat is waarover in het planningsgesprek afspraken worden 

gemaakt en dat aan het eind van het jaar de basis is voor de beoordeling. 

Het prestatieprofiel bestaat bijna altijd uit twee hoofddelen: het ‘wat’ en het ‘hoe’. Maar daarna 

beginnen de verschillen: 

 Ten aanzien van het ‘wat’, de resultaten, hebben wij in paragraaf 4.4 al opgemerkt dat SMART 

resultaatafspraken in het prestatieprofiel van de provincies en de waterschappen een te 

prominente plek innemen. Het is beter om primair uit te gaan van dat wat in de 

functiebeschrijving staat, en het functioneren op de daarin beschreven verantwoordelijkheids- 

of resultaatgebieden te beoordelen. Secundair kunnen resultaatafspraken waar nodig/gewenst 

voor concrete invulling en aanvulling zorgen. Die resultaatafspraken behoeven niet per se 

100% SMART te zijn, als ze maar door de leidinggevende en de medewerker te evalueren zijn.  

 Voor het ‘hoe’, het werkgedrag, wordt veelal gebruik gemaakt van competenties. Soms wordt 

dan de groei van de competenties beoordeeld, maar dat heeft iets oneerlijks: een medewerker 

die hoog-competent binnenkomt kan nu eenmaal minder progressie maken dan een 

medewerker waarop nog veel aan te merken is, en zou dan in het nadeel zijn. Beter is het om 

primair de mate van competentiebeheersing te beoordelen en secundair de mate waarin de 

gemaakte ontwikkelafspraken zijn opgevolgd.6 

 Een andere aspect waarin competentiebeoordeling kan variëren is de mate waarin het profiel 

(functie)specifiek is. Een algemeen lijstje competenties waarop alle medewerkers worden 

beoordeeld staat op gespannen voet met de randvoorwaarden dat beoordelingspunten 

relevant en beïnvloedbaar/haalbaar moeten zijn. Het is bijvoorbeeld niet reëel om een portier 

te beoordelen op ondernemerschap, een competentie als accuratesse ligt meer voor de hand. 

 Een derde verschil tussen competentiesystematieken is de mate waarin gedragsvoorbeelden 

zijn uitgeschreven. Soms is er alleen een definitie van de competentie, vaak zijn er 

gedragsvoorbeelden behorend bij ‘normaal goed’, en in het ideale geval zijn er ook 

gedragsvoorbeelden bij de andere beoordelingsniveaus (dus van onvoldoende tot uitstekend). 

 

Samengevat ziet de best practice voor het prestatieprofiel er als volgt uit: 

 

 Wat Hoe 

Primair Het functioneren per 

verantwoordelijkheids- of 

resultaatgebied 

De mate van beheersing per 

competentie 

Secundair Resultaatafspraken die het 

bovenstaande invullen en aanvullen 

Bij die competenties 

gemaakte ontwikkelafspraken 

 

Overigens is de beoordeling op basis van zo’n prestatieprofiel – ondanks de doordachte 

samenstelling – nog steeds niet 100% objectief. Het evaluatierapport van Investors in People 

Overheid uit 2011 over de systematiek van de provincies heeft als veelzeggende titel: Volledige 

objectiviteit is een illusie, grote zorgvuldigheid een vereiste. 

Aan beoordelingen wordt gewoonlijk dan ook niet de eis gesteld van objectiviteit, maar van 

intersubjectiviteit. Daarmee wordt bedoeld dat de medewerker en de leidinggevende samen helder 

hebben wat ze onder de beschreven resultaten en competenties verstaan. 

                                                      

 
6 Binnen de provincies is formeel de ‘duurzame groei van het functioneren’ bepalend voor de salarisgroei. Feitelijk wordt 

echter niet gekeken naar de groei van de competenties, maar naar de mate van beheersing. 
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5.5 Totstandkoming van het eindoordeel 

Als de verschillende onderdelen van het prestatieprofiel zijn beoordeeld, moet een eindoordeel 

worden vastgesteld. Daarvoor bestaan twee methoden: 

1 Rekenkundige vaststelling 

2 Vaststelling door de leidinggevende. 

 

Een volledig rekenkundig bepaald eindoordeel mag het meest objectief lijken, om de volgende 

redenen heeft vaststelling door de leidinggevende toch de voorkeur: 

 De leidinggevende draagt de verantwoordelijkheid voor het eindoordeel, niet het systeem. 

 De leidinggevende kan in grensgevallen een afweging maken ‘of het dubbeltje de ene kant op 

valt of de andere’. Ook kan hij bijzondere omstandigheden laten meewegen. Het is goed 

gebruik dat de leidinggevende dergelijke overwegingen bij het eindoordeel vermeldt 

(transparantie). 

 Rekenkundige vaststelling lokt calculerend gedrag uit bij het bepalen van de deelscores: 

‘Welke deelscore kan ik aanpassen zodat het eindoordeel goed uitkomt?’ Zie de casus van 

gemeente Binnenmaas (paragraaf 4.3). 

 Rekenkundig ‘middelen’ van de deelscores leidt zelden of nooit tot een beoordeling 

‘uitstekend’, omdat bijna niemand alleen maar zeer hoge scores behaalt. Iemand die enkele 

malen ‘uitstekend’ scoort en verder ‘normaal goed’ en ‘zeer goed’ is gekwalificeerd voor het 

eindoordeel ‘uitstekend’. De leidinggevende kan dat eindoordeel toekennen. 

5.6 Vier- of vijfpuntsschaal 

Voor de koppeling naar belonen moet het eindoordeel eenduidig in een score worden vastgelegd. 

Het meest gangbaar zijn de vier- en de vijfpuntsschaal. 

 

VIERPUNTSSCHAAL 

onvoldoende voldoende goed zeer goed 

 

VIJFPUNTSSCHAAL 

onvoldoende deels voldoende normaal goed zeer goed uitstekend 

 

De vijfpuntsschaal wordt verreweg het vaakst toegepast. Het veelgehoorde bezwaar tegen de 

vijfpuntsschaal is dat leidinggevenden niet worden gedwongen om te kiezen en ‘veilig’ in het 

midden kunnen scoren. Daar kan weer tegen worden ingebracht dat kwaliteiten nu eenmaal 

normaal verdeeld zijn en de grote groep ‘gemiddelde’ medewerkers per definitie in het midden zit. 

De vijfpuntsschaal sluit daarmee goed aan bij de perceptie van leidinggevenden en medewerkers. 

Als de wens leeft om sterker te differentiëren, dan is toepassing van een streefverdeling een betere 

optie (zie de volgende paragraaf). 

 

Bijzondere aandacht verdient de naamgeving van de tweede positie in de vijfpuntsschaal. 

Traditioneel wordt daarvoor vaak het woord ‘matig’ gebruikt, maar dat wordt in de praktijk te snel 

opgevat als een verhullend synoniem voor ‘onvoldoende’, met als gevolg dat het oordeel ‘matig’ 

wordt vermeden (zie ook de casus van de provincies in paragraaf 4.1). Dat is jammer, want in elke 

organisatie zijn er mensen die net onder de norm presteren en – om erger te voorkomen – gebaat 

zijn bij een duidelijk oordeel, gevolgd door verbeteracties. 

Het hier gebruikte ‘deels voldoende’ is een positiever alternatief voor ‘matig’. Andere opties zijn 

‘nog te ontwikkelen’ en ‘behoeft verbetering’. 

Naast het vermijden van een te negatieve naam is het raadzaam om de salarisverhoging behorend 

bij ‘deels voldoende’ niet te sterk te laten afwijken van de verhoging bij ‘normaal goed’. Ook weer 

om het gevoel van een diskwalificatie – met alle gevolgen van dien – te voorkomen. 
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5.7 Streefverdeling 

Toepassing van een streefverdeling bij de beoordelingen – zoals onderstaand voorbeeld – kent 

duidelijke voor- en tegenstanders. 

 

STREEFVERDELING 

onvoldoende deels voldoende normaal goed zeer goed uitstekend 

PM 5-10% 60-70% 10-20% 5-10% 

 

De voordelen: 

 Helpt leidinggevenden om te differentiëren. 

 Bevordert het normgevoel. Leidinggevenden vinden het lastig om te bepalen wanneer iemand 

‘zeer goed’ is en wanneer ‘uitstekend’. Volgens dit hulpmiddel is de beste 5 à 10% uitstekend. 

 Kan worden gebruikt om te borgen dat de beoordelingsverdeling in alle schalen ongeveer gelijk 

is, ter voorkoming van oververtegenwoordiging van hoge beoordelingen in de hogere schalen. 

 Voorspelbaarheid van de loonkostenontwikkeling. 

 

De nadelen: 

 Kan afbreuk doen aan de zuiverheid van de beoordelingen. Niet de beoordelingsverdeling 

moet leidend zijn, maar de ‘eerlijke’ uitkomst van de beoordeling. 

 Kan als een keurslijf worden ervaren. 

 De procentuele verdeling werkt alleen bij grote aantallen, niet bij kleine afdelingen. 

 

Daarnaast leeft het beeld bij medewerkers dat hoge beoordelingen door het management worden 

‘afgeknepen’ omdat de opgelegde verdeling te weinig ruimte biedt. Ook in de interviews werd dit 

door medewerkers naar voren gebracht, leidinggevenden ontkenden het overigens. Feit is dat de 

beoordelingsverdeling die bij provincies en waterschappen ontstaat zónder toepassing van de 

streefverdeling, minder beoordelingen ‘zeer goed’ en ‘uitstekend’ heeft dan de hierboven als 

voorbeeld opgenomen streefverdeling. Een streefverdeling kan dus in het voordeel van 

medewerkers zijn. 

 

Alles afwegend vinden wij dat een streefverdeling goede diensten kan bewijzen, mits niet rigide 

toegepast (dus met ruimte voor beargumenteerde uitzonderingen: ‘pas toe of leg uit’), en in alle 

openheid (transparantie). 

5.8 IJksessies 

Weinig of geen discussie is er over de toegevoegde waarde van het hulpmiddel ijksessies. Daarbij 

bespreken leidinggevenden hun concept-beoordelingen met elkaar, onder leiding van hun eigen 

‘baas’. Zo wordt gewerkt aan gezamenlijk normgevoel en worden onnodige verschillen tussen 

afdelingen verkleind (uniformiteit). 

5.9 Monitoring 

Gewoonlijk ziet het (top)management – geholpen door P&O – toe op de concept-

beoordelingsverdeling en de voorgestelde beloningsmutaties. Onverklaarbare afwijkingen leiden 

dan tot een verzoek aan de verantwoordelijke leidinggevende om opheldering dan wel aanpassing. 

Dit instrument draagt bij aan uniformiteit en budgetbeheersing. Een verschil met de ijksessies is dat 

monitoring minder helpt om een gezamenlijk normgevoel bij leidinggevenden te ontwikkelen. Zie de 

ervaringen bij de gemeenten Binnenmaas en Olst-Wijhe (paragraaf 4.3). 
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Het is vrij gangbaar om ook de medezeggenschap jaarlijks inzicht te geven in de 

(geanonimiseerde) resultaten van de beoordelingsronde. Zo kan de medezeggenschap toezien op 

een vergelijkbare wijze van beoordelen tussen verschillende afdelingen en tussen lage en hoge 

schalen. 

Over het principe dat de medezeggenschap deze gegevens ontvangt bestaat weinig discussie. Wel 

verschillen management en medezeggenschap soms van mening over wat een wenselijke mate 

van detaillering is. 

5.10 Procedures rond het beoordelingsproces 

De gang van zaken bij de gesprekscyclus – en met name het beoordelingsgesprek – is gewoonlijk 

in regelingen vastgelegd. Die blijven als het goed is meestal op de achtergrond, maar bewijzen als 

het nodig is hun waarde: de medewerker en de leidinggevende kunnen er dan op terugvallen. Over 

de volgende onderwerpen scheppen dergelijke regelingen duidelijkheid: 

 De periodes waarin de verschillende gesprekken plaatsvinden en de daarbij te hanteren 

termijnen voor voorbereiding en dergelijke (zorgvuldigheid). 

 Wie vult de verschillende formats in? Bij het planningsgesprek is de medewerker vaak als 

eerste aan zet. Bij het beoordelingsgesprek is dat de leidinggevende, al komt het bij 

‘professionals’ wel voor dat de medewerker ook een zelfbeoordeling maakt. 

 De mogelijkheid dat een derde bij het gesprek aanwezig is (in overleg). 

 De mogelijkheid om bij derden informatie in te winnen (in alle openheid). 

 De ondertekening door de medewerker. Het ingevulde planningsformulier en het verslag van 

het voortgangsgesprek ondertekent de medewerker in beginsel ‘voor akkoord’. Als hij het niet 

met de inhoud eens is, kan hij ‘voor gezien’ tekenen. Het beoordelingsformulier wordt in de 

regel door de medewerker ‘voor gezien’ ondertekend. Maar bij ‘professionals’ – waar het 

beoordelingsgesprek een meer tweezijdig karakter heeft – is het niet ongebruikelijk dat de 

medewerker ‘voor akkoord’ tekent. 

 Wat als de medewerker het niet met het oordeel van de leidinggevende eens is? Gewoonlijk is 

geregeld dat de medewerker zijn geschilpunten kenbaar kan maken, meestal schriftelijk met de 

optie van mondelinge toelichting. De leidinggevende besluit daarna om zijn oordeel wel of niet 

aan te passen. Soms is er vervolgens nog de escalatiemogelijkheid bij ‘de baas van de baas’. 

Beoordelingscommissies (die in voorkomende gevallen toetsen of het beoordelingsproces 

conform de regels verlopen is) komen vrijwel niet meer voor. 

5.11 Verankering in de cao 

Als het gaat over verankering in de cao, dan moeten we onderscheid maken tussen het flexibele 

beloningssysteem en het onderliggende beoordelingssysteem. 

In bedrijfstak-cao’s komen veel verschillende vormen van vastlegging van flexibele beloning voor, 

variërend van één systeem voor de gehele bedrijfstak tot en met volledige vrijheid om er op 

ondernemingsniveau afspraken over te maken. 

Gezien de formulering van het gewenste resultaat in bijlage 5 van de cao (‘een sectorbreed 

systeem van flexibele beloning’) en de uniformering die met het nieuwe beloningshoofdstuk 3 is 

ingezet, ligt de keuze voor één systematiek voor alle gemeenten voor de hand. 

Bij gratificaties en attenties ligt dat anders. Die beloningsvormen zijn nu al op het niveau van de 

afzonderlijke gemeenten geregeld en lenen zich gezien hun karakter nauwelijk voor verdere 

vastlegging in de cao. Gezien de in paragraaf 3.2 beschreven ontwikkeling die dit instrument 

doormaakt (intensiveren en professionaliseren) is het wel raadzaam om te zorgen voor 

voorbeeldmateriaal waarmee gemeenten hun voordeel kunnen doen. 
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Ten aanzien van vastlegging van het beoordelingssysteem zijn er de volgende opties: 

1 Geen beoordelingssysteem in de cao; afspraken op gemeenteniveau 

2 Voorbeeldmateriaal voor het beoordelingssysteem op cao-niveau; afspraken op 

gemeenteniveau 

3 Kaders van het beoordelingssysteem op cao-niveau; detaillering op gemeenteniveau 

4 Eén beoordelingssysteem op cao-niveau dat door alle gemeenten wordt toegepast. 

 

De cao Waterschappen is een voorbeeld van de derde optie. De cao bevat een regeling 

jaargesprekken op hoofdlijnen. In de cao Provincies is meer geregeld (optie 4): de regeling 

jaargesprekken, de gespreksformulieren en de competentiesystematiek. 

 

Wat zou passend zijn voor de cao Gemeenten? 

 Gezien de hoge eisen die door partijen aan de randvoorwaarden voor flexibele beloning 

worden gesteld, vormt optie 1 een groot risico. De kans op verkeerde keuzes in een of meer 

van de 400 gemeenten is niet denkbeeldig. Bovendien staat deze optie op gespannen voet 

met de wens om te komen tot een min of meer uniform beloningssysteem voor de sector, want 

verschillen tussen beoordelingssystemen kunnen leiden tot verschillen in (de toepassing van) 

het beloningssysteem. Ook is de kosten/baten-verhouding van deze oplossing slecht. 

 Optie 4 staat op gespannen voet met het feit dat tussen gemeenten verschillen bestaan in de 

gebruikte competentiesystematieken, raakvlakken met andere personeelsinstrumenten, cultuur 

en dergelijke. 

 Best passend is optie 3, in combinatie met 2: de kaders van het beoordelingssysteem worden 

in de cao vastgelegd, en er wordt voorzien in voorbeeldmateriaal waarmee gemeenten lokaal 

maatwerk kunnen maken. 

5.12 Voorlichting en training 

Goed voorgelichte en vaardige leidinggevenden en medewerkers zijn de laatste, maar niet de 

minste randvoorwaarde. Zij zijn degenen die uiteindelijk vorm en inhoud aan ontwikkeling, 

beoordeling en beloning moeten geven. Cruciaal is dat zij niet alleen worden meegenomen in de 

systematiek, maar vooral ook in de achterliggende doelstellingen. 

 

PROGRAMMA VAN TRAININGEN EN WORKSHOPS VOOR LEIDINGGEVENDEN 

1e bijeenkomst (training) 

 Toelichting van en gedachtenwisseling over doelstellingen en systematiek 

 Voorbereiden van planningsgesprekken 

 Veel korte oefeningen 

2e bijeenkomst (workshop) 

 Uitwisselen van ervaringen met planningsgesprekken 

 Voorbereiden van voortgangsgesprekken 

3e bijeenkomst (training) 

 Uitwisselen van ervaringen met voortgangsgesprekken 

 Voorbereiden van beoordelingsgesprekken 

 Veel korte oefeningen 

4e bijeenkomst (workshop) 

 Uitwisselen van ervaringen met beoordelingsgesprekken 

 Voorbereiden van korte beloningsgesprekken 

 Evaluatie; benoemen van actiepunten en persoonlijke leerpunten 
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De ervaring – ook bij provincies en waterschappen – leert dat niet mag worden verondersteld dat 

de voor beoordeling en flexibele beloning benodigde vaardigheden bij leidinggevenden aanwezig 

zijn. Zaken als gespreksvoering, resultaatafspraken maken, resultaten beoordelen, competenties 

beoordelen, ontwikkelafspraken maken, het eindoordeel afwegen, onervaren medewerkers 

passend beoordelen en dergelijke heb je niet vanzelfsprekend in de vingers. 

 

Op de vorige pagina is een good practice weergegeven waarin leidinggevenden in een serie 

trainingen en workshops gedurende het eerste jaar van de gesprekscyclus worden ‘meegenomen’. 

Zo’n aanpak is effectiever dan één allesomvattende training vooraf. Daarnaast is het belangrijk dat 

leidinggevenden ‘altijd’ bij P&O terechtkunnen met hun vragen. 

 

Voor medewerkers die geen leiding geven zijn trainingen minder gebruikelijk. Gangbare middelen 

om hen vertrouwd te maken met de systematiek en hen voor te bereiden op de gesprekken zijn 

brochures, besprekingen in het teamoverleg, workshops en e-learning. 

Net als bij de leidinggevenden is het goed om na verloop van tijd bij medewerkers te vragen naar 

hun ervaringen, en mede op basis daarvan gerichte aanvullende acties te ondernemen. 

 

Een goede manier om leidinggevende en medewerker samen een start met de nieuwe systematiek 

te laten maken is het zogenaamde startgesprek. Dat is een variant op het reguliere 

planningsgesprek, die begint met twee extra onderdelen: 

 Toetsen van het begrip van de systematiek 

 Nulmeting: de leidinggevende en de medewerker maken beiden een beoordeling van de 

medewerker met de nieuwe systematiek en wisselen die uit. 

 

Zo’n nulmeting zorgt ervoor dat de gesprekspartners weten wat zij aan elkaar hebben (zie de 

opmerking over intersubjectiviteit in paragraaf 5.4), en bevordert dat de medewerker met 

realistische verwachtingen de cyclus ingaat. In dit verband is onderstaande vraag uit de enquête 

interessant. 

 

HOE DENKT U OVER DE VOLGENDE STELLING? 

IK HOOR BIJ DE 25% BEST FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS IN MIJN SALARISSCHAAL 

 
 

Maar liefst 55% van de medewerkers zegt desgevraagd bij de 25% best functionerende 

medewerkers in hun salarisschaal te horen, wat per definitie onmogelijk is. Dat kan betekenen dat 

bij de introductie van een flexibel beloningssysteem een niet onaanzienlijk deel van de 

medewerkers daarvan onrealistische verwachtingen heeft en mogelijk teleurgesteld zal worden. 

Een nulmeting is een praktisch middel om dat te voorkomen en levert bovendien een goed 

vertrekpunt om in gesprek te gaan over resultaten en ontwikkeling, en daar gaat het om. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het voorgaande samengevat. 

Daarbij staat steeds tussen haakjes een verwijzing naar de desbetreffende paragraaf. 

Conclusies over de vraag: flexibel belonen? 

 Met beloning kan succesvol worden gestuurd/gestimuleerd als zij het sluitstuk is van een 

consistente reeks acties van de leidinggevende: duidelijk maken welke resultaten/gedragingen 

gewenst zijn, het goede voorbeeld geven, de goede feedback geven en beoordelen. In dat 

geval heeft belonen een bekrachtigende werking. (2.1) 

 Een kleine absolute meerderheid (54%) van de medewerkers staat (tamelijk) positief tegenover 

het idee om de beloning meer afhankelijk te maken van het functioneren, 19% is neutraal en 

28% vindt het een (tamelijk) slecht idee. Argumenten als ‘eerlijker’ en ‘resultaatgerichter’ 

wegen per saldo kennelijk zwaarder dan het gevaar van willekeur en de mening dat 

leidinggevenden er niet mee kunnen omgaan. Tegelijkertijd maakt de enquête duidelijk dat 

flexibel belonen bij de doelgroep niet onomstreden is. Dat is iets om bij een eventuele 

invoering goed rekening mee te houden. (2.2) 

Conclusies over de beloningsvormen 

 De beloningsvormen ‘beoordelingsafhankelijke salarisstappen’ en ‘beoordelingsafhankelijke 

uitkering ineens’ (3.2) komen het meest in aanmerking voor toepassing bij gemeenten, omdat 

zij de doelstellingen die het LOGA met flexibele beloning heeft volledig ondersteunen (3.3) 

 Gratificaties en attenties kunnen goede bij-instrumenten zijn (3.3), ook omdat medewerkers 

‘waardering’ met afstand het belangrijkst vinden als het gaat over belonen. (2.1) 

 Ook bij de medewerkers kunnen de beide beoordelingsafhankelijke beloningsvormen en 

gratificaties/attenties op de meeste steun rekenen. (3.4) 

 Deze beloningsvormen passen niet volledig binnen de ruimte die het vernieuwde 

beloningshoofdstuk 3 van de biedt. (3.5) 

 Gezien de wens te komen tot een sectorbreed systeem van flexibele beloning en de 

uniformering die met het nieuwe beloningshoofdstuk 3 is ingezet, ligt de keuze voor 

vastlegging in de cao van één systematiek voor alle gemeenten voor de hand. (5.11) 

 Bij gratificaties en attenties ligt dat anders. Gezien de ontwikkeling die dit instrument 

doormaakt (3.2) is het wel raadzaam om te zorgen voor voorbeeldmateriaal waarmee 

gemeenten hun voordeel kunnen doen. (5.11) 

Conclusies over de randvoorwaarden (met name over het beoordelen) 

 Er dient een goed evenwicht tussen regels en ruimte te bestaan, en dat evenwicht is 

dynamisch. (5.2) 

 Zaken die direct te maken hebben met de eigen beoordeling (duidelijkheid, relevantie en 

haalbaarheid van de beoordelingspunten) worden door medewerkers belangrijker gevonden 

dan randvoorwaarden met een minder direct effect (de rol van de medezeggenschap, 

vergelijkbare wijze van beoordelen van verschillende afdelingen). (5.3) 

 Een grote minderheid van de medewerkers vindt dat aan de randvoorwaarden nu nog niet is 

voldaan. Er is dus werk aan de winkel. Hoopvol is dat de randvoorwaarde over de 

vertrouwenbasis tussen medewerker en leidinggevende hoog scoort. Voor ‘het goede gesprek’ 

is dat de absolute basis. (5.3) 
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Aanbevelingen over de randvoorwaarden (met name over het beoordelen) 

 Als SMART resultaatafspraken in de beoordelingssystematiek een te grote plaats krijgen, 

komen ze tussen medewerker en leidinggevende in te staan, en helpen ze niet om ‘het goede 

gesprek’ te voeren. Bij het beoordelen van het ‘wat’, de resultaten, is het beter om primair uit te 

gaan van dat wat in de functiebeschrijving staat. Secundair kunnen resultaatafspraken waar 

nodig/gewenst voor concrete invulling en aanvulling zorgen. Die resultaatafspraken behoeven 

niet per se 100% SMART te zijn, als ze maar door de leidinggevende en de medewerker te 

evalueren zijn. (4.4, 5.4) 

 Voor het ‘hoe’, het werkgedrag, wordt veelal gebruik gemaakt van competenties. Soms wordt 

dan de groei van de competenties beoordeeld, maar dat heeft iets oneerlijks: een medewerker 

die hoog-competent binnenkomt kan nu eenmaal minder progressie maken dan een 

medewerker waarop nog veel aan te merken is, en zou dan in het nadeel zijn. Beter is het om 

primair de mate van competentiebeheersing te beoordelen en secundair de mate waarin de 

gemaakte ontwikkelafspraken zijn opgevolgd. (5.4) 

 Een andere aspect waarin competentiebeoordeling kan variëren is de mate waarin het profiel 

(functie)specifiek is. Een algemeen lijstje competenties waarop alle medewerkers worden 

beoordeeld staat op gespannen voet met de randvoorwaarden dat beoordelingspunten 

relevant en beïnvloedbaar/haalbaar moeten zijn. (5.4) 

 Om de ontwikkeling van (het talent van) medewerkers te stimuleren is het wenselijk het 

competentieprofiel niet te beperken tot functiespecifieke competenties, maar daarin ruimte te 

creëren voor persoonlijke en op de loopbaan gerichte competenties. (4.4) 

 Vaststelling van het eindoordeel door de leidinggevende verdient de voorkeur boven een 

volledig rekenkundig bepaald eindoordeel. (5.5) 

 De vijfpuntsschaal sluit goed aan bij de perceptie van leidinggevenden en medewerkers. (5.6) 

 Bijzondere aandacht verdient de naamgeving van de tweede positie in de vijfpuntsschaal en de 

bijbehorende beloning. Traditioneel wordt daarvoor vaak het woord ‘matig’ gebruikt, maar dat 

wordt in de praktijk te snel opgevat als een verhullend synoniem voor ‘onvoldoende’, met als 

gevolg dat het oordeel ‘matig’ wordt vermeden. (5.6) 

 Bij het realiseren van (een sterkere) differentiatie in de beoordelingen kan een streefverdeling 

goede diensten bewijzen, mits niet rigide toegepast en in alle openheid. (5.7) 

 IJksessies tussen leidinggevenden bevorderen gezamenlijk normgevoel en uniformiteit. (5.8) 

 Monitoring van de beoordelingen/beloningsmutaties door het (top)management en de 

medezeggenschap draagt bij aan uniformiteit en budgetbeheersing. (5.9) 

 De gang van zaken bij de gesprekscyclus – en met name het beoordelingsgesprek – is 

gewoonlijk in regelingen vastgelegd. Die blijven als het goed is meestal op de achtergrond, 

maar bewijzen als het nodig is hun waarde: de medewerker en de leidinggevende kunnen er 

dan op terugvallen. (5.10) 

 Ten aanzien van het beoordelingssysteem is het passend dat kaders in de cao worden 

vastgelegd, en er wordt voorzien in voorbeeldmateriaal waarmee gemeenten lokaal maatwerk 

kunnen maken. (5.11) 

 Goed voorgelichte en vaardige leidinggevenden en medewerkers zijn de laatste, maar niet de 

minste randvoorwaarde. Zij zijn degenen die uiteindelijk vorm en inhoud aan ontwikkeling, 

beoordeling en beloning moeten geven. Cruciaal is dat zij niet alleen worden meegenomen in 

de systematiek, maar vooral ook in de achterliggende doelstellingen. (4.4, 5.12) 

 Een goede manier om leidinggevende en medewerker samen een start met de nieuwe 

systematiek te laten maken is het zogenaamde startgesprek, met een nulmeting van de 

resultaten en competenties. (5.12) 
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Bijlage I: Enquêteresultaten 

 
all: alle respondenten (661) 

 

1-5: schaal 1-5 

6-8: schaal 6-8 

9-11: schaal 9-11 

12-18: schaal 12-18 

 

ldg: leidinggevenden 

nlg: niet-leidinggevenden 

 

 

<35: jonger dan 35 jaar 

35-45: 35-45 jaar 

45-55: 45-55 jaar 

55>: 55 jaar en ouder 

 

man: mannen 

vrw: vrouwen 

 

1. Wat vindt u belangrijk als het gaat over belonen? Welke trefwoorden komen als eerste in u op? 

(max. 3 trefwoorden) 

(Zie de woordenwolk in paragraaf 2.1 van het onderzoeksrapport.) 

 

2. Hoe tevreden bent u over het huidige beloningssysteem? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer tevreden 6% 3% 5% 7% 10% 7% 6% 3% 5% 6% 8% 5% 7% 

tamelijk tevreden 35% 24% 26% 39% 56% 42% 34% 31% 35% 34% 38% 37% 34% 

neutraal 31% 31% 37% 28% 24% 31% 31% 38% 27% 29% 33% 30% 32% 

tamelijk ontevreden 20% 21% 25% 21% 9% 16% 21% 22% 23% 23% 16% 21% 20% 

zeer ontevreden 7% 22% 8% 5% 2% 4% 8% 6% 10% 8% 5% 8% 7% 

 

3. In welke mate voelt u zich aangesproken door de volgende argumenten voor flexibele beloning?7 

a. Het is eigentijds en het past bij medewerkers van nu. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 18% 11% 19% 18% 24% 25% 17% 16% 17% 24% 14% 16% 21% 

een beetje mee eens 35% 22% 34% 36% 44% 40% 34% 43% 37% 30% 35% 35% 34% 

neutraal 23% 43% 26% 20% 14% 17% 24% 28% 20% 24% 23% 23% 23% 

een beetje mee oneens 12% 4% 12% 14% 9% 13% 12% 10% 14% 12% 11% 13% 11% 

zeer mee oneens 12% 20% 9% 13% 8% 6% 13% 3% 12% 10% 17% 12% 11% 

 

b. Het is eerlijker, omdat prestaties worden beloond. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 25% 22% 28% 24% 17% 31% 24% 29% 23% 30% 19% 22% 28% 

een beetje mee eens 37% 31% 35% 36% 51% 40% 36% 44% 36% 36% 36% 38% 35% 

neutraal 11% 21% 8% 11% 11% 10% 11% 12% 11% 9% 12% 12% 10% 

een beetje mee oneens 14% 10% 12% 17% 13% 13% 14% 10% 16% 16% 13% 15% 14% 

zeer mee oneens 13% 15% 16% 12% 8% 5% 14% 5% 14% 9% 19% 13% 13% 

 

c. Het kan ons als organisatie helpen om resultaatgerichter te zijn en beter te presteren. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 23% 17% 25% 21% 32% 34% 22% 23% 26% 27% 17% 19% 28% 

een beetje mee eens 33% 25% 33% 33% 37% 36% 33% 40% 32% 33% 31% 35% 32% 

neutraal 15% 26% 15% 16% 6% 12% 16% 12% 16% 14% 17% 17% 14% 

een beetje mee oneens 16% 14% 13% 18% 14% 9% 17% 17% 16% 15% 17% 17% 15% 

zeer mee oneens 12% 17% 13% 12% 11% 9% 13% 7% 10% 11% 18% 13% 12% 

  

                                                      

 
7 Vraag 3 en 4 zijn in de helft van de gevallen in de omgekeerde volgorde aangeboden, om beïnvloeding te voorkomen. 
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d. Het draagt bij aan het gesprek tussen medewerker en leidinggevende. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 17% 9% 16% 16% 27% 28% 15% 14% 18% 19% 14% 15% 19% 

een beetje mee eens 35% 28% 33% 39% 36% 34% 36% 42% 40% 35% 29% 36% 35% 

neutraal 19% 29% 21% 16% 18% 21% 19% 17% 18% 19% 22% 20% 18% 

een beetje mee oneens 15% 15% 17% 15% 14% 11% 16% 18% 13% 13% 19% 14% 17% 

zeer mee oneens 13% 20% 13% 14% 5% 6% 14% 10% 11% 14% 16% 15% 12% 

 

e. Het geeft leidinggeven meer sturingsmogelijkheden. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 17% 12% 19% 13% 31% 27% 15% 14% 16% 17% 18% 15% 18% 

een beetje mee eens 36% 21% 35% 40% 38% 47% 35% 40% 37% 39% 31% 37% 36% 

neutraal 20% 36% 24% 17% 9% 9% 22% 25% 18% 20% 20% 19% 21% 

een beetje mee oneens 15% 7% 14% 16% 13% 10% 15% 17% 18% 12% 13% 14% 15% 

zeer mee oneens 12% 23% 9% 14% 8% 7% 13% 4% 11% 12% 18% 14% 10% 

 

f. Het geeft medewerkers meer invloed op de hoogte van hun beloning. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 13% 5% 14% 13% 15% 16% 12% 13% 14% 14% 10% 12% 13% 

een beetje mee eens 35% 20% 33% 36% 51% 47% 33% 43% 35% 37% 29% 35% 35% 

neutraal 19% 36% 21% 16% 11% 10% 20% 17% 14% 21% 22% 19% 19% 

een beetje mee oneens 19% 13% 17% 21% 18% 16% 19% 15% 23% 16% 18% 18% 19% 

zeer mee oneens 15% 26% 15% 15% 4% 11% 16% 12% 13% 12% 21% 16% 14% 

 

g. Ik verwacht er financieel beter van te worden. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 11% 13% 15% 9% 7% 9% 11% 11% 15% 12% 6% 12% 10% 

een beetje mee eens 23% 21% 20% 24% 25% 26% 22% 26% 27% 24% 17% 24% 22% 

neutraal 40% 34% 37% 40% 54% 47% 39% 45% 33% 40% 45% 38% 42% 

een beetje mee oneens 13% 12% 12% 15% 10% 10% 13% 11% 17% 13% 10% 13% 13% 

zeer mee oneens 13% 20% 16% 12% 5% 7% 14% 7% 8% 12% 22% 13% 14% 

 

4. In welke mate voelt u zich aangesproken door de volgende argumenten tegen flexibele 

beloning? 

a. Waardering voor prestaties werkt beter dan beloning van prestaties. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 23% 28% 20% 23% 33% 30% 22% 12% 22% 22% 31% 24% 23% 

een beetje mee eens 34% 16% 33% 40% 30% 36% 34% 28% 33% 37% 35% 34% 35% 

neutraal 17% 34% 17% 13% 17% 17% 16% 28% 14% 15% 15% 19% 14% 

een beetje mee oneens 21% 19% 21% 21% 20% 10% 22% 23% 23% 22% 16% 17% 25% 

zeer mee oneens 5% 3% 10% 4% 0% 7% 5% 9% 7% 4% 3% 6% 4% 

 

b. Het wordt snel oneerlijk, willekeur ligt op de loer. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 39% 42% 45% 38% 26% 26% 41% 33% 41% 37% 43% 40% 39% 

een beetje mee eens 36% 20% 35% 40% 37% 30% 37% 45% 33% 38% 33% 36% 36% 

neutraal 9% 24% 6% 9% 7% 13% 8% 6% 8% 8% 12% 8% 10% 

een beetje mee oneens 11% 11% 10% 9% 21% 22% 9% 15% 11% 12% 9% 12% 10% 

zeer mee oneens 5% 3% 5% 4% 9% 8% 4% 2% 8% 5% 3% 5% 5% 
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c. De leidinggevenden binnen onze organisatie kunnen er niet mee omgaan. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 25% 35% 25% 24% 22% 14% 27% 22% 24% 26% 26% 27% 23% 

een beetje mee eens 31% 23% 34% 34% 19% 23% 33% 27% 33% 28% 35% 31% 31% 

neutraal 30% 36% 30% 29% 32% 32% 30% 28% 30% 33% 29% 27% 33% 

een beetje mee oneens 9% 4% 7% 8% 15% 21% 7% 18% 8% 9% 5% 9% 9% 

zeer mee oneens 5% 1% 3% 5% 12% 11% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

 

d. Het bevordert concurrentie tussen medewerkers. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 21% 21% 22% 21% 16% 12% 22% 22% 21% 21% 20% 18% 24% 

een beetje mee eens 39% 39% 37% 41% 38% 36% 40% 38% 37% 39% 41% 36% 43% 

neutraal 17% 23% 16% 18% 10% 18% 17% 11% 18% 19% 17% 19% 15% 

een beetje mee oneens 16% 7% 20% 14% 21% 19% 15% 24% 16% 12% 17% 18% 14% 

zeer mee oneens 7% 9% 5% 6% 15% 15% 6% 5% 8% 9% 5% 10% 4% 

 

e. Het past niet bij de cultuur van onze organisatie. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 19% 28% 16% 19% 21% 19% 19% 18% 19% 19% 20% 22% 16% 

een beetje mee eens 29% 17% 25% 35% 25% 19% 31% 35% 28% 32% 25% 31% 28% 

neutraal 28% 29% 34% 25% 20% 28% 28% 27% 29% 23% 32% 23% 33% 

een beetje mee oneens 19% 20% 18% 17% 27% 25% 18% 15% 20% 19% 19% 18% 20% 

zeer mee oneens 5% 6% 6% 4% 8% 9% 5% 4% 4% 8% 4% 6% 4% 

 

f. Het past niet bij mijn functie, ik kan mijn prestaties nauwelijks beïnvloeden. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 17% 27% 23% 12% 10% 6% 18% 7% 18% 17% 19% 17% 16% 

een beetje mee eens 22% 14% 25% 23% 12% 15% 23% 29% 21% 19% 21% 21% 22% 

neutraal 17% 28% 14% 18% 6% 12% 17% 15% 15% 17% 20% 16% 17% 

een beetje mee oneens 26% 26% 19% 27% 38% 36% 24% 24% 26% 25% 27% 27% 24% 

zeer mee oneens 19% 5% 18% 20% 33% 31% 18% 25% 20% 23% 13% 18% 20% 

 

g. Ik verwacht er financieel niet beter van te worden. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 18% 37% 25% 12% 12% 13% 19% 14% 16% 17% 24% 21% 16% 

een beetje mee eens 19% 13% 17% 23% 14% 12% 20% 10% 22% 20% 20% 18% 20% 

neutraal 36% 37% 34% 38% 34% 37% 36% 45% 32% 36% 37% 33% 40% 

een beetje mee oneens 18% 10% 14% 20% 25% 20% 18% 25% 22% 16% 14% 19% 17% 

zeer mee oneens 8% 2% 10% 7% 15% 18% 7% 6% 8% 12% 6% 9% 8% 

 

5. Wat vindt u, als u alle argumenten afweegt, van het idee om de beloning meer afhankelijk te 

maken van het functioneren? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 16% 27% 22% 11% 8% 11% 16% 13% 16% 21% 12% 14% 18% 

een tamelijk goed idee 38% 23% 35% 38% 59% 55% 36% 47% 40% 35% 35% 37% 39% 

neutraal 19% 26% 18% 18% 20% 19% 18% 22% 16% 17% 21% 21% 16% 

een tamelijk slecht idee 17% 14% 14% 21% 7% 11% 18% 15% 18% 17% 17% 16% 17% 

een zeer slecht idee 11% 11% 11% 11% 6% 3% 12% 4% 10% 9% 16% 11% 10% 
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6. U wordt nu gevraagd naar uw mening over vijf mogelijke vormen van flexibele beloning. 

a. Beoordelingsafhankelijke salarisstappen: de vaste salarisstappen (‘periodieken’) worden 

vervangen door percentages die afhankelijk zijn van de beoordeling. Medewerkers die beter 

functioneren maken dus grotere stappen dan medewerkers die minder goed functioneren. Wat zou 

u daarvan vinden? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 18% 22% 23% 14% 20% 22% 18% 13% 19% 23% 15% 18% 19% 

een tamelijk goed idee 42% 37% 39% 44% 50% 52% 41% 62% 42% 41% 36% 40% 45% 

neutraal 13% 19% 12% 13% 5% 9% 13% 5% 13% 11% 17% 15% 10% 

een tamelijk slecht idee 18% 13% 18% 20% 16% 13% 19% 13% 17% 17% 23% 17% 20% 

een zeer slecht idee 9% 10% 7% 9% 8% 4% 9% 7% 9% 9% 9% 10% 7% 

 

b. Beoordelingsafhankelijke uitkering ineens: een beloning voor medewerkers op het maximum van 

de salarisschaal met een zeer goede of uitstekende beoordeling. De beloning heeft de vorm van 

een uitkering ineens en moet jaarlijks opnieuw worden verdiend. Wat zou u daarvan vinden? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 22% 23% 22% 22% 25% 25% 22% 24% 20% 24% 22% 20% 25% 

een tamelijk goed idee 42% 35% 42% 44% 45% 46% 42% 35% 48% 45% 36% 40% 45% 

neutraal 15% 26% 17% 12% 11% 12% 16% 17% 16% 13% 16% 18% 12% 

een tamelijk slecht idee 14% 9% 12% 17% 13% 13% 15% 20% 8% 12% 20% 15% 13% 

een zeer slecht idee 6% 7% 7% 5% 6% 4% 6% 4% 7% 6% 5% 7% 4% 

 

c. Individuele variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en kan dus 

toenemen en afnemen), afhankelijk van individuele, meetbare resultaatafspraken. Wat zou u 

daarvan vinden? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 8% 10% 8% 6% 11% 10% 7% 5% 7% 10% 7% 8% 8% 

een tamelijk goed idee 29% 31% 32% 25% 35% 35% 28% 34% 28% 33% 24% 31% 27% 

neutraal 20% 25% 19% 20% 19% 17% 21% 28% 20% 18% 19% 19% 21% 

een tamelijk slecht idee 25% 14% 24% 28% 24% 27% 25% 20% 25% 24% 29% 23% 28% 

een zeer slecht idee 18% 19% 17% 20% 10% 11% 19% 13% 19% 15% 21% 19% 16% 

 

d. Collectieve variabele beloning: een deel van de jaarlijkse beloning wordt variabel (en kan dus 

toenemen en afnemen), afhankelijk van meetbare resultaatafspraken op het niveau van de 

organisatie, de afdeling en/of het team. Wat zou u daarvan vinden? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 6% 11% 6% 5% 3% 12% 5% 4% 7% 7% 4% 4% 7% 

een tamelijk goed idee 22% 12% 23% 22% 25% 26% 21% 22% 23% 21% 22% 24% 19% 

neutraal 21% 40% 26% 15% 20% 24% 21% 27% 16% 21% 24% 20% 23% 

een tamelijk slecht idee 29% 23% 27% 33% 27% 21% 30% 33% 29% 28% 30% 28% 30% 

een zeer slecht idee 22% 15% 18% 25% 25% 17% 23% 15% 25% 23% 20% 23% 20% 

 

e. Gratificaties en attenties: er wordt vaker gebruik gemaakt van de bestaande mogelijkheid om 

medewerkers die een bijzondere prestatie leveren ‘spontaan’ te belonen met een geldbedrag of 

een attentie. Wat zou u daarvan vinden? 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

een zeer goed idee 29% 29% 28% 26% 50% 44% 27% 26% 32% 34% 24% 29% 30% 

een tamelijk goed idee 34% 25% 35% 35% 37% 37% 34% 46% 33% 29% 36% 35% 33% 

neutraal 16% 22% 16% 18% 5% 12% 17% 10% 15% 16% 20% 20% 12% 

een tamelijk slecht idee 14% 17% 16% 14% 3% 4% 15% 15% 14% 13% 15% 10% 18% 

een zeer slecht idee 7% 8% 6% 7% 5% 2% 7% 3% 7% 9% 5% 6% 7% 
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7. Als in de toekomst flexibel beloond gaat worden, dan vind ik het belangrijk dat daarbij de 

volgende randvoorwaarden in orde zijn: 

a. Het is duidelijk waarop je wordt beoordeeld. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 81% 69% 75% 87% 85% 79% 82% 74% 87% 82% 79% 77% 87% 

een beetje mee eens 13% 19% 17% 10% 11% 17% 13% 19% 9% 13% 15% 16% 10% 

een beetje mee oneens 4% 11% 4% 3% 2% 2% 4% 5% 3% 3% 5% 5% 3% 

zeer mee oneens 2% 2% 3% 0% 2% 2% 2% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 

 

b. De punten waarop je wordt beoordeeld zijn relevant. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 74% 69% 64% 79% 88% 70% 75% 70% 79% 75% 71% 69% 80% 

een beetje mee eens 22% 23% 30% 19% 9% 27% 21% 22% 18% 21% 25% 25% 17% 

een beetje mee oneens 3% 6% 3% 2% 3% 3% 3% 7% 2% 2% 3% 4% 1% 

zeer mee oneens 1% 2% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 

 

c. De prestaties die nodig zijn voor een goede beoordeling zijn beïnvloedbaar en haalbaar. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 72% 57% 61% 79% 86% 74% 72% 73% 78% 72% 66% 65% 80% 

een beetje mee eens 21% 37% 26% 17% 13% 23% 21% 15% 18% 21% 27% 26% 16% 

een beetje mee oneens 6% 6% 11% 4% 1% 3% 6% 8% 4% 5% 7% 8% 4% 

zeer mee oneens 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 1% 

 

d. Er is een goede gesprekscyclus die goed wordt uitgevoerd. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 67% 50% 62% 71% 76% 62% 67% 52% 76% 64% 66% 58% 76% 

een beetje mee eens 24% 33% 27% 22% 19% 32% 23% 37% 18% 23% 25% 30% 18% 

een beetje mee oneens 7% 13% 7% 7% 2% 4% 7% 7% 3% 10% 7% 9% 4% 

zeer mee oneens 2% 4% 4% 1% 3% 2% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 2% 

 

e. Tussen de verschillende afdelingen wordt op vergelijkbare wijze beoordeeld. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 65% 47% 62% 69% 72% 64% 65% 53% 67% 64% 69% 58% 72% 

een beetje mee eens 21% 29% 20% 22% 16% 23% 21% 28% 22% 19% 19% 23% 20% 

een beetje mee oneens 9% 19% 11% 5% 8% 8% 9% 11% 7% 9% 8% 12% 5% 

zeer mee oneens 5% 4% 7% 5% 4% 5% 5% 9% 3% 7% 4% 7% 3% 

 

f. Er is een basis van vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 71% 61% 67% 75% 72% 64% 72% 71% 79% 68% 66% 63% 79% 

een beetje mee eens 21% 30% 23% 18% 24% 29% 20% 22% 15% 23% 25% 25% 18% 

een beetje mee oneens 5% 4% 6% 5% 4% 7% 5% 6% 5% 5% 6% 9% 2% 

zeer mee oneens 3% 5% 5% 2% 0% 0% 3% 1% 2% 4% 3% 4% 2% 

 

g. De leidinggevenden zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 72% 55% 67% 77% 78% 65% 73% 63% 78% 70% 72% 64% 80% 

een beetje mee eens 19% 31% 20% 17% 15% 27% 18% 29% 15% 19% 19% 23% 15% 

een beetje mee oneens 5% 11% 7% 3% 5% 6% 5% 3% 5% 7% 5% 7% 3% 

zeer mee oneens 4% 4% 7% 3% 3% 2% 4% 5% 2% 5% 4% 6% 2% 
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h. De medewerkers zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 66% 51% 60% 72% 69% 57% 67% 57% 72% 67% 63% 56% 76% 

een beetje mee eens 25% 34% 29% 22% 22% 33% 24% 37% 22% 20% 29% 32% 19% 

een beetje mee oneens 6% 10% 8% 4% 4% 8% 6% 5% 4% 11% 3% 7% 4% 

zeer mee oneens 3% 5% 3% 2% 5% 2% 3% 1% 1% 2% 5% 5% 1% 

 

i. Er is een goede bezwaar- en beroepsprocedure. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 56% 54% 59% 56% 47% 32% 59% 34% 55% 58% 63% 49% 63% 

een beetje mee eens 29% 24% 25% 31% 36% 38% 28% 45% 31% 27% 23% 31% 27% 

een beetje mee oneens 11% 21% 12% 9% 8% 21% 10% 14% 12% 12% 8% 14% 8% 

zeer mee oneens 4% 1% 3% 4% 9% 9% 3% 7% 2% 3% 6% 6% 2% 

 

j. De medezeggenschap is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beoordelingssysteem. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 53% 54% 53% 55% 47% 38% 56% 34% 51% 55% 62% 46% 62% 

een beetje mee eens 33% 28% 30% 34% 35% 44% 31% 50% 36% 27% 28% 35% 30% 

een beetje mee oneens 10% 17% 11% 7% 15% 15% 9% 8% 9% 13% 8% 12% 7% 

zeer mee oneens 4% 1% 6% 4% 3% 2% 4% 8% 4% 5% 2% 6% 2% 

 

k. De medezeggenschap wordt jaarlijks geïnformeerd over de algemene resultaten van de 

beoordelingsronde. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 52% 47% 52% 54% 48% 33% 55% 35% 51% 52% 60% 46% 58% 

een beetje mee eens 35% 37% 34% 34% 35% 46% 33% 46% 39% 32% 29% 36% 34% 

een beetje mee oneens 9% 15% 11% 6% 14% 15% 9% 15% 7% 11% 8% 13% 6% 

zeer mee oneens 4% 1% 3% 6% 3% 7% 4% 4% 3% 5% 4% 5% 3% 

 

8. In mijn situatie zijn de volgende randvoorwaarden voor flexibele beloning nu al in orde: 

a. Het is duidelijk waarop je wordt beoordeeld. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 16% 17% 16% 14% 24% 27% 14% 13% 13% 21% 15% 17% 15% 

een beetje mee eens 40% 36% 38% 41% 40% 44% 39% 42% 33% 40% 45% 39% 40% 

een beetje mee oneens 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 23% 24% 19% 21% 22% 20% 

zeer mee oneens 23% 25% 25% 23% 15% 8% 25% 21% 29% 20% 20% 21% 25% 

 

b. De punten waarop je wordt beoordeeld zijn relevant. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 19% 22% 17% 17% 26% 24% 18% 12% 17% 22% 19% 17% 20% 

een beetje mee eens 44% 38% 38% 48% 47% 55% 42% 54% 39% 47% 41% 42% 45% 

een beetje mee oneens 22% 28% 23% 22% 18% 14% 24% 28% 26% 17% 23% 25% 20% 

zeer mee oneens 15% 12% 23% 13% 9% 7% 17% 6% 19% 14% 17% 16% 15% 

 

c. De prestaties die nodig zijn voor een goede beoordeling zijn beïnvloedbaar en haalbaar. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 18% 22% 16% 15% 32% 26% 17% 17% 14% 25% 15% 17% 19% 

een beetje mee eens 36% 39% 37% 35% 34% 42% 35% 54% 33% 33% 34% 35% 37% 

een beetje mee oneens 27% 20% 28% 29% 24% 22% 28% 18% 32% 25% 29% 30% 25% 

zeer mee oneens 19% 19% 20% 21% 11% 11% 21% 12% 21% 17% 23% 19% 19% 
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d. Er is een goede gesprekscyclus die goed wordt uitgevoerd. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 16% 19% 13% 14% 34% 27% 15% 11% 13% 23% 14% 17% 15% 

een beetje mee eens 35% 35% 34% 38% 28% 42% 34% 46% 35% 32% 35% 35% 36% 

een beetje mee oneens 26% 19% 29% 27% 21% 23% 27% 28% 27% 25% 26% 25% 27% 

zeer mee oneens 22% 26% 24% 21% 18% 8% 24% 14% 25% 20% 25% 22% 22% 

 

e. Tussen de verschillende afdelingen wordt op vergelijkbare wijze beoordeeld. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 6% 10% 7% 4% 3% 4% 6% 4% 5% 9% 3% 6% 5% 

een beetje mee eens 17% 24% 18% 12% 25% 31% 14% 9% 16% 16% 22% 20% 13% 

een beetje mee oneens 29% 27% 31% 27% 31% 28% 29% 34% 25% 28% 32% 25% 33% 

zeer mee oneens 49% 39% 43% 57% 40% 37% 51% 53% 54% 47% 43% 49% 48% 

 

f. Er is een basis van vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 28% 14% 25% 30% 38% 30% 28% 17% 31% 33% 24% 26% 30% 

een beetje mee eens 43% 40% 41% 45% 46% 50% 42% 60% 39% 39% 45% 43% 44% 

een beetje mee oneens 18% 21% 19% 17% 12% 17% 18% 15% 17% 17% 20% 20% 16% 

zeer mee oneens 11% 25% 15% 8% 4% 3% 12% 9% 12% 11% 12% 11% 11% 

 

g. De leidinggevenden zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 15% 10% 13% 14% 26% 20% 14% 8% 19% 18% 10% 16% 14% 

een beetje mee eens 41% 44% 43% 40% 39% 46% 40% 53% 34% 39% 44% 39% 42% 

een beetje mee oneens 25% 17% 22% 29% 22% 22% 26% 24% 28% 24% 24% 25% 25% 

zeer mee oneens 19% 29% 22% 18% 13% 13% 20% 15% 19% 19% 22% 20% 19% 

 

h. De medewerkers zijn voldoende toegerust om de gesprekscyclus te kunnen doen. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 13% 7% 12% 12% 20% 15% 12% 8% 15% 18% 7% 15% 11% 

een beetje mee eens 43% 51% 41% 43% 46% 48% 43% 44% 46% 38% 45% 44% 43% 

een beetje mee oneens 30% 23% 32% 32% 23% 26% 31% 39% 26% 33% 28% 28% 33% 

zeer mee oneens 14% 19% 14% 13% 11% 12% 14% 10% 12% 11% 19% 14% 13% 

 

i. Er is een goede bezwaar- en beroepsprocedure. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

zeer mee eens 14% 11% 10% 13% 36% 31% 11% 4% 8% 22% 15% 15% 14% 

een beetje mee eens 38% 36% 40% 37% 42% 45% 37% 43% 41% 36% 38% 38% 39% 

een beetje mee oneens 25% 34% 29% 24% 11% 19% 27% 23% 34% 25% 20% 24% 27% 

zeer mee oneens 22% 20% 21% 26% 10% 5% 25% 29% 16% 18% 27% 24% 19% 

 

9. Ik ben zelf als leidinggevende verantwoordelijk voor de beoordeling van medewerkers. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

ja 13% 11% 6% 7% 56% 100% 0% 9% 7% 15% 17% 17% 8% 

jee 87% 89% 94% 93% 44% 0% 100% 91% 93% 85% 83% 83% 92% 

 

10. Ik zit op het maximum van mijn huidige salarisschaal. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

ja 75% 83% 75% 71% 89% 78% 75% 22% 70% 88% 90% 80% 70% 

jee 25% 17% 25% 29% 11% 22% 25% 78% 30% 12% 10% 20% 30% 
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11. Hoe denkt u over de volgende stelling? 

Ik hoor bij de 25% best functionerende medewerkers in mijn salarisschaal. 

 all 1-5 6-8 9-11 12-18 ldg nlg <35 35-45 45-55 55> man vrw 

eens 55% 56% 59% 52% 52% 53% 55% 62% 59% 53% 49% 57% 52% 

oneens 3% 5% 4% 3% 1% 3% 3% 1% 2% 2% 6% 4% 2% 

weet niet 42% 39% 37% 45% 48% 44% 42% 37% 38% 45% 45% 39% 45% 

 

12. Heeft u tot slot nog aanvullende opmerkingen? 

(60% van de 661 respondenten heeft een aanvullende opmerking gemaakt.) 


