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Je vindt er alles over werk en 
persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor 
een aantal highlights op pagina 40.

inhoud

VKbanen is het carièreplatform van de 
Volkskrant met maandelijkse specials 
en een website. VKbanen.nl heeft ook 
speciale sites over werken in het 
onderwijs, de zorg en personeelszaken.
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ten eerste

Ambtenaren die in Den Haag, bij een gemeente of een andere overheidsinstelling werken, zijn het meest tevreden 

met hun salaris. Ze waarderen het met een 7,1. Gemiddeld geven we ons salaris in Nederland een 6,8, zo blijkt uit 

de salarisenquête van VKbanen en Berenschot (zie pagina 6). Blijkbaar gaat het om de waardering om meer dan 

geld alleen, want in de non-profitsector wordt zo’n 500 euro bruto per maand minder verdient dan in het bedrijfsle-

ven. Het ligt er blijkbaar maar net aan welke eisen je stelt en hoe belangrijk je een hoog salaris vindt. Vier carrière-

switchers vertellen in dit magazine (pagina 28) over hoe gelukkig je kunt zijn met een fors lager salaris. Zij hechten 

waarde aan andere zaken dan geld. Of dit voor ambtenaren ook geldt, is niet onderzocht in de salarisenquête.  

5Met bijdragen van  Peter van Ammelrooy, Christjan Knijff, Mirjam Schöttelndreier vkbanen

www

europass.nl 
Wil je laten zien wat je 
waard bent in het bui-
tenland? Europass, een 
initiatief van de Europese 
Commissie, helpt je om 
werkgevers buiten Neder-
land duidelijk te maken wat 
je weet en wat je kunt.

topsalaris.volkskrant.nl 
Natuurlijk kun je hard ploe-
teren in de hoop dat het gro-
te graaien ooit gaat begin-
nen. Maar zit je wel op de 
juiste plek? Op deze weblog 
zie je in één oogopslag welk 
bedrijf zijn topwerknemers 
het rijkelijkst beloont.

goudenhanddrukspecialist.nl
Vul je leeftijd, aantal dienstjaren en je brutosalaris in en – voilà – de Gouden Handdruk 
Specialist rekent uit wat je als ontslagvergoeding kunt verwachten. 

novu.nl
Stel je hebt een geweldige 
uitvinding gedaan, maar 
geen flauw benul hoe je 
ermee kan gaan cashen. De 
Nederlandse Orde van Uit-
vinders biedt je de helpende 
hand, van octrooiaanvraag 
tot advies voor het vinden 
van ‘informal investors’.

Zo’n vijftien jaar geleden be-
zocht ik voor een artikel over 
telewerken het nieuwe kantoor 
van Interpolis. 
Helemaal hip: geen eigen bureau
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Quinty Danko 
redactionele leiding VKbanen

Weten wat je waard bent is 

natuurlijk reuze fijn, weten wat 

je over houdt van de financi-

ële waardering voor je werk is 

fijner. verrassingen kun je uitslui-

ten door de brutosom door een 

bruto-netto-calculator te halen. 

de amersfoortse automatiseer-

der de voorkant – eentje met 

humor, want het bedrijf bedient 

vooral de backoffice – heeft zo’n 

bnc op zijn website staan (vijf 

keer gratis te gebruiken). Het 

programmaatje kan exact uitre-

kenen wat je schoon in het hand-

je krijgt als de salarisafdeling de 

heffingen en inhoudingen voor 

de fiscus, de ziektekostenverze-

kering en sociale premies ervan 

heeft afgetrokken. de calculator 

is gebaseerd op de witte maand-

tabellen die de belastingdienst 

aan bedrijven verstrekt voor de 

berekening van het nettosalaris. 

de calculator geeft ook een aar-

dige indruk wat anderen maan-

delijks op hun rekening vinden, 

als je hun geboortejaar weet. 

Jan Peter Balkenende (1956), de 

premier van vier kabinetten en 

de Balkenendenorm (de richtlijn 

voor het maximale jaarsalaris 

van openbare bestuurders), 

ontving tijdens zijn premierschap 

8.286 euro netto. de bnc van de 

voorkant is er ook in een versie 

voor de iPhone. Handig voor als 

je tijdens een sollicitatiegesprek 

wilt weten of het echt een vetpot 

is die voor je neus bengelt. Pva

www.devoorkant.nl

In het handje

gadget

Eigen 
waarde

editorial
Ambtenaren zijn blij met hun salaris

Nederlanders zijn net zo open als 
hun ramen, waar je zo mag binnen-
kijken. Alleen gaat de deur dicht 
als er gevraagd wordt wat ze zoal 
verdienen: dat blijft privé. Is dat 
overal ter wereld zo?  
In Indonesië mag je best vragen wat 
iemand verdient, maar of je antwoord 
krijgt? Veelverdieners, boven de 800 
euro per maand, zwijgen, maar hun  iPad 
en Louis Vuitton-tas geven een indica-
tie. In Rusland vraag je niet naar het 
salaris, dat is tamelijk  zinloos: inkomen 
wordt op zoveel manieren verworven, 
dat je beter je fraaie uiterlijk en spullen 
kunt laten zien. Graag zelfs.  In Duits-
land geeft  de salarisvraag geen pas, wie 
antwoordt,  heeft het gevoel ‘alsof je in 
het openbaar je broek laat zakken’, aldus 
een Duitse zakenman. In materialistisch-
socialistisch China krijg je geen direct 

Salaris = taboe

Pas als je een baan hebt die bij je past, weet je echt wat je 

waard bent. Het boek De Carrière Code van Marlies Brenters 

helpt in de zoektocht naar de juiste baan. Ben je een deadline-

werker of begin je ver van te voren aan je werk? Ben je van 

de details of juist van de grote lijnen? liever eerlijk of tactvol? 

antwoorden op dergelijke vragen geven je een beeld van het 

soort werk, de bedrijfscultuur en de baas die bij je past. als je 

die baan hebt gevonden kun je het beste uit jezelf halen. 

van duuren Media, €19,90

boek Passende baan

Bron: vkbanen.nl

21%

28%

15%

36%

van een bonus ga ik harder werken

Ja, het geeft me een kick als ik mijn doel haal

Ja, een bonus geeft me ook erkenning

Nee, een vast salaris geeft meer zekerheid

Nee, bonussen leiden tot ellenbogenwerk

antwoord, maar op datingsites wordt 
lustig het inkomensniveau van een 
huwelijkskandidaat gemeld, zoals ’boven 
de 50 duizend’. Degelijk koppelen is nog 
helemaal in de mode. In de VS zijn ze 
het meest relaxed. ‘Wat betaal je hier 
nou voor?’ Een doodgewone vraag als 
iemand in New York je thuis ontvangt. 
Eerlijk antwoord komt altijd. Naar het 
salaris vragen doet men minder, maar 
een taboe? Dat is het niet.

Met dank aan correspondenten Michel Maas, 

arnout Brouwers, Hans Moleman, Merlijn 

schooneboom, diederik van Hoogstraten.
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De grote 
 salarisenquête

onderzoek tekst Christjan Knijff

Met welke studie verdien je het meest? Wat is de beste eerste baan? Waar is het 
hoogste salaris, in het bedrijfsleven of bij de overheid? Maakt jobhoppen gelukkig? 
Lees de antwoorden in het  salarisonderzoek van VKbanen en Berenschot.

Jobhoppen vanwege een betere balans tus-
sen werk en privé staat op de vijfde plaats.
Ondanks dat salaris wel een belangrijke 
drijfveer is, geeft slechts 23 procent aan 
zich onderbedeeld te voelen. Een kleinere 
groep heeft het idee bovengemiddeld te 
verdienen: 13 procent. Aan de andere kant 
heeft 22 procent geen idee hoe hun salaris 
zich verhoudt ten opzichte van collega’s.
Hoog tijd dus om de salarissen enigs-
zins in perspectief te plaatsen. Welke 
studierichting levert nou het meeste op? 
In welke sector kun je als starter op een 
riante beloning rekenen? En wat zijn de 
verwachtingen eigenlijk voor volgend jaar? 
Laten we bij het begin beginnen.

Studie
Het maakt financieel nog steeds uit of je 
na de middelbare school voor de hoge-
school of de universiteit kiest. Academici 

Hoe ervaar je je beloning 
ten opzichte van de markt?

minder dan gemiddeld

marktconform

meer dan gemiddeld 

weet ik niet

HBO 

22,4 %

40,9 %

14,1 %

22,6 %

WO 

23,7 %

42,2 %

12,2 %

21,9 %

totaal 

23,0 %

41,5 %

13,2 %

22,3 %

leeftijd
< 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

> 60

HBo

2578

3381

3967

4065

4494

Wo

2815

3786

5146

5282

5508

Gemiddeld salaris

verdienen bruto gemiddeld 500 euro per 
maand meer. Toch lopen de verschillen 
per studierichting nogal uiteen. In de 
geneeskunde betaalt een universitaire 
studie zich volledig uit: het verschil is 1396 
euro. Bij een studie als geschiedenis is het 
verschil verwaarloosbaar. Een universitair 
geschoolde historicus verdient gemiddeld 
68 euro meer.
Heb je voor het HBO gekozen, dan is een 
goed salaris geen verloren zaak. Met de 
studierichting wis- en natuurkunde hark 
je gemiddeld keurig 4841 euro bruto per 
maand binnen. Dat ligt zelfs ruim boven 
het gemiddelde salaris van een acade-
micus, dat 4251 euro bedraagt. De minst 
benijdenswaardige figuren van de hoge-
school hebben gekozen voor een opleiding 
in de kunsten. Zij krijgen maandelijks 3151 
euro op hun rekening gestort.
Heb je de route van het universitair onder-
wijs genomen, dan is een economische of 
commerciële studie de beste gok. Je kunt 
op een salaris rekenen van 4984 euro per 
maand. Net als bij het HBO staat de rich-
ting kunst ook bij de universiteit onderaan 
de ladder met 3556 euro.

Eerste baan
Een verkeerde studiekeuze is nog geen 
ramp. Het is best mogelijk om als muziek-
wetenschapper een baan te bemachtigen 
bij een multinational, terwijl een econo-
metrist niet eens door de eerste sollicita-
tieronde van dat bedrijf komt. Het komt er 
vooral op neer de sector te kiezen waarin 
je de eerste drie jaar van je carrière het 
meeste verdient. 
Starters met een HBO-diploma kunnen 
beter niet de kant van de detailhandel en 
horeca op gaan. Daar verdien je gemiddeld 

Na een periode van gematigdheid 
vinden werknemers dat ze weer recht 
hebben op een hoger loon. Die gedachte 
is niet zo vreemd: bij 42 procent van de 
werknemers is het salaris gelijk gebleven 
ten opzichte van vorig jaar en bij 3 procent 
is het zelfs gedaald. Dat blijkt uit de salari-
senquête van VKbanen en Berenschot.
De hoogte van het salaris is dusdanig 
belangrijk, dat het voor de respondenten 
de op één na belangrijkste reden is om 
van baan te veranderen. En jobhoppen is 
een grote groep van plan. Maar liefst 75 
procent zegt binnen nu en een jaar naar 
een andere baan te gaan zoeken. 
De belangrijkste reden om de zoektocht 
te beginnen is het geven van een nieuwe 
impuls aan de carrière. Werknemers zijn 
‘uitgekeken’ of hebben een nieuwe ‘uitda-
ging’ nodig. Opvallend is dat het nieuwe 
werken nog geen belangrijke drijfveer is. 
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jaar en drie maanden, toch geven ze hun 
salaris alsnog een 6,7. Medewerkers bij de 
overheid beoordelen hun salaris zelfs het 
hoogst van iedereen: een 7,1.
Kortom, zo eenvoudig is het kennelijk niet 
om én van baan te veranderen én meer te 
gaan verdienen én tevreden te blijven. Het 
lijkt in ieder geval een reële inschatting dat 
volgend jaar niet 75 procent van de werk-
nemers al deze doelen heeft bereikt. Maar 
meer daarover in het volgende salarison-
derzoek. En voor de tussentijd: veel succes 
met de zoektocht. •

salarisstijging tegenover 41 procent van 
hun collega’s in de non-profitsector. Niet 
zo vreemd natuurlijk, gezien de kabinets-
plannen om flink in de overheidsuitgaven 
te snijden.
Binnen de profitsector biedt de juridische 
dienstverlening het meeste perspectief, 
want 68 procent verwacht er volgend jaar 
op vooruit te gaan. Ook de medewerkers 
in de ICT (62 procent) en industrie (61 
procent) zijn hoopvol gestemd.
Ondanks deze positieve signalen is het 
belangrijk om te beseffen dat het uitzon-
deringen zijn. De verwachtingen voor 2011 

zijn minder gunstig in vergelijking met de 
salarissen uit 2009. Gemiddeld denkt na-
melijk 48 procent dat hun salaris volgend 
jaar gelijk zal blijven, ofwel 6 procentpunt 
meer dan vorig jaar.  De groep die een da-
ling in het salaris verwacht is ook groter:  
4 in plaats van 3 procent.

Tevredenheid
Een verandering van baan betekent dus 
niet per definitie een beter salaris. Jobhop-
pen is sowieso een gewaagde bezigheid. 
Uit het onderzoek blijkt dat hoe vaker je 
van baan verandert, des te kritischer je 
wordt ten opzichte van de hoogte van je 
salaris. Jobhoppen werkt gevoelens van 
onrust en ontevredenheid in de hand. 
Vooral HR-managers hebben hiermee 
te maken. Ze veranderen het vaakst van 
baan, gemiddeld elke drie jaar en vier 
maanden, terwijl ze het minst tevreden 
zijn met hun salaris. Ze hebben er een 6 
voor over. Medewerkers in de industrie 
jobhoppen juist het minst vaak, gemiddeld 
elke zes jaar en vijf maanden, terwijl ze 
hun salaris met een 7 beoordelen. 
Bij de publieke sector zijn de verschillen 
minder groot. Zo zijn medewerkers uit de 
welzijnsector de grootste jobhoppers, met 
een gemiddeld dienstverband van vier 

tal jaren werkervaring op zak wordt wel-
zijnswerk het minst financieel beloond. Je 
krijgt dan trouwens nog wel 3722 euro. Op 
de top van de salarisrots zitten de dames 
en heren uit de industrie. Zij zien maande-
lijks 5776 euro bijgeschreven worden.

2011
Voordat je een jobhop of carrièreswitch 
overweegt, kan het ook geen kwaad om de 
vooruitzichten van 2011 te kennen. De ver-
wachtingen lopen volgens het onderzoek 
nogal uiteen. 57 procent van de werk-
nemers uit de profitsector verwacht een 

onderzoek

Jobhoppen 
werkt gevoelens 
van onrust 
en ontevreden-
heid in de hand

Gemiddeld salaris starter 
profit

industrie

Bouw

transport

Groothandel

detailhandel & horeca

Financiële dienstverlening

Juridische dienstverlening

HrM- en Hrd dienstverlening

iCt dienstverlening

Commerciele gezondheidszorg

overige zakelijke dienstverlening

Gemiddeld

HBO 

2420

2383

2600

2263

1863

2386

2647

2188

2288

2307

2518

2364

WO 

2833

2501

3279

2843

3150

2853

2693

2654

2870

2820

2611

2748

Redenen om 
binnen nu 
en een jaar 
op zoek te 
gaan naar een 
nieuwe baan

1   nieuwe uitdaging 

2  salaris 

3  onvoldoende (doorgroei)

     mogelijkheden 

4  ontslag 

5  Werkdruk / balans 

     werk-privé 

6  reistijd 

7   sfeer of bedrijfscultuur 

     bevalt niet 

8  leidinggevende 

Gemiddeld salaris starter 
non profit

overheid

onderwijs

Gezondheidszorg

Welzijn

Maatsch dienstverlening

overige non profit

Gemiddeld

HBO 

2570

2158

2148

2280

2253

2501

2340

WO 

2653

2519

2845

2460

2295

2646

2640

1863 euro. De juridische dienstverlening 
valt juist aan te bevelen, met een gemid-
deld startsalaris van 2647 euro. Mocht je 
als HBO’er je hart verpand hebben aan 
de publieke zaak, dan biedt de non-pro-
fitsector gemiddeld met 2340 euro een 
prima startsalaris.
Voor starters die van de universiteit ko-
men, is een baan in de wereld van trans-
port en logistiek meteen kassa, want een 
startsalaris van 3279 euro is haalbaar. 
Het verschil is aanzienlijk met de onder-
ste van de lijst: in de maatschappelijke 
dienstverlening moet je voor 2295 euro 
uit je bed zien te komen.

Carrièrestap
Ga na je eerste keuze vooral niet zelfvol-
daan achteroverleunen. Salarissen ontwik-
kelen zich lang niet in elke sector het-
zelfde. Vandaar dat het handig is om een 
aantal jaren later eens te kijken of het gras 
bij de buren ondertussen niet groener is. 
Zo valt het met een HBO-diploma aan te 
bevelen om eens rond te snuffelen in de 
transport- en logistieksector, want met 
4777 euro krijg je het hoogste gemiddelde 
maandsalaris. Blijf uit de buurt van wel-
zijnswerk, want dat is met 3136 euro het 
minst gunstig voor je portemonnee.
Ook met een universitaire bul en een aan-

wie Henriëtte Prast 

wat Hoogleraar economie 

(universiteit van tilburg)

‘de resultaten van het onderzoek 

zijn bemoedigend, want de positieve 

drijfveren voeren de boventoon. 

Werknemers willen niet zozeer ver-

trekken vanwege hun verschrikke-

lijke baas of omdat ze bang zijn om 

eruit te vliegen. tegelijkertijd is het 

een duidelijke boodschap voor de 

werkgevers. als 75 procent binnen 

nu en een jaar op zoek gaat naar een 

nieuwe baan, dan kunnen ze op een 

flinke mobiliteit onder hun perso-

neel met een HBo- of Wo-diploma 

rekenen.’

Hoe kunnen werkgevers hun top-

pers behouden? ‘ik heb het altijd 

een enigszins absurd belonings-

systeem gevonden wanneer je een 

koperen beeldje krijgt na zoveel jaar 

dienstverband. Waarom zouden we 

lang blijven zitten belonen, terwijl we 

tegelijkertijd mobiliteit prediken? Zo 

blijkt uit het onderzoek dat de ge-

middelde hoogopgeleide werknemer 

maar vijf jaar bij dezelfde werkgever 

zit. Geef tweeverdieners dan bijvoor-

beeld liever een cadeau als ze een 

kind krijgen.’

Is dat voldoende? ‘Psycholoog 

Barry schwartz concludeerde dat er 

twee typen mensen zijn: de maxi-

mizers en de satisficers. Mensen 

kiezen hun type niet, dat zijn ze. de 

maximizers willen altijd het beste 

voor zichzelf, terwijl de satisficers al 

snel het idee hebben dat het goed 

genoeg is. de maximizers krijgen de 

betere banen en hogere salarissen. 

toch zijn ze minder tevreden dan de 

satisficers, want het kan altijd beter. 

daar valt niets aan te doen, ook al 

hebben ze het objectief gezien beter 

voor elkaar. uit het onderzoek blijkt 

dat een grote groep, 23 procent, met 

dezelfde baan bij een ander bedrijf 

meer denkt te kunnen verdienen.’  

Maar twee jaar na het begin van 

de crisis lijken zelfs de satisficers 

wakker geschud te zijn. ‘de resul-

taten moet je niet interpreteren voor 

de algemene beroepsbevolking. Het 

gaat vooral om het hoogopgeleide 

gedeelte. en de respondenten, die al-

lemaal vrijwillig hebben meegedaan, 

zijn waarschijnlijk meer dan gemid-

deld bezig met een nieuwe baan of 

een hoger salaris. Het gaat misschien 

wel om het meest gretige deel van 

de beroepsbevolking.

‘Het is evengoed de vraag of de crisis 

zo heeft huisgehouden onder werk-

nemers met een vaste aanstelling, 

want de werkloosheid is nauwelijks 

toegenomen. door een flexibele 

buffer, van onder anderen zzp’ers, 

zijn er minder ontslagen gevallen. de 

zzp’ers  hebben de klap opgevan-

gen, maar we weten eigenlijk niet 

hoeveel van hen onder de crisis te 

lijden hebben. in die zin zeggen de 

werkgelegenheidscijfers minder. een 

zzp’er blijft een zzp’er, ook al heeft 

hij minder opdrachten.’

Wat raadt u de maximizers van de 

toekomst aan? HBO of WO?

‘HBo en Wo zijn dan ondertussen 

meer met elkaar verweven, toch is er 

nog steeds een verschil. HBo is, de 

naam zegt het al, een beroepsoplei-

ding. als academicus ben je breder 

inzetbaar, ongeacht welke studie je 

hebt gedaan. Het blijkt dat je dan nog 

steeds grotere stappen in je carrière 

kan maken, en dus ook in je salaris.’

‘Werkgevers kunnen op een flinke mobiliteit onder hun    personeel rekenen’

foto A
n

ja van
 W

ijgerd
en
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werkplek

Danny Dauphin (32) • teamleader bij Data4 • kreeg op zijn eerste werkdag een Porsche mee naar huis, want dat krijgen alle nieuwe medewerkers van de 

it-dienstverlener. Het is maar voor een weekje; daarna moet je de Porsche delen met vijftig collega’s - zie ook dauphins collega op de cover van deze special. 

‘dat delen gaat altijd in goed overleg’, zegt dauphin. die eerste week, nu drie jaar geleden, kan hij zich nog goed herinneren: ‘Het was heel speciaal. Je kunt 

op een mooie dag de kap eraf doen en enorm de blits maken. ik ben die week met mijn vrouw gaan toeren door het limburgse land. dat ik na die week de 

Porsche weer moest inleveren vond ik niet zo erg.  We hebben een dochtertje en dan is een tweezitter lastig. Bovendien heb ik een fijne ‘gewone’ lease-auto: 

een skoda octavia. dit is trouwens onze tweede Porsche. Met de eerste hadden we een crash; gelukkig was het alleen maar blikschade.’

beeld Ad Nuis tekst Jady Petovic

1
meer dan geld

Porsche van de zaak
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Ze bleef na haar promotie ‘hangen’ en 
werkte zo’n  vijftien jaar in de Verenigde 
Staten.  Inmiddels is Esther-Mirjam Sent 
(43), hoogleraar economische theorie 
en economisch beleid aan de Nijmeegse 
Radboud Universiteit,  alweer zes jaar 
in Nederland. En is zelfs al een redelijk 
vertrouwd gezicht op tv om uitleg te geven 
over de economische crisis.  Voor de vele 
keren dat zij als Radboudmedewerker 
in de media tekst en uitleg gaf over het 
instorten van de financiële wereld won 
ze in 2009 de – interne - Frans Duyn-

steebokaal.  Sent hoopt nog steeds dat de 
kredietcrisis uitnodigt afscheid te nemen 
van de graaicultuur in het bedrijfsleven.  

De schok lijkt alweer voorbij. 
Gigantische bonussen zijn taboe 
geworden, maar de discussie 
over het afrekenen van werk-
nemers op prestatie  gaat door.  
Dat zal op de universiteit ook zo 
zijn.  ‘Voor mijn gevoel ben ik als lei-
dinggevende meer bezig  met het afleggen 
van verantwoording  aan jan en alleman 
dan met het opstuwen van de wetenschap-
pelijke creativiteit van mijn medewerkers.  
Het is soms eng te zien hoe gefrustreerd 
en gedemotiveerd mensen raken omdat 
ze met prestatiescores en -metingen bezig 
moeten zijn in plaats van met wat ze het 
liefst doen: onderwijs en onderzoek.’
Toch bent u uit de VS, nog wel 
van Stanford University,  een 
harde prestatiemoraal gewend.  
 ‘Hard werken doe je daar inderdaad, heel 

interview

Wie is Esther-Mirjam Sent? • Geboren 9 maart 1967 • Opleiding 1989 economie, universiteit van amsterdam 1994 Ph. d. economics, stanford university, verenigde 

staten • Carrière 1994 assistant / associate Professor, university of notre dame, verenigde staten 2004 hoogleraar  economische theorie, radboud universiteit nijmegen

tekst Mirjam Schöttelndreier  beeld Kick Smeets

‘De roes 
 van meer geld 
    went snel’

CV

hard, maar je wordt veel beter gemoti-
veerd. Het is een misvatting in Nederland 
dat het meten van wetenschappelijke 
productie voorvloeit uit de Amerikaanse 
prestatiemaatschappij.  Het bureaucra-
tisch model van georganiseerd wantrou-
wen, waarin controleren en verantwoor-
den voorop staat, komt uit Engeland. In 
de VS wordt juist het goede gewaardeerd 
op individuele basis. Dat is een heel 
andere benadering dan wat we hier doen, 
denken dat je door het slechte te straffen, 
de prestaties kunt stimuleren. ’ 
Maar de gedachte blijft sterk 
leven - zeker in het bedrijfsle-
ven - dat mensen op hun indivi-
duele prestatie wíllen worden 
beoordeeld.  En dat individuele 
topprestaties goed zijn voor de 
hele organisatie. ‘Het idee dat je 
door individuele prikkels zoals een hoger 
loon of een prestatiebonus niet alleen de 
persoon zelf stimuleert, maar indirect de 
hele onderneming , is een misvatting.’

Werknemers leiden 
aan zelfoverschatting, 
vindt econoom Esther-
Mirjam Sent. ‘Vooral 
mannen vinden dat ze 
bovengemiddeld preste-
ren. Als ze merken geen 
extra salaris te krijgen, 
deugt het systeem niet.’
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interview

Dat moet u uitleggen. ‘Om te begin-
nen is het voor een onderneming niet  
goed mensen aan te trekken die het vooral 
om hun bonus te doen is. De gedachte is 
dat de prestatiedrang van een individuele 
werknemer de onderneming als geheel 
ten goede komt.  Maar mensen gaan in 
zo´n systeem meestal dingen doen die 
handig zijn om zelf vooruit te komen. 
Ze zijn niet loyaal aan de onderneming. 
Wordt er elders meer betaald, dan zijn ze 
vertrokken. De bonuscultuur heeft in de 

VS overwegend tot slechtere bedrijfsresul-
taten geleid.’  
Toch hebben mensen vaak het 
idee dat de beloningen ongelijk 
zijn verdeeld. Zelfs in het onder-
wijs ziet 60 procent van de lera-
ren wel iets in prestatiebeloning.  
Men heeft tabak van de collega 
die nooit mee op kamp gaat en 
toch evenveel of zelfs meer ver-
dient.  ‘Het interessante is dat mensen 
die vóór prestatiebeloning zijn, denken dat 
ze er zelf op vooruit gaan. Vooral mannen 
denken vaak beter dan gemiddeld te pres-
teren.   Maar niet iedereen kan bovenge-
middeld zijn.  Zodra ze ontdekken dat ze 
in het variabele systeem niet méér salaris 
krijgen, ‘deugt’ het systeem niet meer of is  
‘verkeerd’ ingevoerd.’
U houdt zelf als afdelingsma-
nager ook functionerings- en 
beloningsgesprekken. ‘Dat klopt. Ik 
verbaas me nog steeds over de agressiviteit 
waarmee mannelijke medewerkers die 
gesprekken ingaan.  Ze vinden bijna altijd 
dat ze meer waard zijn.  Onrealistisch 
optimisme over de eigen mogelijkheden 
of gewoon: zelfoverschatting. Dat zie je 
bij hun veel vaker dan bij vrouwen. Die 
werken hard en denken dat de beloning 
vanzelf wel in orde komt.’

De indruk bestaat dat jongere 
werknemers van de ‘generatie 
Einstein’ salaris niet meer zo 
belangrijk vinden. ‘Er is bij hun meer 
besef dat je van ervaringen gelukkiger 
wordt dan van geld.  Steeds meer loon 
willen, maakt niet gelukkiger. Dan komen 
mensen in de zogenoemde ‘hedonistische 
tredmolen’. Even is er de roes van meer 
geld, maar dat went weer snel, en dan 
moet er weer meer bij. Er is niets beters 
voor een mens dan met plezier naar het 

werk gaan, met  het gevoel te worden ge-
waardeerd. Einsteiners zien dat en willen 
flexibel en zinvol werk waarin ze creatief 
kunnen zijn, zichzelf kunnen ontplooien 
en ontwikkelen .’
Op basis van een – dubbel – sala-
ris waarvan je restaurant, bio-
scoop en oppas kunt betalen. 
‘Touché,  die mooie werkervaringen zijn 
alleen voor een bepaalde inkomensgroep 
weggelegd.’
Einsteiners hebben ook het idee 
dat ze geen cao nodig hebben, ze 
regelen hun inkomen zelf wel.    
‘Dat is deels waar, maar dat heeft ook 
met jeugdige zelfoverschatting te maken. 
Door de enorme groei  van flexwerkers 
en zzp’ers is nog slechts 40 procent van 
de werkende fulltimer in loondienst. De 
vakbonden moeten zich dus weer opnieuw 
uitvinden. Dat doen ze door ook veel aan-
dacht te geven aan werkenden zonder vast 
of volledig dienstverband.  ’
Toch staat collectivisme jon-
geren tegen. Ze willen ook hun 
eigen ziektekosten en pensioen 
regelen. ‘Maar dat doen ze vervolgens 
niet! De pensioencrisis heeft laten zien 
dat de pensioenverzekeraars hun beloftes 
niet volledig na kunnen komen. Maar de 
les die je daar uit moet trekken is niet: ik 
regel het dus zelf wel. Fout. In de praktijk 
zet een mens liever geen geld opzij voor 
later, die koopt eerst een nieuwe tv of 
gaat op reis.  ‘Ik word niet ziek, ik krijg 
geen ongeluk en ik ben nog lang niet met 

pensioen’, dat zijn die misrekeningen uit 
onrealistisch optimisme.’
Maar dat het pensioenfonds in-
tussen met jouw geld belegt…
‘Maar wat denk je, wie gaat het écht zelf 
doen? Van de bevolking is 20 procent een 
maximizer. Die regelen alles zelf, tot in de 
puntjes. De rest, de overgrote meerder-
heid, wil zekerheid en weinig gezeur. Bij 
de nieuwe markt voor ziektekostenverze-
keringen hebben we  gezien waartoe keu-
zevrijheid leidt: slechts 4 procent van de 
verzekerden stapt jaarlijks over naar een 
andere verzekeraar. Het stomste wat we 
kunnen doen is ons uitstekende pensioen-
stelsel  opdoeken omdat we denken dat de 
mens een koele homo economicus is. Dat 
is niet zo, de mens is een homo emoticus, 
een korte termijn-denker die geen gedoe 
aan zijn hoofd wil.’ 
Toch hebben werknemers graag 
meetbare doelen  die hun belo-
ning (mede-)bepalen. ‘Beoorde-
lingen zijn vaak gebrekkig en leiden tot 
ontevredenheid. Een gevaar van prestatie-
beloning is dat werknemers strategisch ge-
drag gaan vertonen: als een goed gesprek 
met een klant niet telt maar de verkoop 
van een slechte polis wel, weet je wat er 
gebeurt. Ze doen alles wat goed scoort op 
het meetinstrument, de rest is voor de 
dommen.’
Wie niet goed presteert, krijgt in 
het bonussysteem minder. Dat is 
met een cao-loon niet het geval. 
‘Het probleem is dat bij het bonussysteem 
de ‘malus’, de straf, vaak niet wordt uit-
gedeeld. Die asymmetrie hebben we in de 
Amerikaanse kredietcrisis gezien.  Werk-
nemers werden door bonussen uitgedaagd 
grote risico’s te nemen, waarvan de on-
derneming  inderdaad profijt zou kunnen 
hebben.  Maar toen het misging, betaalden 
de institutionele gokkers niet zelf de reke-
ning - de cliënten waren de dupe.’•

‘Niet iedereen kan 
bovengemiddeld zijn’
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Wat schuift dat?

vipsalaris

Peter Voser 
ceo Shell

per jaar €8.377.253 
per dag €33.509

Gerrit zalm 
ceo Fortis-ABN AMRO 
per jaar €750.000 

per dag €3.000 

wouter bos 
partner KPMG 

per jaar €400.000
(4-daagse werkweek) 

per dag €1.600 

seth macFarlane 
auteur van animatieserie 
Family Guy
per jaar €18.000.000 
per dag €72.000 

robin Van Persie 
voetballer 
per jaar €5.200.000

per dag €20.800 

Giselle bündchen 
topmodel

per jaar €19.379.845 
per dag €77.519

daVid cameron 
premier Groot-Brittannië

per jaar €238.180
per dag €952

eberhart Van der laan 
burgemeester Amsterdam 

per jaar €132.450
per dag €529 

robert muGabe 
president Zimbabwe 
per jaar €13.953 
per dag €56 

sandra bullock 
actrice 
per jaar €43.410.853 
per dag €173.643

nancy mckinstry
ceo Wolters Kluwer 

per jaar €5.553.928 
per dag €22.215 

indra nooyi 
Voorzitter en 
CEO PepsiCo
per jaar €9.875.969 
per dag €39.504 

mark rutte
premier 
Balkenendenorm
per jaar €139.000 
per dag €556 

lady GaGa 
zangeres 
per jaar €48.062.016 
per dag €192.248 

samenstelling Annette Posthumus

met medewerking van www.loonwijzer.nl
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prestatiebeloning

om zijn individule targets te halen, zal hij 
zich daarvoor verantwoordelijk voelen 
en erkenning krijgen als het hem lukt die 
doelen te bereiken.’ 
Tegelijk dwingen de afspraken op indi-
vidueel niveau een bedrijf ertoe om de 
bedrijfsstrategie transparanter te maken, 
want medewerkers moeten niet alleen 
(harder) gaan lopen, ze moeten ook 
weten welke kant ze op moeten. Welmers: 
‘Variabele beloning levert op zich geen 
besparing op, maar het toont een bedrijf 
wel voor welke resultaten het betaalt.’
Printbedrijf Océ Nederland werkt al 25 
jaar met een systeem van variabel belo-
nen. ‘In een commerciële wereld als de 
onze gaat het om winnen en dollartekens. 
Je kunt daar krampachtig over doen, 
maar het is nu eenmaal zo’, zegt vice-
president HR Antoon Vugts. Omdat het 
competitieve element heel belangrijk is bij 
Océ worden maandelijks intern overzich-
ten gepresenteerd van wat elke account-
manager of verkoper heeft gepresteerd. 
Vugts: ‘Dat ligt misschien op het randje 
van de privacy-wetgeving, maar je bereikt 
ermee dat mensen én willen scoren én dat 
ze daarvoor zichtbaar erkenning krijgen.’
En hoe voelen de werknemers zich die 
onderaan de lijst bungelen? Zijn die niet 
jaloers? Volgens Vugts kunnen de mensen 
die minder hebben gepresteerd goed te-

Harder lopen 
is meer 
verdienen

gen hun verlies. ‘Meestal is het juist zo dat 
de goeien de minder goeien opzwepen om 
het beter te doen.’

Natuurlijk zijn er ook proble-
men, zegt Vugts. ‘We merkten op zeker 
moment dat de bedrijfsomzet achterbleef 
bij de provisiebeloning. Het bleek dat we 
te veel variabelen lieten meetellen bij de 
prestatiebeloning.’ Océ berekent de belo-
ning nu met drie kwantatieve variabelen: 
hoeveel een medewerker verkoopt, tegen 
welke prijs, en of hij of zij ook producten 
weet te verkopen die niet onder de eigen 
portefeuille vallen. ‘Met die laatste variant 
bereik je dat medewerkers ook producten 
willen verkopen die niet in hun ‘mandje’ 
zitten, waardoor ze meer kunnen beteke-
nen voor het hele bedrijf.’
Ook HR-dienstverlener Tempo-Team 

maakt gebruik van variabele beloning. 
‘De targets die je stelt, zijn eigenlijk het 
dna van je organisatie,’ zegt directeur HR 
Suzanne Jungjohann. ‘Je wilt dat mede-
werkers de dingen gaan nastreven die 
je als organisatie wilt bereiken.’ Tempo-
Team heeft wel moeten zoeken naar de 
juiste balans, zegt Jungjohann. De doelen 
moesten dichtbij de medewerkers liggen, 
maar tegelijk moest worden voorkomen 
dat iedereen alleen maar voor zichzelf 
bezig zou zijn. 
De middenweg bleek ideaal: Tempo-Team 

werkt niet met individuele beloning, 
maar met teambeloning. Jungjohann: 
‘Als je werkt met een collectieve doelstel-
ling gaan mensen over hun grenzen heen 
kijken, ze moeten het samen voor elkaar 
zien te boksen.’ 
De targets die Tempo-Team stelt zijn 
deels kwantitatief, zoals het markaandeel 
en de winstgevendheid. ‘Maar we kijken 
ook naar kwalitatieve elementen als klant-
loyaliteit, naamsbekendheid en innovatie’, 
zegt Jungjohann. 
Zowel Océ als Tempo-Team houdt nog 
altijd ook regelmatig beoordelingsge-
sprekken met het personeel. Daarin komt 
het kwalitatieve oordeel van de leiding-
gevende ter sprake over zaken als inzet, 
persoonlijkheid en omgangsvormen. 
Volgens Vugts en Jungjohann moet er in 
een variabel beloningssysteem ook altijd 
genoeg ruimte zijn voor persoonlijke 
aandacht, begeleiding en het bieden van 
kansen voor persoonlijke ontwikkeling. 
Vugts: ‘Prestatiebeloning is alleen eerlijk 
als de ontwikkelingskansen voor iedereen 
gelijk zijn.’ •

tekst Jady Petovic  beeld Claudie de Cleen

Is het logisch dat iemand die uitste-
kend presteert beter betaald krijgt dan 
een minder presterende collega? In de 
ogen van de presteerder misschien wel. 
Hij heeft immers hard gewerkt om zijn 
targets te halen en mag daarvoor naar 
behoren worden beloond, denkt hij. Maar 
wat als een minder presterende collega 
evenveel inzet heeft getoond, maar net 
iets minder geluk of talent had om de-
zelfde doelen te halen?
Het hoort erbij, zeggen bedrijven die aan 
variabele beloning of prestatiebeloning 
doen. Wanneer een bedrijf de beloningen 
laat afhangen van individuele resul-
taten, weten medewerkers wat er van 
hen wordt verwacht. Als sommigen die 
verwachtingen niet waarmaken, kunnen 
de consequenties geen verrassing zijn, zo 
is de gedachte. Volgens senior consultant 
Raymond Welmers van beloningsadvies-
bureau Hay Group neemt het aantal be-
drijven dat aan prestatiebeloning doet toe. 
Niet alleen traditionele salesafdelingen of 
het hogere management: ook inkoop en 
marketing raken er aan gewend. 
Zelfs bij non-profit organisaties dringt het 
besef door dat prestatiebeloning niet per 
se een vies woord hoeft te zijn. Welmers: 

‘Het woord bonussen is door de crisis be-
smet geraakt. Het wordt geassocieerd met 
hoge bestuurdersbeloningen en zelfverrij-
king, maar dat heeft niets te maken met de 
variabele beloningen zoals werkgevers ze 
hanteren voor bijvoorbeeld salesmensen.’
De negatieve connotatie leidt er volgens 
Welmers niet toe dat minder bedrijven het 
systeem toepassen. ‘Integendeel, de trend 
gaat dwars door de crisis heen. Vaak ge-
beurt het invoeren van variabele beloning 
op verzoek van de werknemers zelf. Het 
lijkt me voor een bedrijf belangrijker dat 
goede presteerders tevreden zijn dan dat 
de slechte presteerders ontevreden zijn.‘

Werkgevers zetten variabele 
beloning in als middel om de betrokken-
heid en motivatie van hun medewerkers 
te vergroten. In theorie is dat gunstig voor 
het bedrijfsresultaat: de kortetermijn-
doelen van de werknemer (bijvoorbeeld: 
minimaal X verkopen) liggen in lijn met 
de langetermijndoelen van de organisatie 
(een omzetstijging of marktaandeel van X 
procent). 
De verkoopbonus hangt als een vette worst 
voor de neus van de targetjager, maar 
volgens Welmers is voor de werknemer 
de financiële prikkel niet eens het belang-
rijkst. Het gaat, zegt hij, om verantwoor-
delijkheid. ‘Als iemand de middelen krijgt 

‘Het gaat bij 
ons nu eenmaal 

om winnen 
en dollartekens’

in het nieuwe regeerakkoord staat 

dat er meer ruimte komt voor 

prestatiebeloning in het onderwijs, 

zowel voor personen als voor teams. 

volgens robert dur, hoogleraar 

economie aan de erasmus univer-

siteit in rotterdam, verdient het 

instrument zeker een kans in de 

non-profitsector. ‘in één op de drie 

organsiaties in deze sector wordt 

wanprestatie gedoogd, blijkt uit on-

derzoek. Werknemers van non-profit 

bedrijven willen vaak zelf dat er 

meer naar prestaties wordt gekeken, 

omdat ze het huidige systeem 

oneerlijk vinden.’ Prestatiebeloning 

kan volgens dur leiden tot minder 

uitstroom van getalenteerden omdat 

zij explicieter erkenning krijgen.

Bij een groep basisscholen in eind-

hoven (skPo) zijn ze op proef al be-

gonnen met teambeloning. volgens 

personeelsadviseur rob lammers is 

er sowieso al een grote intrinsieke 

motivatie bij de individuele leer-

krachten. ‘daarnaast is er ook een 

collectief gevoel: leerkrachten voelen 

dat ze met elkaar tot betere presta-

ties komen. een variabele teambelo-

ning past hierbij.’ om de prestaties 

te meten kijkt skPo voorlopig alleen 

naar leerresultaten (Cito-scores) en 

naar het welbevinden van de leerlin-

gen, via jaarlijkse vragenlijsten. 

Eindelijk erkenning

Prestatiebeloning is een trend. Wie zijn targets haalt, mag daarvoor worden 
beloond, vinden zowel werkgevers  als werknemers. ‘It’s part of the deal.’
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Van groot naar kleinConcessies doen vraagt om een 
zekere logica. Begin met een flinke 
stap als gebaar van goede wil, laat 
elke volgende stap steeds kleiner
worden en verzet je steeds meer. 
Zo communiceer je dat de ander 
echt het onderste uit de kan heeft 
weten te halen.

tips & trucstekst Rob Zopfi 

onderhandelen moeten we allemaal, maar lang niet iedereen is er voor in de wieg 
gelegd. er zijn grofweg drie soorten onderhandelaars. Realisten spelen het 

liefst open kaart en willen gewoon een reële prijs betalen. Twijfelaars vinden 
het spel leuk, maar alleen zolang het goed gaat. terwijl de Liefhebber niets liever 

doet dan onderhandelen tot het bittere eind. tot welke groep behoor jij? 
de beste onderhandelingstips op een rij. 

Onderhandelen 

Haal eruit wat er in zit
veel mensen zijn te snel tevreden.

Zeker als zij hun doelen niet duidelijk 

of te laag hebben vastgesteld. 

Bereken je uurloon eens als je met 

tien minuten volhouden er nog een 

paar honderd euro extra uit kunt 

slepen.

Sumoworstelaars  
na het behalen van een overwinning

temperen sumoworstelaars hun 

blijdschap uit respect voor hun 

tegenstander. dat is ook bij 

onderhandelingen belangrijk. Gun 

de ander altijd een respectvolle 

aftocht en geef hem nooit het gevoel 

slecht onderhandeld te hebben. 

voor je het weet zit je weer met ze 

om tafel.

Liegen
tja, het gebeurt. Maar als je het 

doet, doe het dan consequent

en zorg ervoor dat je niet betrapt 

wordt. de consequenties zijn groot 

als het fout gaat maar de liefhebber 

schuwt deze tactiek niet.

Gedeelde en 

tegengestelde 

belangen

dit is wat onderhandelingssituaties

typeert. Besteed vooral aandacht 

aan de gedeelde belangen. die 

blijven vaak onderbelicht maar 

vormen uiteindelijk de basis voor 

een goed resultaat.

Bluffen
de meest toegepaste en 

tegelijk minst succesvolle 

strategie. alleen de liefheb-

ber komt hier mee weg. de 

twijfelaar valt meestal door 

de mand,  de realist gooit de 

handdoek in de ring.

Spaar je krachtenHet is erg verleidelijk om je beste argumenten als eerste in te zetten. Maar juist dan is ook je onderhandelingspartner nog vol goede moed. Pas daarom op en doseer je argumenten - en zeker je concessies. Zorg dat je verhaal goed in balans is, en dat je zetten goed getimed zijn en de gewenste  impact hebben.

Paaltjes slaan
in complexer situaties is het van groot belang deelovereenkomsten goed vast te leggen. Ben je hier slordig in, dan komt een eerder bereikt compromis later toch weer ter discussie te staan, wat het proces  bemoeilijkt. ook de sfeer holt achteruit.

Streef naar een 

package deal  

veel mensen laten zich verleiden

concessies te doen zonder dat dit 

hun einddoel dichterbij brengt. 

Zo verspelen zij hun wisselgeld. 

Parkeer voorgenomen concessies 

en presenteer ze in de afronding 

als één pakket onder voorwaarde 

van een akkoord.

Plaagstootjes
Het wapen bij uitstek van de
geoefende onderhandelaar. Hiermee 
kun je op een veilige manier de 
weerstand testen. Zonder al te veel 
risico analyseer je de reactie van
de ander. Zo sta je een stuk sterker 
op het moment dat het er echt op 
aan komt.

Incasseren

soms worden er rake klappen

uitgedeeld. een goede onderhan-

delaar kan ook incasseren. Hou 

vast aan je gekozen strategie, ook 

als het even tegen zit. let op je 

non-verbale gedrag als je wordt 

verrast en, nog belangrijker: kijk 

goed hoe de ander hier weer op 

reageert!

Informatie delen

dit is vooral in het beginstadium 

het allerbelangrijkste. vaak zie je 

dat alle partijen de kaarten tegen 

de borst houden. Maar als je niet 

kenbaar maakt wat je graag wilt 

bereiken, is de kans klein dat de 

ander je zal helpen.

Laatste boddit moet ook echt je laatste bod zijn. neem afscheid, loop weg en…. 
hoop dat je teruggeroepen wordt. de echte liefhebbers bewaren al-tijd iets in hun achterzak waardoor 

ze toch nog terug kunnen komen aan tafel.

rob Zopfi is directeur van ZP groep training & organisatieadvies
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1 Maak die envelop open
Stap één: lees je pensioenoverzicht nu 
eens en ontdek wat je straks gaat verdie-
nen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars 
in Nederland gebruiken hetzelfde over-
zicht. Er staat in hoeveel pensioen je kunt 
verwachten als je tot je 65e werkt. Dat 
wordt berekend aan de hand jouw pen-
sioenregeling. Het pensioen wordt vaak 
bepaald op basis van je gemiddelde salaris 
of juist op basis van de hoeveelheid premie 
die je betaalt (beschikbare premie rege-
ling) en het rendement daarover. In het 
UPO staat ook hoeveel pensioen je krijgt 
als je nu stopt met werken; dat is bedui-
dend minder. Let op: over deze bedragen 
moet je als gepensioneerde wel premies en 
belastingen afdragen. Vergelijk het met de 
rekenmodellen op pagina 24. 

2 Bereken je pensioen 
Iedereen die in Nederland werkt, heeft na 
zijn 65e recht op een AOW-uitkering. Dat 
is geen vetpot. Een alleenstaande krijgt 
gemiddeld zo’n 980 euro netto per maand 
AOW, voor iemand die samenwoont is dat 
minder, namelijk zo’n 680 euro. Tel daar 
je pensioen bij op. Hoeveel dat is, kun je 
in je UPO terugvinden. Veel voorkomende 
vormen zijn de ‘middelloonregeling’ – 
waarbij het pensioen wordt gebaseerd 
op het loon dat je in je werkende leven 
gemiddeld verdiende, en de ‘beschikbare 
premieregeling’, waarbij het pensioen 
afhangt van het beleggingsresultaat van 
het fonds.
Bedenk wat voor inkomen je straks nodig 
denkt te hebben. Zal je huis al afbetaald 
zijn? Wil je veel reizen? Kerkhof: ‘De 
meesten van ons zullen het moeten doen 
met minder dan de helft van het laatst ver-
diende inkomen. Als je dat niet voldoende 
vindt, is er werk aan de winkel.’

pensioen

Als het werk
gedaan is

3 Maak keuzes
Persoonlijke keuzes bepalen de hoogte 
van je pensioen. Je hebt invloed op hoe 
en wanneer je je geld krijgt uitgekeerd. 
Als je er bijvoorbeeld voor kiest om bij 
jouw overlijden je pensioen door te laten 
betalen aan je partner (nabestaanden-
pensioen), dan krijg je jaarlijks een lagere 
pensioentoelage. Je kunt zelf ook variëren 
in de hoogte van je pensioen, door eerst 
een paar jaar een hoger maandbedrag te 
vragen en later met minder genoegen te 
nemen (zo kun je langzaam wennen). Ook 
het moment van stoppen met werken heeft 
invloed. Wil je op je 62e stoppen, dan zal 
je een flink bedrag gespaard moeten heb-
ben om de jaren tot je toegestane pensi-
oenleeftijd te overbruggen. Omgekeerd zal 
je met een hogere toelage beloond kunnen 
worden als je langer doorwerkt. 

4 Je pensioen uitbreiden
Ga je voor de mosterd en de mayonaise op 
je broodje? Dan moet je vooruitdenken. Je 
kunt twee dingen doen. 
1. Een aanvullende verzekering afslui-
ten. Dat is bijvoorbeeld een lijfrentepo-
lis, waarvoor je maandelijks een premie 
betaalt en die vanaf je 65e uitkeert. Als je 
overlijdt is er niet altijd een kapitaal dat 
aan je familie wordt uitgekeerd. Soms wel, 
maar daar betaal je dan ook voor.
2. Zelf sparen. Daarbij geldt: hoe eerder 
je begint, hoe minder pijn het doet (je 
spreidt de storting uit over een langere 
tijd). Plus: hoe langer je spaart, hoe meer 
rente je vangt. Het sleutelwoord is hier: 
discipline. De verleiding is groot om je 
spaargeld toch aan te breken. Tegenwoor-
dig is er een middel dat je kan helpen om 
jezelf te bedwingen: banksparen. Hiermee 
spaar je voor je pensioen via een geblok-
keerde spaarrekening van de bank. ‘Een 
briljant product’, volgens Kerkhof, ‘omdat 
het eenvoudig en transparant is; en de 
kosten zijn laag.’ Daarnaast is het ook nog 
eens fiscaal aantrekkelijk; je spaart via je 
bruto salaris. Let bij het afsluiten van een 
bankspaarregeling op de hoogte van de 
rente. Er zijn ook bankspaarregelingen die 
met je geld beleggen. Let dan op de kosten 
die de fondsbeheerder in rekening brengt.

tekst Jeroen Visser  beeld Claudie de Cleen

                      Pensioen. We vinden het ingewikkeld en ‘iets voor later’.  
Maar nu pensioenfondsen in de problemen zitten, gaan we ineens twijfelen: 

hoe zit het eigenlijk met mìjn pensioen? Acht stappen naar een beter salaris na je 65e. 

als het goed is krijg je elk jaar een overzicht hoe je pensioen er voor staat. in 

dat ‘uniform Pensioen overzicht’ (uPo) staat hoeveel geld je na je 65e (vanaf 

2020 wordt dit 66) jaarlijks zult ontvangen. Gaat die envelop bij jou ook onge-

lezen de prullebak in?  ‘de meeste mensen denken langer na over het kopen 

van een wasmachine, dan over hun pensioen’, lacht rogier kerkhof, directeur 

pensioen en actuarieel advies bij Hay Group. dat is niet slim, zegt hij, want het 

gaat wel om het inkomen dat je krijgt als je gestopt bent met werken.

 

en op dat salaris hebben we wel degelijk invloed. volgens kerkhof moeten we 

ons pensioen zien als een broodje. iedereen die gewerkt heeft, heeft na zijn 

pensionering recht op (droog) brood. dat krijg je in de vorm van een aoW-

uitkering, de eerste laag van je pensioen. vervolgens zorgt je pensioenfonds 

voor het beleg: een plakje kaas en wellicht de ham. ‘Maar als je dan nog iets 

extra’s wilt, zoals mosterd of mayonaise, dan zul je het toch echt zelf moeten 

regelen’, weet kerkhof. 
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Begrijp je loonstrookje
Voor de meeste werknemers is het abracadabra: het maandelijkse loonstrookje. 
Als het bedrag onderaan de streep maar klopt. In 2012 komt er waarschijnlijk 

een vereenvoudigd overzicht, mits Den Haag meewerkt. 
Tot die tijd geeft VKbanen je een lesje loonstrook-lezen.

TWK Resultaat als iets met 

terugwerkende kracht moet 

worden verrekend staat het hier.  

Salaris / bruto loon niets is wat 

het lijkt, hier gaat nog flink wat 

van af… Bijdrage ZVW Jouw 

verplichte premie aan de zorg 

in nederland. Levensloop een 

fiscaal voordelige spaarregeling 

via je brutoloon. Representatie 

onbelaste vergoeding voor extra 

(representatie-)kosten.

Pensioenpremie dit is het 

bedrag dat je in een pensioen-

fonds stopt (zie ook pagina 36).  

Loonheffing Pijnlijk. dit is het 

bedrag wat jij aan vadertje staat 

afdraagt. ook inbegrepen zijn 

de premies voor de ‘volksver-

zekeringen’: algemene ouder-

domswet (aoW), algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (aWBZ) 

en de algemene nabestaanden-

wet (anW). Bijdrage Auto Je 

betaalt voor het leasen van een 

auto. ook wordt een percentage 

van de nieuwwaarde van de auto 

bij je loon opgeteld. 

Dagen SVW/SV voor het aantal loondagen per 

maand wordt vaak een gemiddelde aangehouden 

(niet elke maand is even lang). in het standaard-

geval van 261 werkdagen per jaar betekent dat 

21,75 dagen per maand. op basis hiervan wordt 

je premie sociale verzekeringen vastgesteld. 

Loon ZVW Het salaris waarover je 7,05% zorg-

premie betaalt, zoals geregeld in de Zorgver-

zekeringswet. Heffingsloon Het totaalbedrag 

waarover belasting moet worden betaald. 

Arbeidskorting dit is de heffingskorting op je 

belasting. toch nog een meevaller!

Ov.uurl. uurloon voor je over-

werk. Wett.min. Jouw wettelijk 

minimumloon. Werknemers-

verz. Je bent verzekerd voor 

zorgkosten, ziekte, werkloos-

heid en arbeidsongeschiktheid. 

Franchise Het bedrag waarover 

de werkgever geen WW-premie 

hoeft te betalen. 

tekst Jeroen Visser

Bijz. tarief Hier staan de bedra-

gen op basis van een bijzonder 

tarief (Bt), zoals overwerk. SV 

Helemaal onderaan staat het 

‘loon sociale verzekeringen’. 

Hierover moet je premie betalen 

en bouw je rechten op. Zie 

hieronder.

Nr. volgnummer van je loon-

strookje. Wit kleurcode die 

aangeeft dat je in loondienst 

bent en belasting betaalt. Maand 

de belasting wordt per maand 

berekend. Hef.K een korting op 

je loonheffing, zoals de arbeids-

korting. Loonheffing 42,00 % 

Zoveel procent belasting betaal 

je over ‘bijzondere beloningen’, 

zoals het vakantiegeld. IKV Het 

volgnummer inkomstenverhou-

ding (ikv) is van belang voor 

het uWv en de Belastingdienst, 

vooral als je opnieuw in dienst 

treedt bij dezelfde werkgever.
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5 Spreid je kansen 
100 procent zekerheid bestaat niet, dat 
hebben de pensioenfondsen wel duidelijk 
gemaakt. Besef dat alle pensioenfondsen 
je geld beleggen en dat daar risico’s aan 
verbonden zijn. Als het verwachte rende-
ment niet gehaald wordt, is ‘afstempelen’ 
van onze pensioenen onafwendbaar: 
de uitkeringen gaan dan naar beneden. 
Kerkhof: ‘Sommige fondsen hebben al 
aangekondigd dat de pensioenen niet mee 
kunnen groeien met de inflatie. Op de 
lange termijn betekent dit dat je oudedags-
voorziening minder waard wordt.’
Spreid dus je kansen. Als je van baan 
wisselt, dan is het bijvoorbeeld niet altijd 
slim om je opgebouwde pensioen mee te 
nemen. Ook niet ‘omdat het handig is om 
het op één overzicht te hebben’. Het kan 
best zijn dat het rendement van het ene 
pensioenfonds beter is dan het andere, 
of dat de voorwaarden voor uitbetaling 
gunstiger zijn bij je oude pensioenfonds. 
Kwestie van uitzoeken. 

8 Herijken
Beoordeel regelmatig of je bestedings-
patroon is veranderd, wat je partner 
heeft geregeld, en hoe het staat met de 
aflossing van je huis. Al dat soort zaken 
hebben invloed op de financiële huis-
houding tijdens je pensioen. 
Heb je een specifieke vraag over pensi-
oenen? Mail je vraag dan naar redac-
tie@vkbanen.nl. Rogier Kerkhof zal 
regelmatig een vraag beantwoorden 
op www.vkbanen.nl 

6 Bedenk of je risico 
          wilt nemen
Als je extra geld opzij zet, dan kan je dat 
sparen of beleggen. Of je risico’s durft 
te lopen is heel persoonlijk. In theorie 
levert het nemen van risico meer geld op, 
maar niets is zeker. Je kunt ook kiezen 
voor een combinatie. Stop je geld tot je 
50e in een beleggingsverzekering en ga 
daarna over op sparen bij de bank (zie 
stap 4). 

7 Neem een betaalde 
        adviseur 
Kom je er zelf niet uit, dan kun je een 
financieel deskundige in huis te halen. 
‘Maar’, waarschuwt Kerkhof, ‘neem 
altijd een expert waarvan je weet hoe die 
betaald krijgt’. Vraag hier dus ook naar. 
‘Iemand per uur betalen kost wat, maar 
het is de enige manier om te garanderen 
dat je onafhankelijk advies krijgt. There 
is no such thing as a free lunch.’ 

Ict’er die uitgroeit tot manager

leeftijd

26

35

45

55

65

Bruto 

jaarsalaris

32.000

50.000

62.500

75.000

97.500

opgebouwd 

pensioen per maand

33

486

1257

2242

3536

naast het pensioen krijg je een aoW-uitkering, in dit voorbeeld 694 euro per maand. let op: Je betaalt nog wel loonheffing over het totale bedrag (maar nauwelijks sociale premies) 

Leraar die zijn hele carrière voor de klas blijft

leeftijd

26

35

45

55

65

Bruto 

jaarsalaris

25.750

33.272

40.160

43.923

43.923

incl. aoW 

en na belasting

2067

Rekenvoorbeelden

Besef dat alle pensioenfondsen 
je geld beleggen en dat daar 
risico’s aan verbonden zijn. Als het 
verwachte rendement niet wordt 
behaald, wordt de uitkering lager

opgebouwd 

pensioen per maand

24

     310

  753

1291

1862

incl. aoW 

en na belasting

3059
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column

De gedachte 
schijnt te zijn 
dat je het vak 
verleert als je 

het elke dag 
uitoefent

Jean-Pierre van de Ven

Waarde(loos)

taaie powerpoint-slides. Een Rita Verdonkerige mevrouw kwam wat roepen over positieve psychologie 

Wat is een psycholoog waard? Is zijn (haar) waarde in 
geld uit te drukken? Hoeveel geld dan? Waar kan ik dat ophalen?
Als je het narcistische ego van de gemiddelde psycholoog als uit-
gangspunt neemt, is de dienst die wij de mensheid bewijzen van 
onschatbare waarde. Daarom voelen wij ons minstens licht gekrenkt 
als we weer eens naar een congres of een seminar moeten. Je vraagt 
God in de hemel toch ook niet om zijn (haar) professionele kennis 
regelmatig te updaten?
De gedachte schijnt te zijn dat je het vak verleert als je het elke dag 
uitoefent. Een timmerman die dagelijks timmert, die gaat toch ook 
steeds vaker de plank misslaan? Zoiets. En dan heb je nog de nieuwe 
ontwikkelingen. Die volg je niet, als je niet naar Utrecht gaat, naar 
iets dat heet Meeting Plaza, een tussen twee snelwegen ingeklemde 
triple A zelfmoordlocatie.

Daar stond ik dan met mijn goeie gedrag. Het de-
dain van de organisatie voor de verzamelde psychologen was groot. 
Zo kregen we een geplastificeerd A4-tje met in koeienletters onze 
namen erop om onze nekken gehangen. Vervolgens dreef men ons 
inderdaad als vee het zaaltje in. De sprekers werden één voor één 
op het podium geroepen door de olijke dagvoorzitter, een bijbeu-
nende professor. Wat volgde: schamele betoogjes, ondersteund met 

(‘Mensen, dit is Heel Groot in Amerika!’). Een methodoloog hield een 
irrelevant betoog over kosteneffectiviteit in de zorg. En een lieve on-
derzoekster uit Groningen had belegen onderzoeksresultaten speciaal 
voor vandaag nog eens opgebakken. 
Het geheel maakt mijn enthousiasme voor het vak, hoe zal ik het zeg-
gen, niet groter. Gelukkig werd de dag afgesloten door een klein man-
netje dat de ene na de andere goeie mop vertelde. De grote held van 
deze meneer was een therapeut die patiënten die stemmen hoorden op 
straat achtervolgde en hardop riep, wat normaliter alleen de stemmen 
zeiden. Deze ‘therapie’ zou de impact van de stemmen ‘defuseren’. Ik 
zag de scene voor me en barstte in lachen uit. Wat is erger, stemmen 
horen of achtervolgd worden door een schreeuwende therapeut?

Nog meer van zulke scènes passeerden de revue en net 
toen ik besloten had om op zoek te gaan naar de lokale harakiri-balie, 
kwam er een slide die de hele dag goedmaakte.
We zagen het hoofd van een huilende vrouw. In grote letters stond 
daarnaast: ‘Je kunt alleen pijn voelen als je waarden hebt’. 
‘Kijk’, sprak de dwerg, ‘mensen zijn de hele dag bezig pijn te vermij-
den. Dat is jammer, want wij voelen pijn juist als er iets belangrijks in 
het geding is. Als we pijn vermijden, zien we ook niet wat we waarde-
vol vinden.’ 
Ware woorden. Aan het einde van mijn martelgang werd me zo toch 
nog iets belangrijks geopenbaard: ik neem mijn vak serieus. O, wat zou 
deze wereld een fijne plek zijn als meer vakgenoten dat zouden doen. 

Jean-Pierre van de ven is psycholoog in amsterdambe
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meer dan geld

Maike Peters (36) • managementcoördinator bij uitwisselingsorganisatie Travel Active • Medewerkers van travel active krijgen jaarlijks 250 euro 

die ze mogen besteden aan een vorm van ontspanning. de gedachte erachter is: als het met het personeel goed gaat, dan gaat het met travel active ook 

goed. oftewel: ontspannen medewerkers zijn productieve medewerkers. Maike Peters werkt al 11 jaar bij het bedrijf en gaat regelmatig op kosten van de 

zaak naar de schoonheidssalon. ‘ik ga altijd naar een vaste salon bij mij in de buurt: ’t schoonheidswinkeltje. Je krijgt er veel persoonlijke aandacht en dat 

spreekt me aan, want ik ben niet zo van de massale beautyfarms. ik ga ook wel eens op eigen kosten naar de schoonheidsspecialiste, maar dan laat ik al-

leen de basisbehandelingen doen. Met het budget van travel active ben ik eerder geneigd iets extra’s te doen. Bij travel active werken zo’n dertig mensen, 

het merendeel is vrouw. vaak weten we van elkaar wanneer we naar de beautysalon gaan. of ze zien dat ik er beter uitzie de dag nadat ik ben geweest? ik 

denk het niet, maar voor mij voelt het in ieder geval goed.’

beeld Ad Nuis tekst Jady PetovicWerkelijk ontspannen
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Minder geld
   meer geluk

carrièreswitchers

Frank Hoefnagels (45) studeerde schei-

kunde en milieukunde. na verschillende 

banen kwam Frank te werken op het 

ministerie van vroM. toen zijn vader 

overleed, gingen zijn ogen open. 

‘ik was beleidsmedewerker bij vroM, 

bij de directie klimaatverandering. veel 

vergaderen, overleggen en rapporten 

schrijven. al snel voelde ik: als ik hier 

tot mijn 65e moet werken, word ik net 

zo stoffig als de mensen om me heen.’

Wanneer dacht je: ik moet hier weg?

‘Mijn vader overleed in 2000. Hij had 

zijn hele leven bij de mijnen in limburg 

gewerkt. ik realiseerde me dat hij zijn 

werk al die tijd waarschijnlijk helemaal 

niet leuk vond. triest. toen ben ik actief 

gaan zoeken.’ 

Had je iets met onderwijs? ‘niet echt. 

scheikundeleraar worden leek me niks, 

veel te eenzijdig. rekenen, tekenen, 

taal...dat vind ik leuk. een oud-collega 

vertelde me over de deeltijd PaBo-

opleiding. Het klonk leuk. Bevriende 

onderwijzers hebben me meegenomen 

naar hun klas. dat beviel. dus ik ben de 

PaBo gaan doen.’ 

En nu ben je alweer acht jaar onder-

wijzer in groep 5/6. ‘noem het gerust 

‘meester’. ik zie het als een geuzen-

naam. Het is een ondergewaardeerd en 

onderbetaald vak, maar ik kan er vol-

ledig mijn ei in kwijt. de kinderen van 

deze leeftijd zijn net sponzen, ze zijn 

zó geïnteresseerd. We praten ook over 

actualiteiten en dan hoor je de meest 

originele meningen en ideeën.’ 

Maar ja..dat salaris, hè? ‘dat stelt 

inderdaad niet veel voor. in het begin 

vond ik dat moeilijk. ik heb dit kunnen 

doen omdat mijn partner goed verdient 

en de overstap stimuleerde. ik had 

bij het ministerie minstens twee keer 

zoveel kunnen verdienen. Maar nu fiets 

ik iedere dag fluitend naar het werk.’

‘Ik fiets fluitend 
naar mijn werk’

tekst Annette Posthumus   beeld Kick Smeets wie Frank Hoefnagels

was milieu-ambtenaar bij ministerie

is leraar basisschool 

een glanzende carrière in de advoca-

tuur, bakken met geld en een groot 

huis. dat had karen Barnhoorn (36) 

allemaal kunnen hebben  als ze niet na 

drie jaar was vertrokken bij dat grote 

kantoor.

‘ik deed ondernemingsrecht en was 

bezig met de juridische aspecten van 

bedrijfsovernames. erg specialistisch 

en intellectueel werk. eigenlijk was het 

niks voor mij.’

En toen ging je weg? ‘ik wilde wel iets 

anders doen, maar wist niet wat. nadat 

door de bedrijfsarts was vastgesteld 

dat ik een burn-out had, ben ik een 

tijdje vrijwilligerswerk gaan doen. toen 

merkte ik hoe fijn het was om eens 

iets voor een ander te doen zonder 

tegenprestatie.’

Kwam je toen in het videowerk 

terecht? ‘niet meteen. ik vond eerst 

ander juridisch werk en ben parttime 

aan de kunstacademie gaan studeren. 

inmiddels was ik verliefd geworden op 

een jongen uit uruguay. ik ben met hem 

meegegaan en heb daar een opleiding 

op een filmschool gedaan.’

Maar in Uruguay vond je het ook 

niet? ‘de relatie ging uit en ik had niet 

het gevoel dat mijn toekomst daar lag. 

terug in nederland vond ik het tijd om 

te gaan werken in een vak dat ik écht 

leuk vond. tot mijn geluk vond ik een 

baan bij een tv-productiebedrijf, new 

Haven Productions. We maken pro-

gramma’s voor nederlandse zenders, 

zoals Films & stars en Hollywood Buzz. 

ik ga, soms als cameravrouw of verslag-

gever, naar premières.’

Verdient het een beetje? ‘ik heb meer 

dan de helft van mijn salaris ingeleverd 

en kan niet zomaar het huis kopen dat 

ik graag wil. Maar dat vind ik niet erg. 

Het werk is zo leuk, de dagen vliegen 

om en ik zie er ook echt toekomst in.’

‘Het was tijd 
voor een vak 
dat ik écht leuk 
vond’

wie karen Barnhoorn 

was advocaat

is editor/redacteur bij 

een tv-productiebedrijf

ineens duiken die vragen op: blijf ik dit nog 
twintig jaar doen? Moet ik niet totaal iets anders 

proberen? vier carrièreswitchers over hun 
ommezwaai, over het verlies van status en salaris, 

en de waarde van bevredigend werk.
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Hans tevel (54) had een goede baan als 

vertaler/redacteur klassieke talen bij 

de universiteit utrecht. Het werk was 

bevredigend en het salaris was prima. 

toch besloot tevel dat hij iets anders 

moest gaan doen.

Wat was er aan de hand? ‘Mijn werk 

werd steeds eenzamer. ik had op een 

gegeven moment geen directe collega’s 

meer om mee te praten of te sparren. 

ik had het gevoel dat ik sociaal aan 

het verarmen was en dat was nogal 

deprimerend.’

En toen? ‘eerst dacht ik: dit is het eni-

ge wat ik kan, hoe moet het nu verder? 

toen ben ik naar een loopbaancoach 

gegaan. dat viel niet mee. Waarheen ik 

wilde switchen was namelijk volstrekt 

onduidelijk.’

Hield je van je vak? ‘Heel erg. ik 

werkte met tekstoverlevering en 

handschriften, heel interessant. toch 

heb ik uiteindelijk afscheid genomen 

van de collega’s en ook een beetje van 

het vak. ik doe nog steeds vertaalwerk, 

op freelance basis. naast de schuld-

hulpverlening, waar ik via de coach bij 

uit kwam.’

Dat is echt mensenwerk? ‘Ja, dat is 

heel sociaal werk. Het was spannend 

om er aan te beginnen. voor mijn eer-

ste gesprek met een deurwaarder was 

ik vreselijk zenuwachtig. Maar ik merkte 

al snel: dit kan ik en het voelt goed om 

te knokken voor een medemens. Het 

geeft me zóveel energie! Maar het is 

ook zwaar. in het begin nam ik het werk 

nog mee naar huis, maar ik heb geleerd 

meer afstand te nemen.’

En het salaris? ‘ik ben er flink op 

achteruit gegaan, ongeveer veertig 

procent. Maar ik krijg er ook dankbaar-

heid voor terug van mensen die ik help. 

daarom heb ik nooit spijt gehad van de 

overstap.’  

‘Dit werk geeft 
zoveel energie’

wie Hans tevel 

was vertaler/redacteur klassieke talen

is schuldhulpverlener

na een studie bedrijfskunde en functies 

bij kPMG en een detacheringsbedrijf, 

kwam Beril kutluer (30) er achter dat 

een kantoorbaan niet voor haar was 

weggelegd. inmiddels werkt ze in de 

bediening bij een amsterdams café.

Waarop liep je vast? ‘Het ritme begon 

me enorm tegen te staan: maandag tot 

en met vrijdag, iedere ochtend op het-

zelfde tijdstip mijn laptop openklappen 

en aan het werk gaan. Het werd een

soort gevangenis.’

Toen dacht je: de horeca is mijn 

roeping? ‘Helemaal niet. na mijn 

eerste baan heb ik vier maanden bij 

een strandtent op Curaçao gewerkt. 

dat was heel prettig. na een jaar heb ik 

het weer in nederland geprobeerd, bij 

een detacheringsbedrijf, maar ook daar 

werd ik erg ongelukkig.’

Wist je wat je wilde? ‘ik wilde in ieder 

geval dat kantoor niet meer. Het hore-

cawerk was me goed bevallen en zo

ben ik bij het café terecht gekomen. 

ik heb nu de ruimte in mijn hoofd voor 

andere dingen.’

Mis je de intellectuele uitdaging 

niet? ‘nee. ik denk na over mijn eigen 

ontwikkeling. ik sta van kindsaf aan 

graag op foto’s, dus heb ik me onlangs 

ingeschreven bij castingbureaus. toen 

ik was geswitcht zei iedereen tegen 

me: wat zie je er goed uit, je straalt 

weer. en zo voelt het ook.’

Bedienen in een café verdient niet 

zo goed... ‘nee, inmiddels had ik wel 

tien keer zoveel kunnen verdienen 

als nu. Maar geld heeft nooit een rol 

gespeeld bij mijn keuze. ik gaf het uit 

aan dingen die ik niet nodig had. in het 

begin schaamde ik me als er oud-stu-

diegenoten of oud-collega’s in het café 

kwamen. Maar nu heb ik niet meer het 

gevoel dat ik iets uit moet leggen.’

‘Ik heb nu ruimte 
in mijn hoofd 
voor andere 
dingen’

wie Beril kutluer

was accountant/recruiter

is horecamedewerker
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Nederland Het salarisbriefje van een begin-

nend agent verandert constant. dat komt omdat 

hij de eerste twee jaar in opleiding is, en telkens 

drie maanden school afwisselt met drie maanden 

werk in de praktijk. tijdens de schoolperiode krijgt 

hij slechts 50 procent van zijn salaris uitbetaald. 

de eerste zes maanden is dat €1.399; de zes 

maanden daarna €1.457. vervolgens verdient de 

agent een jaar lang €1.567 en aan het eind van de 

opleiding, na 24 maanden dus, krijgt hij een sala-

ris van €1.716. alle bedragen zijn bruto – net als 

alle andere genoemde salarissen op deze pagina.

Frankrijk Bij de gemeentepolitie verdient een 

beginnende agent €1.200; bij de hoger gekwali-

ficeerde landelijke politie is dat €1.500. een gen-

darme (doorgaans werkt die op het platteland en 

in dorpen) krijgt €1.300. deze valt onder defensie 

en is dus soldaat. de ‘reguliere politie’ valt onder 

binnenlandse zaken. 

Polen een beginnend politieagent in een kleine 

stad krijgt omgerekend €455. daar komt wel wat 

bovenop: premies voor het uniform, woon-werk-

verkeer, een dertiende maand, de huur van een 

woning,  en een extra premie als hij een gevaarlij-

ke bandiet oppakt. vroeger kon een agent vooral 

met snelheidscontroles een heel aardig bedrag 

bijverdienen, maar corruptie wordt de laatste 

jaren flink aangepakt, dus die bron droogt op.

Verenigde Staten een beginnende politie-

agent in new York City kan rekenen op omge-

rekend €2.459 en heeft in het eerste jaar dat hij 

werkt recht op tien vakantiedagen. Hij heeft ook 

een complete zorgverkering en pensioenopbouw. 

na twintig jaar is het mogelijk met half salaris 

met pensioen te gaan. 

politieagent

salarisWat wordt waar betaald?

Nederland de verschillen zijn groot: een 

beginnend fiscalist met een hbo-opleiding die bij 

een accountancykantoor aan de slag gaat, ver-

dient gemiddeld drie tot vierhonderd euro minder 

dan zijn universitair opgeleide collega bij een ad-

vocatenkantoor. deze kantoren doen soms nogal 

geheimzinnig over het aanvangsalaris. ‘We mogen 

echt tegen niemand zeggen wat onze mensen 

verdienen’, liet een van hen weten. Het kantoor 

loyens en loeff zet het bedrag gewoon op zijn 

website: je begint er met €3.388 per maand plus 

8,33% vakantiegeld en een reiskostenvergoeding. 

Je kunt ervoor kiezen een leaseauto te rijden, 

maar dan wordt het salaris met 13 maal €276 

bruto per jaar verlaagd en vervalt de reiskosten-

vergoeding. de auto is een Peugeot 206. Je krijgt 

een telefoon, indien gewenst een gratis fiets, en 

hebt recht op 28 vakantiedagen. 

Frankrijk afhankelijk van het bedrijf lopen 

ook in Frankrijk de aanvangssalarissen van fisca-

listen sterk uiteen; ze variëren tussen de e2.100 

en e3.750. dit hangt nauw samen met de aard 

en de eventuele internationale oriëntatie van het 

kantoor. Het salaris van fiscalisten loopt sneller 

op dan dat van andere juristen. Pas na acht jaar 

ervaring komt leiding geven in het vizier.

Polen een belastingadviseur, of een beginnend 

fiscaal jurist, kan in Polen rekenen op €505 per 

maand. dat gaat snel omhoog. ervaren fiscaal 

juristen verdienen minimaal €1.500 en vaak veel 

meer, zeker als ze werken voor een buitenlandse 

firma of voor een bekend advocatenkantoor.

Verenigde Staten Bij een accountant-

firma kan een beginnend fiscaal jurist rekenen 

op €3.846 per maand, maar ook hier stijgen de 

salarissen snel. Het kan oplopen tot €8.253 per 

maand.  

fiscaal jurist

Nederland als supermarktmanager van een 

grote winkel ben je verantwoordelijk voor een 

miljoenenomzet, voor een team van 50 tot wel 

250 mensen en voor een veelomvattend proces 

waarbij je medewerkers en duizenden klanten per 

week de kern vormen. dat werk wordt door albert 

Heijn ook goed betaald. als ervaren manager in 

een grotere winkel kun je bij aanvang rekenen 

op een salaris vanaf €3.461, wat uiteindelijk kan 

oplopen tot meer dan €6.538. daar komt nog de 

aantrekkelijke bonusregeling bij én het meedelen 

in de winst van het bedrijf. Je moet volgens de 

functieomschrijving behalve de juiste ervaring en 

opleiding ook een passie voor lekker eten hebben.

Frankrijk een beginnende manager bij een 

grote Franse supermarkt verdient €3.000 euro. 

Hij heeft recht op 7,5 week vakantie en krijgt 

7 procent korting op inkopen.

Polen Bij een grote supermarkt van Biedronka 

(‘lieveheersbeestje’), een belangrijke Portugese 

keten met vestigingen in Polen, verdient een 

winkeldirecteur ongeveer €758 per maand. dat 

bedrag is echter afhankelijk van de verkoop. eerst 

moet de directeur stage lopen als kassier, voor 

het hongerloontje van €202 per maand. Hij mag 

wel rekenen op extraatjes uit de winkel, een gra-

tis vakantiekamp voor de kinderen, een extraatje 

van € 75 met de kerst en eventueel gratis financi-

ële hulp. daar moet wel minstens twaalf uur per 

dag voor gewerkt worden. 

Verenigde Staten een beginnende super-

marktmanager verdient omgerekend tussen de 

€1.638 en €2.184 per maand, en na enkele jaren 

ervaring loopt dat op tot €2.730.  een beginner 

heeft recht om maximaal twee weken vakantie. 

de meeste werkgevers bieden wel een zorgverze-

kering en pensioenopbouw. 

supermarktmanager

tekst Sascha Kester (NL), Ariejan Korteweg (F), Jan Hunin (P) en Diederik van Hoogstraten (VS) 

ga voor meer internationale arbeidsvoorwaarden naar vkbanen.nl/migratiewijzer
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Hij krijgt altijd weer diezelfde 
vraag, meestal  begeleid door een streepje 
paniek op het gezicht. ‘Eh… Hoe bedoel je 
geen factuur?’
‘Het is bizar’, zegt Alexander van Dijl (27), 
thuis in zijn keuken in Utrecht. ‘Je kunt 
de gekste rekeningen sturen, en het geld 
wordt zonder vragen over gemaakt. Maar 
zodra ik zeg dat een bedrijf zelf mag bepa-
len hoeveel mijn adviezen of presentaties 
waard zijn, slaat de onzekerheid toe.’ 
Van Dijl moet er zelf om lachen, met twee 

glimmende ogen achter zijn oranje getinte 
brillenglazen. ‘Ik snap het wel. Een op-
drachtgever wil niet krenterig over komen, 
maar zeker niet teveel betalen, en dit ‘vage 
gedoe’ geeft geen houvast. De meeste be-
drijven hebben gewoon liever een duide-
lijke, van tevoren afgesproken prijs. ‘
En dus schrijft hij alsnog regelmatig een 
factuur uit. ‘Wat ik echt jammer vindt’, 
zegt Van Dijl. ‘Ook voor mijn opdrachtge-
vers. Waardebepaling achteraf is tenslotte 
veel redelijker. Je weet toch niet hoe een 
advies straks uitpakt, of hoe goed een 
lezing gaat zijn?’ 
Misschien komt het doordat Van Dijl zijn 

web- en marketingadviezen voornamelijk 
aan beginnende bedrijven geeft,  want 
Martijn Aslander werkt al jaren op deze 
manier en hij ontmoet voornamelijk 
interesse. ‘Als mijn manier van werken 
iemand niet bevalt, dan gaan we toch 
niet met elkaar in zee’,  zegt hij over de 
telefoon.
Aslander (38) bestudeert de nieuwe 
informatiemaatschappij en geeft zijn visie 
hierover aan bijvoorbeeld banken, of  het 
hogere kader van het bedrijfsleven, en 
heeft onlangs samen met Erwin Witteveen 
het boek ‘Easycratie’ geschreven – dat je 
gratis kunt downloaden op het internet, 

Zegt u het maar

anders belonen tekst Sascha beeld Martijn Hol

maar waar je achteraf, als het je bevalt, 
voor kunt betalen. 

‘Het idee om tijd te ruilen 
voor geld stamt uit de periode dat je op 
een vast tijdstip een vast aantal mensen 
in je fabriek nodig had’, zegt Aslander. 
‘Dat principe is in deze kenniseconomie 
volstrekt achterhaald. Je moet mensen 
gewoon geven wat ze waard zijn.  Dat 
houdt hen weer scherp, want als ik alleen 
een boekenbon krijg voor drie dagen 
ploeteren, weet ik dat ik heel snel, veel 
beter moet worden.  En de onzekerheid?’ 
Hij lacht ongelovig – alsof dat bij hem nog 
nooit heeft dwars gezeten. ‘Bij een vaste 
baan loop je veel meer risico. Als je word 
ontslagen ben je echt alles kwijt. Ik niet. 
Ik heb zeker vijftig inkomstenstromen, 
waarmee ik niet alleen geld, maar ook 
spullen en diensten opdoe.’
Bovendien, zegt Aslander, gaat het bij 
werk om veel meer dan een inkomen. ‘Ik 
wil interessante projecten doen, mensen 
ontmoeten. Meedenken met degenen die 
beslissingen maken.’ 
Dat wilde Carolien Hoogland ook: niet 

meer werken voor het geld alleen. ‘Ik 
liep zo vaak tegen dingen op die ik graag 
verder uit zou zoeken. Of kwam iemand 
tegen die ergens mee bezig was, waarvan 
ik dacht, wat geweldig, ik wil meedoen! ‘
Maar ja, een mens heeft het al zo druk. 
Hoogland (34) was aan het promoveren, 
werkte op de Erasmus Universiteit en 
zorgde voor haar vierjarige zoontje Max. 
Al die leuke en interessante dingen, daar 
had ze echt geen tijd voor. 

‘Er kwam echter wel een vraag in 
me op, die vanaf dat moment door mijn 
hoofd bleef spoken’, vertelt Hoogland ter-
wijl ze thuis in Rotterdam thee zet. ‘Welke 
keuzes zou ik maken als werk niet meer 
om de noodzaak van een inkomen draait? 
Na een tijd brainstormen met vrienden 
besloot ik om, bij wijze van experiment,  
na mijn promotie te stoppen met werken 
en een jaar lang te leven van mijn spaar-
geld.’ 
Hoogland loopt naar het balkon om een 
paar blaadjes verse munt te plukken, doet 
deze in twee grote glazen en schenkt er 
kokend water op. ‘Maar eigenlijk…’, ver-

volgt ze haar verhaal met een bijna ondeu-
gende grijns, ‘eigenlijk klonk dat nog een 
beetje te gemakkelijk.  Het experiment 
zou veel interessanter worden als ik een 
stapje verder ging.’ Ze blaast in haar glas 
en neemt voorzichtig een eerste slok. ‘Ik 
moest niet alleen stoppen met geld verdie-
nen, maar ook met geld uitgeven.’

Carolien Hoogland op het groene dak van het groothandelsgebouw in rotterdam – een van de mogelijkheden van ecologisch bouwen die Hoogland zelf ook ontwikkelt

Pioniers
‘een redelijk aantal ondernemers pi-

oniert nu met betaling achteraf, maar 

of dit verschijnsel echt gaat doorzet-

ten, weet ik niet’, zegt trendwatcher 

Justien Marseille. ‘deze pioniers 

werken ook voor de uitdaging, de 

erkenning en de emotionele waarde 

van een interessant project. de massa 

zal echter moeite hebben met de 

onzekerheid van betaling achteraf. 

ik geloof wel dat het de basis kan 

leggen voor een nieuw economisch 

systeem. dat van een basissalaris 

voor iedereen, en waardering achteraf 

voor degenen die echt iets hebben 

bijgedragen.’ 

Je weet pas écht wat je waard bent, als je je klanten zelf laat bepalen 
wat ze voor je diensten willen betalen. Waardebepaling achteraf is 

veel redelijker, zeggen de voorstanders. ‘Je weet immers nooit 
hoe een advies uitpakt, of hoe leuk een lezing gaat zijn.’ 
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Ik wil project-
gebonden werken, 
met beloning 
achteraf, dat is 
de ultieme manier 
om scherp te blijven

Leven zonder geld. Het klinkt 
praktisch onmogelijk in een samenleving 
als deze, en bovendien onverantwoorde-
lijk voor de moeder van een jong kind. 
Maar het lukt haar wel: sinds 1 januari 
2010 heeft Carolien Hoogland praktisch 
geen cent uitgegeven.  Ze ‘ruilt’ diensten 
om in haar dagelijkse levensbehoeften te 
voorzien en stort zich verder in projecten 
die haar interesseren.  De vraag of het ook 
wat oplevert, zit daarbij niet meer in de 
weg. 
‘Wat voor een diensten ik lever om aan 
eten te komen?’ Hoogland leunt achter-
over en wijst met haar ogen naar haar 
thee. ‘ Kijk, eigenlijk ben ik gek op koffie, 
op latte macchiato om precies te zijn. 
Het leek me dan ook geweldig als ze bij 
An-Dijvie, de biologische winkel waar ik 
al jaren kom, en waar iedereen altijd blijft 
plakken om met elkaar te discussiëren, 
een koffiehoek zouden openen. Jammer 
genoeg had de eigenaar, Maike, daar dom-
weg geen tijd voor. Maar toen ik voorstel-
de om, in ruil voor voedsel en zaken als 
toiletpapier, op zaterdag zo’n koffiehoek 
te gaan draaien, was ze hartstikke enthou-

siast.  Voor een boerderij die groentepak-
ketten maakt, ben ik vertegenwoordiger in 
Rotterdam. En bij Eneco heb ik een advies 
kunnen ruilen tegen een jaar lang gas en 
elektriciteit. 

Het zijn echter haar eigen projecten 
die voor de grootste verrassingen zorgen. 
Hoogland: ‘Zo breng ik het ecologisch 
renoveren van appartementen in kaart; 
iets waar veel mensen in geïnteres-
seerd zijn, maar wat zo veel financiële 
en technische rompslomp met zich mee 
brengt, dat ze het meestal toch maar op de 
reguliere manier laten uitvoeren. Het leek 
me interessant om dit uit te zoeken, voor 

mezelf en uit idealisme. Maar voor ik het 
wist, zat ik aan tafel met allerlei mensen 
die miljoenen aan subsidie beschikbaar 
hebben en het concept wilden uitbouwen 
en inzetten.’ 
Hoogland lacht, en dat doet ze met haar 
mond en haar ogen, begeleid door haar 
vingers die vrolijk tegen het theeglas 
tikken. ‘Alleen al daarom is het een goed 
jaar: mijn netwerk groeit, en mijn zelfver-
trouwen ook.’ 
Volgend jaar gaat Hoogland dan ook niet 
op zoek naar een betaalde baan. ‘Ik wil 
projectgebonden werken, liefst met belo-
ning achteraf, wat volgens mij de ultieme 
manier is om scherp te blijven. En tijdens 
dit experiment heb ik gemerkt: als je doet 
wat je écht leuk vindt, en meestal is dat 
waar je écht goed in bent, ontdek je wat je 
waard bent. En dat is verrassend veel.’ •

Hoogland runt de koffiehoek in een biologische winkel in ruil voor voedsel

www.ikbenalex.nl

www.martijnaslander.nl 

www.eenjaarzondergeld.nl 

www.thefutureinstitute.nl

niet alleen kleine ondernemers 

werken met betaling achteraf: zo kon 

je het nieuwste album van de band 

radiohead in 2007 gratis op hun web-

site downloaden, en achteraf bepalen  

wat je het waard vond. Het album 

is goed verkocht, maar cijfers over 

de opbrengst zijn moeilijk te vinden. 

ook de keten nH-hotels deed deze 

zomer een weekeinde lang een proef 

met betaling achteraf en behaalde 

een dertig procent hogere omzet dan 

hetzelfde weekeinde een jaar eerder. 

een restaurant in Wenen heeft het 

experiment langere tijd volgehou-

den. Met matig succes. in het begin 

betaalden de gasten goed, maar dat 

werd elke week een beetje minder, tot 

er bijna alleen maar daklozen gratis 

kwamen eten. 

De waarde van muziek
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Kantoortuin3De enige test die je ware gezicht toont!

Welk kantoortype ben jij?

Je vindt jezelf vast een geslaagde werknemer. Maar hou je vast, deze test laat zien welk type je écht bent. 
Dan zie je dat je misschien helemaal niet zo’n aardige peer bent maar een raszuivere CarrièreTijger.  

Of dat je, niet alleen diep van binnen maar ook heel zichtbaar van buiten, een behoorlijk 
RieleksteVogel bent. Schaam je niet, als je geen briljante grensverlegger, maar een hele modale 
KantoorMuis blijkt te zijn. Of dat je eigenlijk een behoorlijke ouderwetse GeitenwollenSok bent.  

Bedenk: álle dieren tellen mee in de kantoortuin!

Je bent  
20-25 jaar

26-35 jaar

36-45 jaar

> 45

test jezelf

Kijk voor de uitslag op pagina 38

Je verdient bij (32-40 uur) per maand
tussen de1500 en 2200 bruto 

tussen de 2200 en3000 bruto 

tussen de 3000 en 4000 bruto

 > 4000 euro bruto

 Je oordeel over je salaris:
helemaal top! ( sla volgende vraag over)

is prima 

ach, het gaat

totaal niet tevreden  

denk bij de volgende vragen aan je eigen afdeling, bedrijf, kantoor

Je bent ontevreden omdat:
deze functie elders beter betaalt

ik er niet van kan rondkomen

mijn domme buurman het dubbele krijgt

mijn partner meer verdient

Je wilt graag:
geen geld, wel twee vrije dagen erbij

dat de vakbond actie onderneemt

 100 euro erbij

liever snel promotie

Trouwens, op je werk zou collega X..
zich niet zo moeten uitsloven

er ook 100 euro bij moeten krijgen

eens harder moeten werken

een fijne demotie aan de broek moeten krijgen 

En eigenlijk erger je je ook ...
aan die bloedfanatieke secretaresse 

dat er geen Max Havelaar-koffie in de automaat zit

aan de koffie ‘op zaal’, die gewoon niet te drinken is

aan hoe die patserbaas in z’n dikke Jaguar rondrijdt

Je zou met (nog) meer plezier werken…
als je niet iedere dag op kantoor hoefde te komen

als er bij bedrijfsuitjes ook met vegetariërs rekening  werd gehouden

als je manager eens een compliment gaf

als jullie team eens per jaar naar rome/Parijs/londen mocht vliegen

Je ging niet meer naar huis…
als  er een goede loungeplek op kantoor kwam

ze stoelen gaven waarop je ook een dag kon zitten 

als er wat vaker gelachen werd

dat lekkere ding je eens wat aandacht gaf

Je zou je echt helemaal gewaardeerd voelen …
als je in één klap promotie met een smak geld kreeg   

als de hrm-afdeling  ‘mantelzorgverlof’ zou introduceren 

als je manager wat begrip toonde voor je oudertaken

als je baas je meer exclusieve aandacht gaf

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d

omcirkel a, b, c of d

tekst Mirjam Schöttelndreier

meer dan geld

Joke Westhoeve (53) • assistent-cargadoor bij scheepvaartkantoor Koninklijke Burger Group in Rotterdam. een paar weken geleden hoorde ze voor 

het eerst van de mogelijkheid om in de tijd van de baas iets te doen voor een goed doel. op de site van bemiddelingsorganisatie WorkMate kon ze kiezen uit 

diverse goede doelen, zoals  werken op een kinderboerderij, bejaarden helpen of koken in een clubhuis. uiteindelijk koos Westhoeve voor de voedselbank en 

pakte ze op een ochtend samen met zo’n vijftig vrijwilligers 2.900 voedselpakketten in. ‘Het was allemaal goed georganiseerd. We werden ontvangen met een 

kopje koffie en kregen een korte uitleg. Het werk is niet moeilijk, het moet vooral snel gebeuren. ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, maar achter de lopende 

band had ik nooit gestaan. in de loods was een goede sfeer, het ging allemaal erg efficiënt met mensen die lege en volle kratten kwamen brengen en halen. 

Je kunt natuurlijk ook gewoon geld geven aan een goed doel, maar nu doe ik zelf iets. en ook al is het maar voor één keer, het geeft me toch voldoening.’

beeld Ad Nuis tekst Jady PetovicEen dagje goed doen
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colofon

vkbanen.nl is vernieuwd

Wat drijft jou?
Welke rol vervul jij op je werk? 

test jezelf in een assessment op 

vkbanen.nl. doe ook de assertivi-

teitstest of check je bevlogenheid.

vkbanen.nl/testen

Honderden vacatures
Wat voor functie zoek je? in welke

regio? Je vindt de juiste vacatures

bij vkbanen. de functies zijn ook

per sector te bekijken en je kunt

direct solliciteren.

vkbanen.nl/vacatures

Concurrentiebeding,
Een onding?
in een arbeidsovereenkomst zit 

vaak een concurrentiebeding. 

niet iedereen is zich bewust van 

de consequenties. advocaten 

leggen uit.

vkbanen.nl/juridisch-advies

Win een extra maandsa-
laris
Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

vkbanen.nl

Vraag de loopbaancoach
elise heeft een goede baan in het 

bedrijfsleven,  maar zou graag in 

een non-profit organisatie wer-

ken. Hoe komt ze daar tussen?  

loopbaancoach Marion van oijen

geeft advies.

vkbanen.nl/coach

Werken in
het buitenland
Wel eens gedacht aan werken in

het buitenland? en wil je meer

weten over de arbeidsvoorwaar-

den in verschillende europese

landen? vergelijk met de Migratie-

wijzer welk land jou het beste ligt.

vkbanen.nl/migratiewijzer

Werkzaam  in HRM
Het nieuws en advies dat interes-

sant  is voor Hr-managers en 

-medewerkers is terug te vinden 

op onze HrM-deelsite.  

hrm.vkbanen.nl

Berekenen wie je eigenlijk bent, is niet zo moeilijk: tel al je gescoorde a’s, b’s, 
c’s en d’s op. Als je meer dan 5 keer dezelfde letter hebt gescoord, ben je een 
robuust kantoortype. Welke, dat lees je hieronder. 
Heb je een beetje flodderig scorebeeld, wat a’s hier en d’s daar en een enkele c? 
Denk dan na of je wel op je plaats bent in de kantoortuin. Vlieg er eens uit, of 
bel een psycholoog.   

Maar eerst de vier duidelijke kantoorpersoonlijkheden : 

uitslag test

5 keer of meer a gescoord? 

Jij bent de rielekstevogel, je lounged liever  over 

een droombaan elders dan dat je een tandje bijzet.  

ook zonder topsalaris kun je ten slotte een avondje 

goeie dvd’s kijken, nietwaar? 

5 keer of meer b gescoord ?  

dag Geitenwollensok,  lolliger wordt het leven met 

jou niet,  eerlijker wel.  Jij redt  je met elk salaris 

en zit liever thuis met een kop Fairtrade-koffie 

dan voor veel geld met je team in een vervuilend 

vliegtuig.  

5 keer of meer c gescoord? 

Ha, tevreden kantoorMuis!  Hoe is het met werk? 

net als met het leven zeker: het gaat zoals het 

gaat. en het kan altijd beter. Je salaris toch ook? 

Haha! Wat, is het al 5 uur? okay, doei!  

Op vkbanen.nl vind je alles over werk en persoonlijke ontwikkeling. 
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         Arbeidsmarktcommunicatie Rijk

5 keer of meer d?  

Jij bent een  echte Carrièretijger:  opzij, opzij,opzij - 

dat is jouw motto. Met trage collega’s, cao-loontjes  

en sullige papa-werkers heb je helemaal niks: 

scoren zul je!  

Tot slot: 

Waarom je je leeftijd en salaris hebt opgegeven? 

vul zelf maar in:  je bent bijvoorbeeld een ‘jonge 

overbetaalde’ rielekstevogel of een ‘oude, onder-

betaalde’ kantoorMuis – maar dat had je misschien 

al wel begrepen.  Zoals gezegd, het maakt ook niet 

uit: álle dieren tellen mee.   
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