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Inleiding 

Loon, beloning, prestatiebeloning,…: een onduidelijk discours 

 

Deskundigen stellen dat er nogal wat veranderingen gaande zijn op het gebied van belonen in 

bedrijven en organisaties. Beloning is steeds meer afhankelijk van de behaalde resultaten. Dat 

was al min of meer gebruikelijk voor bestuurders en senior managers maar geleidelijk zou dit 

ook gelden voor heel wat andere leidinggevenden, professionals en overige medewerkers. 

Volgens deze deskundigen wordt beloning naar prestaties sinds het begin van de jaren ‟70 op 

bescheiden schaal toegepast. In die situatie werd verschillende decenia nauwelijks verande-

ring vastgesteld. Nu zou dat wel zo zijn.1  

 

De discussies rond het bekendmaken van toplonen, de verspreiding van meer prestatiegerich-

te beloningscomponenten, de oproep in het Generatiepact om op zoek te gaan naar alterna-

tieven voor leeftijds- en anciënniteitbarema‟s, … maken duidelijk dat belonen of „compensation 

and benefits‟ een veel besproken, actueel HR-onderwerp is. Maar… met een vaak onduidelijk 

discours. Er worden tegenstrijdige definities gebruikt. Wat betekenen begrippen als merit-

rating, skill-based pay, competentiebeloning, gainsharing enz. precies ? Hoe zit het in de praktijk? 

Er bestaat immers een amalgaam van systemen, die elk hun eigen problematiek kennen. De situa-

tie van commerciële functies is anders dan de situatie bij topmanagers. De situatie van een 

team productiemensen die op basis van hun teamprestaties beoordeeld en beloond worden, is 

heel anders dan de aan een individuele beoordeling van de aanwezige competenties gerela-

teerde beloning. Een éénmalige bonus is iets heel anders dan de mogelijkheid van een bli j-

vende salarisverhoging. De situatie in een bedrijf met 10 of 20 werknemers is heel verschillend 

met die in een bedrijf met 2.000 werknemers. We vragen ons met andere woorden af welke 

systemen op welke manier, voor welke personeelscategorieën, met welk resultaat worden toege-

past. 

 

Dit onderzoeksproject bestond uit drie onderzoeksdelen: een literatuuronderzoek, casestudies 

en statistisch onderzoek op STV-datamateriaal. 

Via het literatuuronderzoek willen we in eerste instantie duidelijkheid scheppen in het discours 

en de data die over belonen in het algemeen en prestatiebelonen in het bijzonder beschikbaar 

zijn. Bij dit literatuuronderzoek hanteren we een ruim begrip van prestatiebeloning.  

De casestudies uitgevoerd in 17 ondernemingen in Vlaanderen. Via gesprekken met HR-

managers, Managers Compensation & Benefits, personeelsmedewerkers, evaluatoren en 

vakbondsvertegenwoordigers trachten we de praktijk van prestatiebeloning in kaart te bren-

                                                             
1  Geïnspireerd op Thierry (2005), Nederlands expert op vlak van belonen.  
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gen. We willen nagaan waarom ondernemingen of organisaties prestatiebeloning invoeren, 

welke prestaties men wil belonen, welke personeelscategorieën een prestatiebeloning krijgen, 

hoe de financiering gebeurt enz. Theorie wordt hier aan de praktijk getoetst. 

In het kader van de enquête „Beoordelings- en functioneringsgesprekken‟ verzamelden we 

cijfers over de verspreiding van prestatiebeloning onder Vlaamse werknemers. Daarnaast 

verzamelde STV-Innovatie & Arbeid in het kader van andere onderzoeksprojecten reeds heel 

wat cijfermateriaal over de verspreiding van variabele beloning in het algemeen en premies in 

het bijzonder. Al deze gegevens worden in dit informatiedossier samengebracht. 

 

De theoretische informatie over belonen in het algemeen vindt u terug in het eerste deel van 

dit informatiedossier. Hoofdstuk 1 behandelt de verschil lende functies van belonen. In Hoofd-

stuk 2 gaan we verder in op de techniciteit van belonen. We denken hierbij aan  juridische 

loonbegrippen, de loonbrief, de beloningssystemen, de wijze waarop het loon tot stand komt 

enz. In Hoofdstuk 3 bekijken we summier het loonbeleid als onderdeel van HRM.  

Deel II handelt specifiek over prestatiebeloning. In Hoofdstuk 1 bespreken we de verschillende 

systemen van prestatiebeloning vanuit de vakliteratuur. Waar mogelijk illustreren we deze met 

voorbeelden uit de casestudies. In Hoofdstuk 2 is er aandacht voor de effecten van prestatie-

beloning aan de hand van literatuurgegevens. In Hoofdstuk 3 gaan we in op een aantal rand-

voorwaarden bij de implementatie van prestatiebeloning vanuit verschillende theoretische 

modellen en zetten we de belangrijkste theoretische richtlijnen op een rij. 

Waar Deel I en Deel II inzichten vanuit de literatuur aanreiken, is Deel III de neerslag van de 

casestudies. We zoemen hierbij in op indirecte prestatiebeloning. In Hoofdstuk 1 bekijken we 

waarom bedrijven prestatiebeloning willen invoeren. In Hoofdstuk 2 gaan we na wie men voor 

welke prestaties wil belonen. Hoofdstuk 3 gaat over de financiering van prestatiebeloning. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een aantal praktijkervaringen bij de implementatie van prestatiebelo-

ning. Hoofdstuk 5 gaat in op het belang van een degeli jke evaluatie als basis. In Hoofdstuk 6 

komen tenslotte nog een aantal richtlijnen aan bod in verband met het beloningsbeleid in het 

algemeen. 

In Deel IV komt STV-cijfermateriaal inzake indirecte prestatiebeloning en variabele beloning 

aan bod. Het eerste hoofdstuk geeft informatie over de verspreiding van variabele beloning bij 

Vlaamse organisaties en bedrijven. Het tweede hoofdstuk gaat over de verspreiding van pres-

tatiebeloning onder Vlaamse werknemers. Hoofdstuk 3 plaatst prestatiebeloning in een ruimer 

HR-kader. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan belonings- en functioneringsgesprek-

ken. In Hoofdstuk 4 bekijken we of en in welke mate prestatiebeloning een effect heeft op 

zaken als werkdruk, werkbetrokkenheid, relaties met de collega‟s enz. 
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Deel 1 

Belonen: een eenvoudig woord voor 

een complexe materie 

Belonen is volgens van Dale „een stoffelijke vergelding (voor diensten of verdiensten) geven 

aan‟. De wetgever definieert de arbeidsovereenkomst als de “overeenkomst waarbij een werk-

nemer zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten”. De drie 

bestanddelen van de arbeidsovereenkomst zijn dus het verrichten van arbeid, het betalen van 

een loon en het gezag van de werkgever. Deze drie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Zij maken het mogelijk de contractuele relatie die de partijen verenigt de om-

schrijving “arbeidsovereenkomst” mee te geven. Er kan geen sprake zijn van een arbeidsover-

eenkomst als er ook maar één van deze bestanddelen ontbreekt.2 

 

Beloningen vormen met andere woorden het ruilmiddel bij uitstek voor geleverde arbeid. Maar 

belonen is meer. Beloningen moeten motiveren, werknemers aan de organisatie binden, aan-

trekkelijk zijn voor nieuwkomers en rechtvaardig zijn. Juist die combinatie zorgt ervoor dat het 

een uiterst complex onderwerp is. Daarbij komt dat belonen in heel wat gevallen het onder-

werp is van (sociaal) overleg. 

 

Vaak is ook niet duidelijk wat belonen precies betekent. Waarom wordt er beloond? Waar-

voor? Op welke manier kunnen bedrijven en organisaties belonen? Wat verstaan we onder 

loon? Hoe komt het loon tot stand? In het eerste deel van dit informatiedossier proberen we 

inzicht te geven in de complexe beloningsproblematiek en dit vanuit de meer theoretische en 

technische literatuur hierover. 

 

 

                                                             
2  Artikelen 2, 3, 4 en 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten  
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Hoofdstuk 1  

De verschil lende functies van b elonen 

Door middel van de beloning willen organisaties specifieke doelen bereiken of ze in elk geval 

communiceren. Het is belangrijk de samenhang met andere elementen in het HR-beleid in het 

oog te houden. Door de keuze voor bepaalde beloningssystemen en arbeidsvoorwaarden en 

door het accent dat op bepaalde onderdelen wordt gelegd, kunnen bedrijven en organisaties 

enigszins sturen welke doelen prioriteit krijgen. Omgekeerd zou aan de hand van de belo-

ningssystemen die in een bedrijf worden toegepast, kunnen afgeleid worden welke doelstellin-

gen worden nagestreefd. Zij het dat er niet altijd sprake is van een coherent beloningsbeleid. 

 

Beloningen zijn vergoedingen voor geleverde arbeid, verschaffen mensen middelen, maar 

vervullen daarnaast nog verschillende andere functies. Prof. Thierry (2005, p. 12) onder-

scheidt er acht. We plaatsen deze functies in een schema. 
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Figuur  Functies van belonen 

Functie Uitleg 

medewerkers 
aantrekken op 
de arbeidsmarkt 

Beloning wordt gebruikt om een bepaald profiel van medewerkers aan te trekken. In 
personeelsadvertenties vinden we omschrijvingen terug als „wij zoeken mensen die 
hard willen werken en veel willen verdienen ‟ of „ons bedrijf waardeert ervaring en 
ontwikkeling en biedt zekerheid‟. Beloning wordt daarbij gebruikt om mensen die 
werk zoeken een beeld te geven van het bedrijf. Het kan ook uitgespeeld worden als 
extra troef, bv. „bij ons wordt rekening gehouden met individuele voorkeuren‟. 

medewerkers 
binden 

Door volgende stappen op de salarisschaal of door het krijgen van aandelen of pre-
mies in het vooruitzicht te stellen, probeert men goede medewerkers aan het bedrijf 
te binden. Managers en hogere kaderleden krijgen soms opties op aandelen die men 
pas na verloop van jaren mag uitoefenen. 

stimuleren van 
prestaties 

Via de beloning wil men effectief het gedrag van mensen in hun werk beïnvloeden. 
Het is belangrijk dat de resultaten worden beloond die essentieel zijn voor het werk 
en dat die resultaten goed de bijdrage van de medewerker weerspiegelen. Hierop 
komen we uitgebreid terug in hoofdstuk 3. 

leren van nieuw 
arbeidsgedrag 

Door specifieke werkpunten naar voor te schuiven, deze te evalueren en deze evalu-
atie als basis voor beloning te gebruiken, wil men duidelijk bepaald gedrag of be-
paalde resultaten sturen. Door beloning kunnen personeelsleden worden gestimu-
leerd cursussen en trainingen te volgen. Bij het met succes afronden van de 
opleiding krijgt men dan bijvoorbeeld een toeslag uitbetaald.  

compenseren 
van ongemakken 

Voor bepaalde ongemakken en risico‟s in het werk wordt een vergoeding gegeven. 
Wat een ongemak is wordt door de maatschappelijke waardering van normale arbeid 
bepaald. Bijvoorbeeld ploegenpremie, gevarenpremie, weekendtoeslag,… 

oplossen of 
voorkomen van 
conflicten  

Soms wordt een loonregeling één van de belangrijke onderdelen van het pakket 
waarmee conflicten worden opgelost. Thierry noteert daarbij het volgende: “In ons 
land (i.c. Nederland) kan de zeer omvangrijke toepassing van functiewaardering voor 
het bedrijfsleven en de non-profitsector o.a. worden gezien als een manier om poten-
tiële loonconflicten te beheersen.” 

verlaging van de 
arbeidskosten 

In arbeidsintensieve organisaties vormen de loonkosten vaak de grootste kost. Wan-
neer besparingen zich opdringen, wordt bijgevolg vaak ingegrepen in de beloning. 
Personeelskosten mogen echter nooit absoluut geëvalueerd worden, ze moeten altijd 
relatief en in het licht van de productiviteit bekeken worden.  

eigen, herken-
baar beleid 

Via belonen kan men trachten het specifieke karakter, de eigen cultuur van het be-
drijf of de organisatie te benadrukken. 

 

Op deze verschillende functies gaan we later verder in. We gaan met name na in welke mate 

deze motieven meespelen in de door ons bezochte bedrijven. 
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Hoofdstuk 2  

De verschil lende facetten van b elonen 

In dit hoofdstuk gaan we in op de techniciteit van belonen. We benaderen het begrip loon op 

een zeer analytische manier. Dit betekent dat vanuit verschillende invalshoeken naar loon 

wordt gekeken, waardoor er overlappingen mogelijk zijn. We raken in dit hoofdstuk acht ver-

schillende onderwerpen aan die o.i. enige verdere duiding behoeven.  

 

Eerst behandelen we enkele juridische loonbegrippen, meer bepaald het arbeidsrechtelijk, 

socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk loonbegrip. Ten tweede illustreren we hoe het 

loon is opgebouwd uit meerdere delen, waarvan de meeste in de loonbrief zijn terug te vinden. 

We definiëren de verschillende onderdelen. Ten derde gaan we in op de verschillende belo-

ningssystemen. Deze kunnen worden ingedeeld op basis van beloningsgrondslag, meetsys-

teem en omkeerbaarheid. Ten vierde staan we iets uitgebreider stil  bij het functieloon en func-

tieclassificatie. In het vijfde punt bekijken we hoe het loon wordt gevormd. Ten zesde komen 

de verschillende loonstructuren aan bod met name baremasystemen, loonvorken en brede 

banden. Tot slot bekijken we de verschillende looncomponenten. We gaan na waaruit het loon 

nog kan bestaan naast het basisloon. 

 

De opbouw van dit hoofdstuk kan schematisch als volgt worden voorgesteld. 

Figuur  De verschillende facetten van belonen 
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1.  Juridische loonb egrippen 

Figuur   Juridische loonbegrippen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridisch bestaan er drie verschillende loonbegrippen die elk hun belang hebben bij het bepa-

len van het loonbeleid: (1) het arbeidsrechteli jke, (2) het socialezekerheidsrechtelijke (of para-

fiscaal) en (3) het fiscaalrechtelijk loonbegrip (R. Janvier, ea, 2005).  

 

Het arbeidsrechtelijk loonbegrip verwijst naar loonvoordelen die worden toegekend tijdens (vb. 

loon, maaltijdcheques, innovatiepremie, bedrijfswagen, …) en na beëindiging (bv. pensioenre-

geling) van de arbeidsovereenkomst. Het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip is van be-

lang voor het berekenen van socialezekerheidsbijdragen. Het fiscaalrechtelijke is dan weer 

relevant voor de berekening van de inkomstenbelasting en van de bedrijfsvoorheffing.   

 

In België staan deze drie begrippen los van elkaar. Dit betekent dat een bepaald loonvoordeel 

loon kan zijn voor de berekening van de opzegvergoeding, maar is vrijgesteld van sociale 

zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing indien toegekend tijdens de duur van de arbeidsre-

latie. Vanzelfsprekend laten ondernemingen zich bij de selectie van de verschillende voord e-

len vaak leiden door vrijstellingen of verplichtingen op fiscaal of parafiscaal (sociale zekerheid) 

gebied. Bij deze keuze kan het ook nuttig zijn te weten of men in geval van ontslag een voor-

deel moet opnemen in de opzegvergoeding.  
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2.  De delen van het loon 3 

Het loon bestaat uit verschillende delen waarvan de meeste terug te vinden zi jn in de loon-

brief. 

 

Figuur  De delen van het loon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het loon of salaris is de bezoldiging voor arbeid die gepresteerd wordt in een dienstverband 

onder gezag en leiding bij een werkgever. Het loon maakt voor de meeste loontrekkenden het 

belangrijkste deel uit van hun inkomsten.4 

 

„Het‟ loon bestaat in essentie niet, er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende „delen‟: 

 loonkost: bovenop het brutoloon betaalt de werkgever een bijdrage aan de sociale zeker-
heid (werkgeversbijdrage). Alle kosten die samenhangen met het loon, noemen we de loon-
kost. 

 brutoloon: het brutoloon is het loon voor normale prestaties of het loon voor het aantal 
gewerkte dagen. Het gaat om het basisloon van de werknemer, vóór elke afhouding van so-
ciale of fiscale aard. Dit bedrag behelst niet enkel de gepresteerde uren arbeid, maar tevens 
de uren afwezigheid wegens ziekte of vakantie, waarvoor de werknemer het recht op een 
normaal loon behoudt. Verder zijn in dit bedrag de lonen voor overuren vervat, evenals een 
schatting in geldwaarde van diverse voordelen. Ook premies, incentives, bonussen, com-
missielonen en dergelijke zijn in dit bedrag vervat.  
 

                                                             
3  Voor meer basisbegrippen in verband met loon en loonvorming: zie begrippenlijst in bijlage. 
4  Info uit Website ACV, Website ABVV en R. Janvier, ea., Het loonbegrip, 2005. 
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 bruto belastbaar loon: dit is het brutoloon verminderd met de RSZ-of werknemersbijdrage. 
Deze afhoudingen worden gebruikt om: enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken 
een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en 
anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen, m.a.w. voor de financie-
ring van de sociale zekerheid.Voor de arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage beta-
len voor de jaarlijkse vakantie. De RSZ-bijdrage van de werknemers is 13,07% van het bru-
toloon. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde jobstudenten en 
lage lonen. De RSZ-afhouding van arbeiders wordt berekend op 108% van het brutoloon 
(dit als compensatie, omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld). Op 
dit bruto-belastbaar loon betaalt de werknemer nog bedrijfsvoorheffing.  

 bedrijfsvoorheffing: na de inhoudingen voor sociale zekerheid moet de werkgever een 
bepaald bedrag op het loon inhouden en doorstorten aan de fiscus. Dit geldt als voorschot 
op de belastingen van de werknemer. In principe wordt de voorheffing berekend volgens 
een barema dat rekening houdt met het bedrag van het loon en met het aantal personen ten 
laste. 

 nettoloon: dit bekomt men als men het bruto belastbaar loon vermindert met de bedrijfs-
voorheffing. 

 

Figuur   De delen van het loon5 

 RSZ-Werkgeversbijdrage  Loonkost 

De loonbrief RSZ- werknemersbijdrage  Brutoloon 

Bedrijfsvoorheffing Bruto be-

lastbaar 

loon 

 

Nettoloon 

 

 

Deze figuur illustreert de loonwig, nl het verschil tussen wat de werknemer ziet van zijn loon 

(het nettoloon) en de totale kosten van dat zelfde loon voor de werkgever. 

 

                                                             
5  Dit is geen exacte grafische weergave van de reële verhoudingen. In realiteit is het nettoloon doorgaans 

ongeveer 1/3de van de loonkost. 
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3.  Beloningssystemen 

Figuur  Beloningssystemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn zeer veel verschillende beloningssystemen, waardoor het gevaar dreigt door het bos de 

bomen niet meer te zien. Heel wat termen worden niet eenduidig gebruikt, het hele belonings-

discours is weinig transparant. We proberen enige duidelijkheid te verschaffen door de ver-

schillende beloningssystemen op basis van vier criteria in te delen: (1) de grondslag, (2) het 

gehanteerde meetsysteem, (3) de omkeerbaarheid en (4) het niveau.  

 

3 .1 .  Be lo n i ng s s y s t e me n o p  ba s is  v a n  de  g ron ds la g  

Wat moet het uitgangspunt zijn voor het belonen van werknemers in organisaties? Waarop 

moet de beloning voor het werk dat mensen doen worden gebaseerd? Op basis van de duur 

van de arbeidstijd? De resultaten van het werk? Eventueel hun opleiding, hun competenties? 

De functie? Of een combinatie? 

 

Bedrijven en organisaties blijven met deze vraag geconfronteerd. De meest gangbare praktijk 

is nog steeds dat het salaris vrijwel uitsluitend of in elk geval voor het grootste deel bepaald 

wordt door de kenmerken van de uitgevoerde functie, dit in combinatie met leeftijds- en anci-

ënniteitstoeslagen of barema‟s. Maar daarnaast zien we toch ook systemen waar niet de func-

tie maar bepaalde kenmerken van de functiehouder als grondslag dienen voor de beloning 

(competentiebeloning) of de prestaties of de resultaten van de functiehouder als dusdanig 

(prestatiebeloning) (Dillen, 2005). 
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3 . 1 . 1  B e l o n i n g  o p  b a s i s  v a n  d e  f u n c t i e ( - z w a a r t e )  

Een eerste grondslag van beloning wordt gevormd door de (kenmerken van de) functies die 

binnen de organisatie terug te vinden zijn. Functies verschillen van elkaar in complexiteit, 

verantwoordelijkheidsniveau, autonomie, etc. Zo verschillen bijvoorbeeld de functies van re-

ceptioniste, vrachtwagenchauffeur, operator en HR-manager in termen van autonomie, vereis-

te kennis, contact met klanten, verantwoordelijkheid,… Bij functiebeloning worden beloning s-

verschillen bepaald en gelegitimeerd op basis van de verschillen tussen de functies. Daartoe 

worden functies onderling vergeleken en gerangschikt, de zogenaamde functiewaardering. 

 

Kort samengevat wordt er bij functiewaardering uitgegaan van de eisen die aan personeels le-

den worden gesteld bij de normale invulling van hun functie. Op grond van de daaruit voorko-

mende rangorde van functies (in functieklassen) wordt in het overleg tussen werkgeversorg a-

nisaties en vakbonden de relatie gelegd met het salaris (via salarisklassen). 

Functiewaardering vormt in ons land nog steeds de belangrijkste grondslag voor het bepalen 

van de rangorde van functies naar hun waarde en daarmee voor de functiebeloning. Jaren 

geleden werd door velen gedacht dat functiewaardering in haar nadagen verkeerde  en niet 

mee zou kunnen met de steeds vaker voorkomende veranderingen in en van veel functies. Die 

verwachting is niet uitgekomen. 

 

De eerste stap bij functiewaardering is de beschrijving van de functie-inhoud. Vervolgens 

wordt de inhoud geanalyseerd en de zwaarte van de functie geëvalueerd. Deze evaluatie  

houdt veelal in dat met behulp van een zogenaamd sleutelsysteem een puntentotaal per func-

tie wordt bepaald. De belangrijkste bedoeling van functie-evaluaties is functies zo objectief 

mogelijk in een hiërarchie te plaatsen om loonverschillen te rechtvaardigen. Het gaat dus wel 

degelijk om het evalueren van de functies en niet van de personen die ze uitoefenen en dat op 

basis van uitgewerkte, niet-discriminerende criteria. Op basis van hun zwaarte worden de 

functies uiteindelijk gerangschikt. Nadat de functies naar waarde worden geschat en gerang-

schikt zijn, kunnen ze in klassen worden gegroepeerd of geclusterd. In dit proces van functi e-

classificatie is de keuze van het aantal en de breedte van de functieklassen veelal een be-

leidsmatige of onderhandelingstechnische materie. Eens het aantal functieklassen is bepaald, 

wordt over deze klassen heen een loonlijn geconstrueerd. Loonklassen zijn het resultaat. 

Meestal wordt elke loonklasse afgebakend door een minimum- en een maximumfunctieloon. 

De reële loonhoogte van een werknemer situeert zich dan ergens tussen een minimum en een 

maximumfunctieloon, afhankelijk van leeftijd, anciënniteit, prestaties en/of competenties. Dit 

betekent dat vaak verschillende grondslagen aan de basis liggen van een beloningssysteem 

(functie-prestaties, functie-competenties-prestaties, …). 
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Functiewaardering en -classificatie6 kennen een lange traditie in België. In de jaren ‟50 

schaarden de Belgische overheid en sociale partners zich achter het principe van functiebelo-

ning. Ze beoogden op die manier het principe „gelijk loon voor gelijk(aardig) werk‟ concreet 

gestalte te geven.  

 

Voor meer informatie over functieloon zie verder in dit hoofdstuk bij 4. Functieloon en functi e-

classififactie: verdere uitdieping. 

 

3 . 1 . 2  B e l o n i n g  o p  b a s i s  v a n  e r v a r i n g  

Ervaring wordt vaak beschouwd als synoniem voor de kwaliteit van de jobuitoefening. Iemand 

die al 10 jaar ervaring heeft binnen eenzelfde functie, zal (in principe) zijn job ook beter  (kun-

nen) doen.  

 

Deze logica staat echter steeds vaker ter discussie, precies omdat  voor dat beter presteren 

geen bewijs dient te worden geleverd. Ook blijkt uit studies dat een verhoging van de product i-

viteit van een werknemer slechts zeer beperkt gelinkt is aan ervaring (Thierry, 2005, p.32) en 

dat het ook eindig is. De productiviteit blijft niet stijgen, terwijl in heel wat baremasystemen het 

loon blijft stijgen. Ervaring en leeftijd zouden in de bepaling van het beloningspakket dan ook 

minder belangrijk worden ten voordele van prestaties en competenties. Men mag echter niet 

uit het oog verliezen dat voor beloningssystemen op basis van ervaring of leeftijd wordt geko-

zen omwille van hun grote transparantie en duidelijkheid. Men tracht op die manier ook erv a-

ren werknemers te behouden.  

 

Prof. Thierry (2005, p. 32) schrijft hierover het volgende: “Het is een interessant discussiepunt 

of ervaring in een functie zou moeten worden beloond. Natuurlijk kan een organisatie ervoor 

kiezen om medewerkers met ervaring iets hoger te belonen dan vergelijkbare collega‟s met 

ietwat minder ervaring, bijvoorbeeld om hen aan de organisatie te binden. Maar het punt is dat 

ervaring binnen een functie nauwelijks een kenmerk lijkt te zijn dat samenhangt met iemands 

productiviteit. Als dit resultaat op grote schaal wordt gevonden, moet de conclusie luiden dat, 

bezien van de gezichtshoek van arbeidsproductiviteit, degenen met meer dienstjaren in een 

functie misschien wel enigszins worden overbetaald.” 

 

Uit literatuur en gesprekken met experten (o.a. binnen Hay) blijkt dat voorstanders van presta-

tiebeloning er op wijzen dat leeftijdsbarema‟s steeds meer onder druk komen te staaan. Sys-

temen waarbij de anciënniteitsopbouw vertraagd of versneld wordt op basis van de geleverde 

prestaties vormen een mogelijk alternatief.  

                                                             
6 Voor meer info over functiewaardering zie ook: Frank Janssens en Noor Segers, STV-Brochure, Functieclassi-

ficatie onder de scanner, SERV/STV, 1995.  
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3 . 1 . 3  B e l o n i n g  o p  b a s i s  v a n  d e  c o m p e t e n t i e s  

Bij competentiebeloning zijn het niet de kenmerken van de functie, maar de karakteristieken 

van de functiehouder die als grondslag gehanteerd worden bij het bepalen van de loonhoogte. 

Werknemers worden dus niet betaald op basis van het type functie dat ze uitvoeren, maar 

overeenkomstig (de toename in) gedemonstreerde vaardigheden of opgebouwde competen-

ties. Competentiebeloning heeft te maken met meetbaar gedrag, met zich ontwikkelende com-

petenties. 

 

Bij competentiebeloning ligt de nadruk op hoe het werk uitgevoerd wordt, m.a.w. het gedrag 

speelt een primaire rol. Hierbij wordt uitgegaan van de mate van training en scholing van een 

werker. Vroegere indelingen naar geschoold, half geschoold en ongeschoold werk doen eraan 

denken. Dikwijls geldt het principe dat hoe schaarser bepaalde kwalificaties zijn, des te hoger 

de beloning ervan. Huidige vormen van beloning naar kwalificatie worden vaak competentiebe-

loning of „skill pay‟ genoemd. Men beloont omdat men verwacht dat deze competenties op 

termijn zullen opleveren .  

 

Door het bijkomend belonen van een nieuw verworven competentie brengt een organisatie tot 

uiting dat ze oog heeft voor individuele ontwikkeling van competenties, al of niet in het bredere 

verband van loopbaan-, personeelsformatie- en meervoudig inzetbaarheidsbeleid.  

 

Voor meer info over beloning op basis van competenties zie bespreking van competentiebelo-

ning in Deel 2: Hoofdstuk 1: 2.3. Indirecte individuele systemen. 

 

3 . 1 . 4  B e l o n i n g  o p  b a s i s  v a n  d e  p r e s t a t i e s  e n / o f  r e s u l t a t e n  

Hier wordt gekeken naar  het resultaat van de functie-uitvoering. De gerealiseerde bijdrage 

van de werknemer bepaalt de loonhoogte. Veelal wordt voor prestaties die een bepaa lde norm 

of standaard overschrijden, een premie of bonus betaald. Het kan hierbij om individuele pres-

taties gaan, maar ook die van het team, de afdeling, het bedrijf of de groep.  

 

Bij prestatiebeloning ligt de nadruk op wat wordt gedaan, met andere woorden welk resultaat 

wordt er afgeleverd. Prestaties reflecteren het verleden: de geleverde omzet, de gerealiseerde 

winst, het aantal verwerkte stuks,…. 

 

Prestatiebeloning kan onder zeer verschillende vormen en op zeer verschillende manieren 

gebeuren: merit grid, aandelen, aandelenopties,… Maar hierop gaan we dieper in in hoofdstuk 

2. 
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3 .2 .  Be lo n i ngs s y s t e me n o p  ba s is  v a n  he t  ge ha nt e e r de  me e t -

s y s t e e m  

Bij indirecte systemen is er sprake van evaluatie. Bij zulke systemen komen één of meer tus-

senpersonen aan te pas. Zij trachten de prestaties te beoordelen, bijvoorbeeld tijdens een 

beoordelingsgesprek. Dit is niet zo bij directe systemen. Directe systemen stellen de hoogte 

van het loon vast op grond van vooraf bepaalde vaste normen die (relatief) eenvoudig te me-

ten zijn (vb. stukloon). We gaan hier verder op in in Hoofdstuk 1 van Deel II. 

 

3 .3 .  Be lo n i ngs s y s t e me n o p  ba s is  v a n  o mk e e rba a r he i d  

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een vast en een variabel loon. Van een vast loon 

staat de hoogte vast die behouden wordt gedurende de duur van het arbeidscontract. Het is 

onomkeerbaar. Een variabel loon daarentegen is wel omkeerbaar. Prof. Sels stelt het als 

volgt: “Een beloning is variabel wanneer ze omkeerbaar is. Het variabele deel wordt namelijk 

niet gegarandeerd. Afhankelijk van het prestatieniveau wordt de beloning wel of nie t toege-

kend of de hoogte aangepast. Het variabele deel moet in elke referentieperiode opnieuw wor-

den verdiend.” (Sels, 2005, p. 139). 

 

Een variabel loon is echter niet synoniem aan een prestatieloon. Prestatiebeloning kan ook 

vast of structureel zijn. Goede prestaties kunnen immers ook leiden tot één of meerdere on-

omkeerbare sprongen op de salarisschaal. 

 

Er wordt ook soms gesproken van flexibele beloning. Dit betekent dat de werknemer –in be-

perkte mate- keuzevrijheid heeft bij de samenstelling van zijn loon. De werknemer krijgt dan 

de kans een deel van zijn loon flexibel te besteden (vb. extra vakantiedagen kopen, investeren 

in bepaalde verzekeringen, sparen voor educatief verlof,….). Afhankelijk van de leeftijd, de 

levensfase en de omstandigheden kunnen dus andere arbeids- en loonvoorwaarden worden 

gekozen. 

 

3 .4 .  Be lo n i ng s s y s t e me n o p  ba s is  v a n  n iv e a u  

Beloningssystemen kunnen ook opgedeeld worden naar het niveau waarop de beloning wordt 

berekend en/of toegekend: individueel of collectief. Bij individuele systemen  wordt het loon 

bepaald op basis van de individuele functie, prestaties, competenties en ook individueel to e-

gekend. Bij collectieve beloningsvormen kan er dan nog een onderscheid gemaakt worden 

naar het team, de afdeling, de vestiging, het bedrijf, de groep. Collectieve beloningsvormen 

zijn meestal prestatiegebonden, vb. teambeloning, winstdeling, productiviteitstoeslag,…  
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Een beloning op basis van teamprestaties kan zowel collectief toegewezen worden (bv. socia-

le activiteiten, verfraaiing van de werkplek,…) als evenredig verdeeld over de teamleden.  

 

4.  Functie loon en functieclassif icatie :  verdere 

uitd ieping  

Figuur  Functieloon en functieclassificatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het beschrijven van de verschillende beloningssystemen haalden we reeds aan dat het 

loon hoofdzakelijk of uitsluitend wordt bepaald door de kenmerken van de uitgevoerde functie. 

Daarom gaan we hier verder in op functielonen en -classsificatiesystemen. Vanuit de literatuur 

sommen we eerst een aantal argumenten pro en contra op over het gebruik van functieloon en 

functieclassificaties. Vervolgens geven we het weinige cijfermateriaal dat er bestaat over de 

verspreiding ervan in Vlaanderen weer (Sels, 2005, p.154 ev).  

 

4 .1 .  Moge l i jk e  v oor de le n  

Het voornaamste voordeel van functieclassificatie is de transparantie. De gebruikte criteria 

voor functiezwaarte zijn voor iedere medewerker over het algemeen zeer goed herkenbaar.  

4° FUNCTIELOON & FUNCTIECLASSIFICATIE 

 voordelen 

 nadelen 

 verspreiding 

BELONEN 
2° DE DELEN VAN HET LOON 

1° JURIDISCHE LOONBEGRIPPEN 

3° BELONINGSSYSTEMEN 5° HOE KOMT HET LOON TOT STAND? 

7°DE OVERIGE COMPONENTEN VAN BELONEN 

6° BAREMASYSTEEM EN VARIATIES 
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Een bijkomend voordeel is ook dat alle functies aan de hand van dezelfde criteria worden 

gewaardeerd. Een loonbeleid gebaseerd op functiewaardering zorgt voor een structuur die 

voor medewerkers duidelijk is. 

 

4 .2 .  Moge l i jk e  na de le n  

Het grootste nadeel van functieloon is, vanuit het standpunt van de werkgever, het vaste en 

zekere karakter ervan. Vastheid vertaalt zich, volgens hen, al snel in voorspelbaarheid en juist 

daardoor in een gebrek aan „motivating power‟. Dit argument wordt door de voorstanders 

weerlegd. In functies wordt namelijk een soort normprestatie verwacht van de werknemers. De 

functie is immers in het leven geroepen om een bepaalde bijdrage te leveren aan het doel van 

de organisatie. Het is dus onrealistisch te stellen dat iemand een lange tijd ondermaats kan 

werken. Als dat wel zo zou zijn, dan schort er iets aan het ruimere personeelsbeleid, niet 

noodzakelijk aan het beloningssysteem. 

 

Een tweede kritiek stelt dat de vastheid van het functieloon de omvang van de vraag naar 

arbeid drukt. De onomkeerbaarheid van het functieloon zou werkgevers afschrikken om nie u-

we arbeidskrachten een contract onbepaalde duur te bieden. Vooral wanneer een toename in 

anciënniteit automatisch tot een loonsverhoging leidt, vertonen de salariskosten een autonome 

stijging. Er wordt gesproken over wage drift. 

 

Een woordje uitleg over de term wagedrift 

In België verwijst het begrip 'conventioneel loon' meestal naar de loonbarema's waarover on-
derhandeld wordt in de sectorale paritaire comités. Het effectieve loon is de vergoeding die 
de werkgever werkelijk betaalt aan de werknemer (hierin zitten de sociale bijdragen en fiscale 
voorheffingen ten laste van de werknemer). Algemeen wordt dat het brutoloon genoemd. In 
het effectieve loon zitten ook aanvullende elementen zoals premies, voordelen in natura enz. 
Die elementen maken deel uit van de totale vergoeding die aan de werknemer betaald wordt 
in de betekenis van de nationale boekhouding.  
In landen waar de loonvorming vooral gebeurt via een systeem van collectief gecentraliseerd 
en/of sectoraal overleg, wordt er vaak een verschil vastgesteld tussen de conventionele lonen 
en de effectieve lonen. Enerzijds zitten er in het effective loon bijkomende verhogingen (col-
lectieve en individuele) die toegekend worden binnen de onderneming. Anderzijds kan dat 
verschil, soms baremaverhoging genoemd, samenhangen met de veranderingen in de werk-
gelegenheidsstructuur of in de samenstelling van de tewerkgestelde beroepsbevolking (leef-
tijd, studieniveau, ...). Omdat het meestal positief is, wordt dat verschil tussen de conventio-
nele en de effectieve lonen vaak wage drift genoemd. 
Bron: perscommuniqué: Centraal Planbureau 5/04/01 

 

Een derde kritiek richt zich op het rigide karakter van functieloon. Een loonbeleid, dat enkel 

steunt op functieloon laat weinig differentiatie toe. Werknemers die eenzelfde functie uitvo e-

ren, worden identiek beloond, om het even hoe groot de verschillen in prestatie of competentie 

ook zijn.  
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Het loonbeleid wordt daardoor statisch en uniform zo stellen de tegenstanders van 100% func-

tieloon. De samenleving wordt gekenmerkt door individualisme, zo stellen zij en di t roept dan 

ook om meer op maat gesneden beloningspakketten. 

 

4 .3 .  De  v e rs pre id ing  v a n  l oo n -  e n  f unc t ie c la s s i f ic a t ie s y s t e -

me n 7 

In het PASO-onderzoek8 wordt nagegaan of functiewaarderings- en classificatiemethoden nog 

steeds het loonbeleid van organisaties domineren. Er werd onderscheid gemaakt tussen:  

 sectorale systemen, meer bepaald beroepenclassificaties die op sectorniveau zijn ui t-

gewerkt en veelal vastgelegd zijn in een CAO;  

 huismethoden, namelijk classificatiesystemen die ontwikkeld zijn in de eigen organ i-

satie (vaak wel vertrekkend van een bestaand format);  

 en de zogenaamde bureausystemen zoals Hay, Berenschot, Orba, ATC, enz…  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat, ondanks de kritiek dat functieclassificatiesystemen niet g emakkelijk 

aanpasbaar zijn aan wijzigingen in functies of omstandigheden, deze systemen sterk verspreid 

blijven. Volgens het PASO-onderzoek doen gemiddeld één op twee bedrijven van minder dan 

10 werknemers en zeven op tien van bedrijven met 10 werknemers of meer er een beroep op.  

Onderstaande tabel geeft bijkomende informatie hierover bij de verschillende werknemers-

groepen.  

 

Tabel   Aanwezigheid van verschillende loon- en functieclassificatiesystemen al 
naargelang de werknemersgroep (in %)9 

 Sectoraal CAO-
systeem 

Bureausysteem Huismethode Geen systeem10 

Arbeiders 45,1 2,0 12,3 40,7 

Bedienden 36,3 3,5 20,3 39,9 

Kaderleden 17,2 7,3 22,1 53,4 

Ambtenaren 54,9 1,0 5,4 38,7 

Bron: Gegevens berekend op basis van PASO 2003 

                                                             
7  Sels, 2005, p.154 ev. 
8  PASO staat voor het onderzoeksproject Panel Survey of Organisations dat gelopen heeft van 2002-2004. Voor 

meer info over de achtergrond en andere resultaten van PASO zie bijlage. 
9   De cijfers voor „ambtenaren‟ heeft enkel betrekking op de sector openbaar bestuur en gemeenschapsvoorzie-

ningen.  
10  De categorie „geen systeem‟ geeft het aandeel organisaties dat geen classificatiesysteem gebruikt voor de 

betreffende werknemersgroep of waarin de specifieke werknemersgroep niet behoort. Dit betekent niet dat er 
geen afspraken zijn, maar het past niet binnen een systeem. Merken we op dat ook indien er geen methode is 
om functies hiërarchisch te ordenen er wel een functieloon kan zijn. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat een loon- of functieclassificatiesysteem zoals vastgelegd in 

de CAO van de sector zonder twijfel het meest gebruikte systeem is bij arbeiders, bedienden 

en ambtenaren. Voor de kaderleden heeft is er vaak geen systeem. Meer dan één op vijf or-

ganisaties heeft voor hen een eigen systeem uitgewerkt.  

 

4 .4 .  De  v e rs pre id ing  v a n  f u nc t ie lo on  

Ook uit de gegevens van de Salarisenquête van Vacature (2006) blijkt dat het functieloon 

sterk dominant blijft. 

Tabel   Aandeel werknemers dat een 100% vast functieloon geniet, zonder enige 
vorm van prestatiebeloning. Cijfers per sector (gerangschikt). 

 100% vast functieloon 

(2006) 

Banken en verzekeringen 42,6 % 

Telecommunicatie 41,63 % 

Farmaceutische industrie 52,59 % 

Voedingsindustrie 68,85 % 

Distributie en logistiek 69,54 % 

Chemische industrie 61,10 % 

Diensten aan ondernemingen 69,48 % 

Informatica 61,17 % 

Metaal 68,70 % 

Horeca 71,88 % 

Hout en papier, grafische nijverheid 75,89 % 

Transport 69,54 % 

Energie en waterbevoorziening 62,94 % 

Textiel en confectie 73,92 % 

Reclame en media 72,91 % 

Bouwsector 78,90 % 

Gezondheidszorg 84,39 % 

Overheden van gemeenschappen en gewesten 85,47 % 

Federale overheid 82,64 % 

Socio-culturele sector 89,02 % 

Lokale en provinciale besturen 90,64 % 

Onderwijs en opleiding 95,33 % 

Bron: www.vacature.com 
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Dit aandeel verschilt sterk van sector tot sector. In de sectoren bank en verzekeringen en 

telecommunicatie is de 100% vaste functiebeloning op slechts vier op tien medewerkers van 

toepassing. In de overheid en non-profit liggen de cijfers zoals verwacht erg hoog. 

 

 

5.  Hoe komt het loon tot stand? 11 

Figuur   Hoe komt het loon tot stand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .1 .  De  v e rs c h i l le nde  m og e l i jk he de n  

Er zijn diverse manieren waarop de toekenning van loon kan worden geregeld en diverse 

rechtsbronnen. In een aantal aspecten van de loonvorming heeft de individuele werkgever zelf 

geen inspraak en is hij gehouden de vastgestelde regels na te leven. Zo nemen bijvoorbeeld 

afspraken op sectoraal niveau in verband met collectieve loondrijvers het grootste deel in van 

de ruimte waarin op interprofessioneel niveau door de loonnorm is voorzien. 

Voormelde automatismen beperken dan ook heel sterk de marge van werkgevers op onder-

nemingsniveau inzake loondynamiek op basis van prestaties en competenties. We gaan in dit 

onderzoek echter niet verder expliciet in op voormelde aspecten van loonvorming. 

                                                             
11  Gebaseerd op: Hertveldt S., Meire N. & Vanderreken I., Loon in vogelvlucht, Ced Samson, 2002. 

5° HOE KOMT HET LOON TOT STAND? 
1) Verschillende mogelijkheden 

 wetgeving 

 CAO‟s 

 Individuele arbeidsovereenkomst 

 Bijzondere polissen en plannen 

2) Cijfergegevens 

BELONEN 
2° DE DELEN VAN HET LOON 

1° JURIDISCHE LOONBEGRIPPEN 

3° BELONINGSSYSTEMEN 

7°DE OVERIGE COMPONENTEN VAN BELONEN 
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Figuur  De hiërarchie van de rechtsbronnen 

Artikel 51 van de CAO-wet van 1968 gaat over de hiërarchie van de rechtsbronnen. Dit artikel 
organiseert de volgorde van de verschillende rechtsregels in het sociaal recht. In feite gaat 
het over een watervalsysteem waarbij een lagere rechtsnorm niets mag vastleggen dat in-
druist tegen (afwijkt van of strijdig is met) een hogere rechtsnorm. Dergelijke regeling is nodig 
want de veelheid van bronnen die het arbeidsrecht kenmerkt, kan leiden tot problemen, voor-
al als dezelfde aangelegenheid door verschillende bronnen wordt geregeld. Zo mag in een 
individuele overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer niets worden vastgelegd 
dat strijdig is met hetgeen op een hoger niveau werd afgesproken.  
 
Volgende hiërarchische niveaus gelden:  

1. Internationale rechtsbronnen met directe werking of de verordeningen van de Euro-
pese Gemeenschap.  

2. Dwingende wetsbepalingen (nationaal recht). Het gaat hier over de wet in de ruime 
betekenis van het woord, namelijk wetten, decreten, KB‟s en ministeriële besluiten. 

3. Algemeen bindend verklarende CAO‟s met als interne hiërarchie: 
a. CAO van de Nationale Arbeidsraad (NAR) 
b. CAO van paritair comité 
c. CAO van paritair subcomité 

De lagere CAO‟s mogen niet afwijken van de hogere. 
4. Niet algemeen bindende CAO‟s met directe binding: wanneer de werkgever de 

overeenkomst ondertekend heeft of aangesloten is bij een organisatie die de over-
eenkomst ondertekend heeft in volgende orde: 

a. de overeenkomst gesloten in de NAR 
b. de overeenkomst gesloten in een paritair comité 
c. de overeenkomst gesloten in een paritair subcomité 
d. de overeenkomst gesloten buiten een paritair orgaan 

5. De geschreven individuele arbeidsovereenkomsten (IAO). 
6. Niet algemeen bindend verklaarde CAO‟s (suppletoir CAO) wanneer de werkgever 

deze overeenkomst niet heeft ondertekend of geen lid is van een werkgeversorga-
nisatie die deze CAO heeft ondertekend. Hij valt wel onder de bevoegdheidssfeer 
van een paritair orgaan en moet dus nageleefd worden, behalve wanneer de indivi-
duele arbeidsovereenkomst hiervan afwijkt. 

7. Het arbeidsreglement 
8. De aanvullende bepalingen van de wet 
9. Mondelinge individuele arbeidsovereenkomst 
10. Het gebruik (in een bepaalde sector). 

 

Bron: Van Eeckhoute W. (1992), Sociaal Compendium, Kluwer.  

 

5 . 1 . 1  D e  w e t g e v i n g  

Een eerste bron van loonvorming is de wetgeving. Onder wetgeving verstaat men zowel natio-

nale wetten als internationale verdragen en verordeningen, bindend voor België, koninklijke en 

ministeriële besluiten, decreten en besluiten op het niveau van Gemeenschappen en Gewes-

ten. Zo wordt de toekenning van vakantiegeld dwingend vastgelegd door de wetgeving inzake 

vakantiegeld. De loonbeschermingswet legt dan weer een aantal strikte bepalingen vast om-

trent de toekenning van loon.  
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5 . 1 . 2  C A O ’ s  

Ook in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO‟s) worden dikwijls loonafspraken gemaakt. 

Het gaat hier om akkoorden tussen werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden. Een CAO 

kan worden gesloten op verschillende niveaus. Komt ze tot stand in de Nationale Arbeidsraad, 

dan heeft ze kracht van wet op federaal niveau en geldt ze voor alle bedrijfstakken. Binnen de 

Nationale Arbeidsraad kunnen ook CAO‟s worden afgesloten voor één bedrijfstak, wanneer die 

niet valt onder een (werkend) paritair comité. CAO‟s kunnen ook afgesloten worden binnen 

een paritair comité (of subcomité) en gelden dan in principe voor de bedrijven binnen de be-

drijfstak waarvoor dat paritair comité bevoegd is. In België ligt in de privésector het zwaarte-

punt van het sociaal overleg, zeker wat het loonoverleg betreft, bij de paritaire comités. Dit zijn 

paritaire overlegorganen, opgericht voor één bedrijfstak, waarin vertegenwoordigers zetelen 

van de voor die sector representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties. Voor de 

werknemers kunnen enkel de als representatief erkende vakorganisaties, nl. het ACV, het 

ABVV en de ACLVB, vertegenwoordigers aanduiden. Het paritair comité wordt voorgezeten 

door een sociaal bemiddelaar van de FOD Tewerkstelling en Arbeid. 

 

CAO‟s gesloten in een paritair orgaan (NAR, paritair comité of subcomité) kunnen bovendien 

algemeen bindend verklaard worden. Dit gebeurt bij koninklijk besluit, met publicatie in het 

Belgisch Staatsblad. Deze grote mate van algemeen-verbindendverklaring heeft gevolgen voor 

het toepassingsgebied van de CAO: dergelijke CAO‟s zijn bindend voor alle werkgevers die 

behoren tot het ressort van het paritair orgaan. Zij hebben een hogere geldingskracht dan 

CAO‟s die niet algemeen binden werden verklaard. 

 

CAO‟s kunnen voorzien in loonbarema‟s en functieclassificaties. Ze regelen ook dikwijls de 

indexeringen van het loon en de toekenning van eindejaarspremies. Ook andere premies (zo-

als nachtpremies, ploegenpremies of anciënniteitpremies), meestal in het kader van de ar-

beidsduur (flexibele arbeidsregelingen, nachtarbeid,…) worden nogal eens geregeld via een 

CAO. CAO-loonbarema‟s zijn minimumlonen. Het staat de werkgever uiteraard vrij in zijn be-

drijf hogere lonen toe te kennen. 

 

Op ondernemingsniveau kunnen er ook CAO‟s tot stand komen. De werkgever onderhandelt 

dan met de vakbondsafvaardiging binnen het bedrijf. Er is discussie over wie de CAO geldig 

kan ondertekenen.  
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Ondertekening van CAO’s op ondernemingsniveau 

Mag de syndicale delegatie een CAO ondertekenen op ondernemingsniveau of is de handte-
kening van de vakbondssecretaris een absolute noodzaak?  
Werkgeversorganisaties vinden dat de syndicale delegatie deze bevoegdheid wel degelijk 
heeft maar de vakbonden vinden van niet. Deze laatste zijn van oordeel dat er steeds een 
ondertekening nodig is door de vakbondssecretaris van een representatieve werknemersor-
ganisatie.  
 
De praktijk is in elk geval dat niet de syndicale delegatie ondertekent maar wel de permanen-
ten van devakbond hiervoor komen opdagen.  
 
De NAR bracht hierover midden jaren 90 een verdeeld advies uit. Het statuut van de zg. vri j-
gestelden blijft dan ook een heikel punt binnen het Belgische sociaal-economische model. 
 
Bron: VKW-metena, J Van Overtveldt cs , Beleidsnota Het Qwerty-model, 2006, p.17. 

 

5 . 1 . 3  E e n  i n d i v i d u e l e ,  s c h r i f t e l i j k e  a r b e i d s o v e r e e n k o m s t  

De werkgever en de betrokken werknemer kunnen loonafspraken vastleggen in een individue-

le, schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze omvat minstens het startsalar is, maar in vele ge-

vallen worden ook de belangrijkste voordelen opgenomen in de arbeidsovereenkomst, zoals 

de bonus, de bedrijfswagen, de groepsverzekering, de maaltijdcheques,… De concrete moda-

liteiten en voorwaarden van de toekenning van deze voordelen worden ofwel in een arbeids-

overeenkomst vastgelegd, ofwel worden ze erin vermeld en wordt er verwezen naar aparte 

polissen en plannen over deze voordelen. 

 

5 . 1 . 4  B i j z o n d e r e  p o l i s s e n  e n  p l a n n e n  

Bijzondere polissen en plannen worden courant gebruikt bij de invoering van bepaalde voorde-

len: denken we maar aan de groepsverzekeringspolis, het bedrijfswagenplan, het bonusplan, 

regels inzake gebruik van de GSM of laptop,… Meestal gaat het om eenzijdig door de werkge-

ver opgestelde plannen waarover de werknemer zijn akkoord betuigt via zijn arbeidsovereen-

komst of via een apart document. 

 

5 .2 .  Ci j f e rge ge v e ns  u i t  e x t e r n  on de r zoe k s ma t e r ia a l  

Dat is de theorie, maar hoe gebeurt het nu in de praktijk? Waar ligt het zwaartepunt: bij de 

individuele of de collectieve onderhandelingen?  
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PASO12 peilde naar het niveau waarop het basisloon van werknemers wordt vastgelegd: door 

collectieve onderhandelingen op het niveau van de sector of regio, door collectieve onderhan-

delingen op het niveau van de overkoepelende organisaties (bedrijfs-CAO), door collectieve 

onderhandelingen op het niveau van de vestiging (vestigings-CAO), zonder onderhandelingen 

op het niveau van de overkoepelende organisatie of vestiging of door afspraken met individu e-

le werknemers.  

 

Tabel   Niveau waarop het basisloon van de arbeiders wordt vastgelegd (aandeel 
organisaties) (%) 

 1-9 wn’ers 10-49 
wn’ers 

50-99 
wn’ers 

100-199 
wn’ers 

200 + 
wn’ers 

CAO sector/regio 56,2 57,6 57,6 66,3 60,6 

Overkoepelende organisatie/ 
vestiging, geen onderhandeling 

5,0 8,3 15,22 8,2 6,7 

CAO vestiging 0,7 0,7 4,8 8,4 12,0 

CAO overkoepelende organisatie 6,2 7,3 11,8 9,8 15,6 

Onderhandeling met individuele 
werknemers 

32,0 26,2 10,6 7,3 5,1 

 

Tabel   Niveau waarop het basisloon van de bedienden wordt vastgelegd (aandeel 
organisaties) (%) 

 1-9 wn’ers 10-49 
wn’ers 

50-99 
wn’ers 

100-199 
wn’ers 

200 + 
wn’ers 

CAO sector/regio 39,9 36,9 40,9 49,5 48,5 

Overkoepelende organisatie/ 
vestiging, geen onderhandeling 

7,2 11,5 18,6 13,6 9,1 

CAO vestiging 1,0 1,1 4,2 5,5 6,9 

CAO overkoepelende organisatie 7,9 8,1 11,8 6,5 12,2 

Onderhandeling met individuele 
werknemers 

44,0 42,4 24,5 24,9 23,4 

 

                                                             
12  Voor meer info over achtergrond en resultaten uit dit onderzoek zie bijlage. 
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Tabel   Niveau waarop het basisloon van de kaderleden wordt vastgelegd (aandeel 
organisaties) (%) 

 1-9 wn’ers 10-49 
wn’ers 

50-99 
wn’ers 

100-199 
wn’ers 

200 + 
wn’ers 

CAO sector/regio 22,8 22,8 30,2 36,3 29,3 

Overkoepelende organisatie/ 
vestiging, geen onderhandeling 

8,9 10,0 18,2 12,0 17,9 

CAO vestiging 4,4 1,5 2,1 3,2 2,6 

CAO overkoepelende organisatie 12,0 8,1 10,0 3,7 9,7 

Onderhandeling met individuele 
werknemers 

52,0 57,8 39,4 44,9 40,5 

Bron: Gegevens berekend op basis van PASO 2003 

 

Bij de arbeiders domineren de sector-CAO‟s. Wat de arbeiders betreft, blijkt 32% van de orga-

nisaties met minder dan 10 werknemers individueel te onderhandelen. In grotere organisaties 

komt dat nauwelijks voor. Bij bedienden blijven sector-CAO‟s erg belangrijk maar speelt ook 

de individuele onderhandeling een belangrijkere rol. Zelfs bij de grote bedrijven (min. 200 

wn‟ers) overheerst de individuele onderhandeling in 23,4% van de bedrijven. Bij kaderleden is 

de individuele onderhandeling zelfs de belangrijkste vorm van loonbepaling en dat zowel in 

kleine als grote bedrijven. 

De vraag is natuurlijk hoe dominant de sectorale classificaties en de sectorale loonvorming in 

de toekomst zullen blijven. Als belangrijk voordeel van dergelijk systeem wordt vaak de sterk e-

re externe coherentie genoemd, hiermee bedoelt men de relatief grote gelijkheid in loonkosten  

tussen bedrijven van dezelfde sector. Een ander pluspunt is dat sectorale classificaties  vaak 

degelijker zijn uitgebouwd dan bedrijfseigen systemen. Een sectorale classificatie biedt ook 

een noodzakelijke onderbouw voor sectorale loonvorming. Zonder sectorale classificatie kan 

men moeilijk minimumbarema‟s bepalen. Sommigen stellen zich dan weer de vraag welk nut 

die sectorale barema‟s hebben. (zie Van Ruysseveldt, 2000  geciteerd in Sels, 2005.). 

 

Een nadeel van een sectorale aanpak is, volgens Sels (2005, p.157) dat hij leidt tot zeer col-

lectief georiënteerde systemen die weinig maatwerk toelaten.  

Ze zetten niet echt aan tot een strategische bezinning over het gebruik van een eigen belo-

ningssysteem. Uit ander STV-onderzoek (o.a. Seghers en Van der Hallen, 1994, in Sels, 2005, 

p.157) blijkt ook dat de klachten over de geringe aangepastheid aan de realiteit van het bedrijf 

het grootst zijn bij die bedrijven die een sectorale classif icatie volgen. 

 

Vanuit vakbondszijde ziet men dit systeem als een belangrijk instrument voor t ransparantie, 

stabiliteit en een voorwaarde voor het principe „gelijk loon voor gelijk werk‟, om oneerlijke con-

currentie te vermijden. 
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6.  Het baremasysteem en variat ies van loonstruc-

turen 13 

Figuur  Het baremasysteem en variaties van loonstructuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .1 .  Ba re ma s y s t e e m  

Voor arbeiders geldt het historisch gegroeide mechanisme van een betaling van het loon per 

uur. Het maandloon wordt met andere woorden gevormd door het aantal gewerkte uren dat 

werd vermenigvuldigd met het uurloon. Bij de bedienden is er een ander systeem van toepas-

sing. Bij hen is de baremieke aanpak wellicht nog steeds de meest gekende vorm van loon-

structuur.  

 

Baremasystemen zijn in België voor bedienden en kaderleden nog steeds sterk verspreid . Een 

baremasysteem is een loonstructuur waarin we enerzijds een aantal klassen, ook wel loonca-

tegorieën genoemd, onderscheiden en anderzijds een aantal loonstappen gedefinieerd op 

basis van leeftijd en/of anciënniteit. In heel wat sector-CAO‟s vinden we vaak baremasyste-

men.  

 

Soms voorziet een barema jaarlijkse verhogingen. In andere gevallen - of na een welbepaalde 

tijd (lees: leeftijd of anciënniteit) - gaat men over tot twee- of driejaarlijkse verhogingen. In de 

meeste baremasystemen zijn de verhogingen in het begin van de loopbaan belangrijker dan 

deze op het einde van de loopbaan. 

                                                             
13  Leeftijdsbarema‟s kunnen niet langer en moeten voor 2009 worden vervangen.  
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In de literatuur (o.a. Dillen, 2005, p. 55 ev) aangehaalde voordelen van een baremasysteem: 

 het ondersteunt interne rechtmatigheid: de lonen worden binnen de organisatie ten opzichte 
van elkaar afgewogen 

 het is gebaseerd op objectieve criteria 

 het zorgt voor transparantie 

 het creëert zekerheid 

 communicatie en beheer makkelijk o.w.v. duidelijkheid 

 

Mogelijke kritieken: 

 er wordt geen rekening gehouden met resultaten van de organisatie 

 zowel lage, middelmatige als high performers van eenzelfde leeftijd/anciënniteit krijgen 
eenzelfde loon  

 soms artificiële promoties 

 leidinggevenden hebben een beperkte sturingsmogelijkheid. 

 

6 .2 .  V a r ia n t e n  v a n  he t  b a re ma s y s t e e m  

6 . 2 . 1  L o o n v o r k e n  

Bij het gebruik van loonvorken wordt elke functie (eventueel na weging) toegekend aan een 

bepaalde functieklasse. Aan elke functieklasse wordt een loonvork toegekend. Typisch aan 

een loonvork is dat een minimum (80%), een middelpunt (ook midpoint genoemd) en een 

maximum (120%) wordt toegekend. Zodoende bedraagt de maximumwaarde van een loon-

klasse anderhalve keer de minimumwaarde, dus een verschil van 50%. Soms kiest men ook 

voor een 70%-130% norm. Dit geeft een bedrijf meer ademruimte. 

 

De zones kunnen als volgt genoemd worden: 

 80%-90% de leerzone 

 90% en 110% competente zone 

 110%en 120%: excellente zone. 

 

Meestal wordt de midpoint bepaald door gebruik te maken van salarisenquêtes. Dit midpoint 

vertegenwoordigt het loon dat de organisatie wenst te betalen aan functiehouders die de ge-

wenste functie-invulling en competentieniveau bereikt hebben. Het maximumsalaris wordt dus 

gereserveerd voor excellente medewerkers. 
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In de literatuur (o.a. Dillen, 2005, p. 61 & 62) aangehaalde voornaamste voordelen van loon-

vorken: 

 het feit dat je kan differentiëren 

 behoud van goede medewerkers 

 flexibiliteit bv. mogelijkheid om een jaar geen verhoging toe te kennen in geval van slechte 
bedrijfsresultaten. 

 

In de literatuur aangehaalde voornaamste nadelen van loonvorken: 

 gevaar voor inflatie van het systeem: medewerkers doen er alles aan om met hun functie in 
een hogere klasse te komen 

 wanneer een werknemer gevraagd wordt om een andere functie uit te oefenen, zal hij snel 
akkoord gaan wanneer deze functie in een hogere functieklasse zit. Dat zal veel minder het 
geval zijn als hij in eenzelfde functieklasse blijft. 

 Complex systeem dat veel tijd vraagt 

 Degelijk evaluatiesysteem is onontbeerlijk, maar niet evident. 

 

6 . 2 . 2  B r e d e  b a n d e n  ( b r o a d b a n d i n g )  

Dit is een beloningsmethodiek waarbij de salarisstructuur gekenmerkt wordt door een beperkt 

aantal ruime banden. Elke band groepeert een groot aantal uiteenlopende functies  die in de 

meer conventionele salarisstructuren in een  aantal  afzonderlijke salarisschalen zouden wor-

den ingedeeld.  

 

In de literatuur (o.a. Dillen, 2005, p. 63) aangehaald voornaamste voordeel van brede banden: 

 doordat de salarisvorken breder zijn dan bij traditionele loonklassen, kunnen werknemers 
een belangrijke salarisgroei in dezelfde loonvork doormaken en remt men zo de financiële 
promotiedrang naar de volgende band af, terwijl de bereidheid om een andere functie bin-
nen eenzelfde band uit te oefenen toeneemt. 

 

In de literatuur aangehaalde voornaamste nadelen van brede banden: 

 wanneer de markt aantrekt, loopt de onderneming het gevaar van medewerkers die zich op 
of rond het minimum van een band bevinden aanzienlijk lager dan het markttarief te betalen 
en hierdoor systematisch personeel te verliezen. 

 Doordat hier een groter aantal functies gegroepeerd worden, kan de marktwaarde van 
sommige van de functies effectief gesitueerd zijn in het begin van de band. Wanneer men 
medewerkers in een dergelijke functie betaalt rond of voorbij het middelpunt van de band 
dan gaat men vanuit marktperspectief te ver en zal de arbeidskost niet optimaal beheerd 
worden/blijven. 
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Praktijk   Ter illustratie: loonvorken en broadbanding binnen VOI 

Bij VOI bestond de functieclassificatie oorspronkelijk uit 17 klassen. Aan elke klasse was een 
loonvork gekoppeld met een minimum- en een maximumloon. Het maximum van de desbe-
treffende klasse bereikt hij/zij in principe pas aan het einde van de loopbaan (in casu rond de 
pensioenleeftijd). Het management behoorde tot de klassen 15 tot en met 17. 
 
Het functieclassificatiesysteem van VOI was aan een herziening toe. Men heeft twee opera-
ties doorgevoerd, zowel een functiereductie en een broadbanding.  
Het aantal verschillende functies reduceerde men van 400 naar ongeveer 130. Hiervoor wer-
den de functieomschrijvingen verrruimd.  
Tegelijkertijd verbreedde men de klassen van de niet-managementsfuncties. De klassen 1 tot 
en met 14 werden gehalveerd. Concreet betekende dit volgende reductie: de klassen 1, 2 en 
3 werden klasse 1; de klassen 4 en 5 werden klasse 2; de klasse 6 en 7 werden klasse 3; de 
klassen 8 en 9 werden klasse 4; de klassen 10 en 11 werden klasse 5; de klassen 12 en 13 
werden klasse 6 en de klasse 14 tenslotte werd klasse 7. 
 
Door deze broadbanding verloopt de verloning van de medewerkers niet meer over 2 klas-
sen. In het oude systeem werd een nieuwe medewerker bv. in klasse 12 ingeschaald maar si-
tueerde de eindwedde zich in klasse 13. In het nieuwe systeem blijft de verloning voor deze 
medewerker binnen klasse 6.  
In het nieuwe systeem is de loonvork opgebouwd van 70% tot 130% rond de mediaan. Hier-
mee komt deze loonvork overeen met de (statutaire) loopbaan. Verder biedt dit ook een zeke-
re flexibiliteit. Een schoolverlater zonder anciënniteit begint helemaal onderaan de loonvork. 
Iemand met ervaring zal al iets hoger binnen de loonvork starten. De brede loonvorken laten 
de werkgever toe om te onderhandelen. Men is niet gebonden aan anciënniteit of jaren erva-
ring.  
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7.  De overige componenten  van belonen 

Figuur  De overige componenten van belonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loon kan bestaan uit verschillende componenten. Daarom spreekt men ook vaak van het 

loongebouw. Je hebt allereerst het basisloon (al dan niet gedeeltelijk vast en/of variabel), 

minstens maandelijks uitbetaald.  

 

Een andere component is de aangeboden verzekeringen: hospitalisatieverzekering, aanvul-

lende pensioenen e.d. Ook bedrijfswagens, verkregen kortingen, aangeboden diensten als 

was- en strijkdiensten vallen onder „employee benefits‟ en zijn in die zin ook looncomponen-

ten. 

 

Daar bovenop heb je eventueel jaarlijkse premies en bonussen, ook in geld uitbetaald of ge-

stort. Ook opties en/of aandelen vormen een mogelijke looncomponent.  

 

Steeds vaker worden ook elementen als werk/privé-balans, organisatiecultuur, ontwikkelings-

kansen, aangeboden coaching en dergelijke ook als een soort looncomponent beschouwd (zie 

verder in dit hoofdstuk bij 9.2. Total reward). 

 

Hierbij valt op te merken dat er niet alleen zeer veel looncomponenten kunnen gecombineerd 

worden, maar ook dat die een andere vorm kunnen hebben (vast/variabel) of op een verschil-

lende basis/grondslag worden gegeven (functie, prestaties/resultaten, competenties, individ u-

eel/collectief),… 
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Ook bestaat de mogelijkheid waarbij werknemers zelf hun beloningspakket kunnen samenste l-

len. Zij kunnen dan kiezen afhankelijk van hun persoonlijke situatie en voorkeur wat voor hun 

het best lijkt. Dit zijn de zogenaamde cafetariaplannen. 

 

Het cafetariaplan 

Het cafetariaplan verschaft elke medewerker de keuze voor een belonings-
vorm die het best aansluit bij zijn behoeften. De voordelen van dit systeem zijn 
dat de ervaren opbrengsten van het arbeidsvoorwaarden pakket door de 
werknemers groter zijn, dat men sneller kan inspelen op veranderingen in de 
omgeving en dat meer rekening wordt gehouden met de specifieke leefom-
standigheden van de werknemer. Daarnaast verhoogt het de motivatie en 
tevredenheid van de werknemer en geeft het de organisatie een positief imago 
( Vinke en De Haas, 1996). De grootste nadelen zijn de kosten die de imple-
mentatie voor de organisatie met zich meebrengt, de complexere administra-
tieve verwerking en de complicaties in verband met belasting- en premiehef-
fingen. 
De inburgering in België is zeker nog geen feit. Het heeft voornamelijk te 
maken met de complexe sociale en fiscale wetgeving en onduidelijke recht-
spraak. Een voorbeeld hiervan is de wet Colla, die stelt dat een maaltijdche-
que niet aangeboden mag worden aan slechts één werknemer maar aan alle 
werknemers. Dat maakt dat maaltijdcheques niet zomaar opgenomen kunnen 
worden in een cafetariaplan. Ook de regeling rond forfaitaire kosten, arbeids-
ongevallen- en groepsverzekering vertoont weinig flexibiliteit. Ten slotte speelt 
ook de complexiteit die gepaard gaat met het uitdrukken van elk voordeel in 
geldtermen een grote rol.  

De lage inburgering staat in schril contrast met de verwachte effecten 
van de invoering van een cafetariaplan. Langedijk (1998) en Baeten (1998) 
verwijzen naar de positieve effecten op het verzuim, het vrijwi llige verloop en 
de productiviteit. Daarnaast zou het ook het imago en de herkenbaarheid van 
een organisatie kunnen beïnvloeden, wat op zijn beurt de aantrekkingskracht 
een de keuzevrijheid bij aanwerving positief in de hand werkt. Ten slotte ste l-
len de auteurs dat een verhoging van de loontevredenheid ook de motivatie 
beïnvloedt. Nadelen verbonden aan cafetariaplannen zijn de administratieve 
rompslomp, het ontwarren van het fiscale kluwen en de nood aan grondige 
communicatie opdat het plan zijn doel - keuzevrijheid voor de werknemer- niet 
zou voorbijschieten. 

Uit: Sels, 2005, 15. 
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Hoofdstuk 3  

Het loonbeleid als onderdeel van HRM 

In dit hoofdstuk bespreken we kort vier pijlers van wat in de vakliteratuur als een goed belo-

ningsbeleid wordt gezien: 

1. strategisch belonen 

2. het belang van Total Reward 

3. externe marktconformiteit 

4. interne consistentie. 

 

1.  Strategisch belonen 

Beloningssystemen kunnen het middel bij uitstek zijn om werknemers aan te zetten tot het 

nastreven en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen door het inzetten en verder ontwik-

kelen van de gewenste competenties.  

 

Een strategisch beloningsbeleid positioneert de verschillende onderdelen van de „compensati-

on and benefits‟-mix op een dergelijke manier dat ze sturende elementen worden in het bere i-

ken van de bedrijfsobjectieven. Bovendien houdt een strategisch beloningsbeleid rekening met 

de cultuur, de beloningsfilosofie en levenscyclus van het bedrijf. 

 

De voornaamste vragen die aan de basis liggen van strategisch belonen zijn: “Waarvoor willen 

wij onze werknemers vergoeden? Welke attitudes, vaardigheden en kennis willen we bij onze  

werknemers bekomen om onze ondernemingsdoelstellingen te realiseren? En hoe (onder 

welke vorm) kunnen wij dat het best doen?”.14 Op die manier weerspiegelt de beloningsstrate-

gie de investeringen die een organisatie wil maken in haar menselijk potentieel en  de ver-

wachtingen die daar tegenover staan. Al lijkt, volgens gespecialiseerde consultants, daar vaak 

het schoentje te knellen. Bedrijven en organisaties staan onvoldoende stil bij hun loonbeleid. 

Weten in veel gevallen zelfs niet waarom en waarvoor ze medewerkers belonen. 

 

Het volgende schema invullen is voor wat betreft hun eigen loonbeleid voor heel wat organisa-

ties geen sinecure. 

 

 

                                                             
14 Informatie uit interviews met consultants van Hay, de Witte & Morel, PWC. 
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Figuur   Strategisch belonen: een schema 

wat? waarom? voor wie? hoeveel? waarvoor? financiering? 

Basissalaris      

Loonsverhoging      

variabele beloning       

Aandelenopties/winstdeling      

Pensioenplannen      

voordelen: hospitalisatiever-

zekering, vakantiedagen, 

auto,… 

     

 

Waarom? 

Het is belangrijk te weten wat men met een bepaalde beloningscomponent beoogt, wat men 

ermee wil bereiken (bijvoorbeeld de loonkosten aligneren op de bedrijfsresultaten, de omzet 

verhogen, de werknemers aanmoedigen nieuwe competenties te verwerven en polyvalent-

inzetbaar te zijn …). Daarbij dringt zich de vraag op of die betreffende component daarvoor 

geschikt is. Een organisatie doet er goed aan geregeld na te gaan of de uitgaven die via het 

belonen van medewerkers worden gedaan, wel aan hun doel beantwoorden. Auteurs als Ka-

nungo en Mendonca (1988) wijzen er op dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal wel wordt 

berekend, maar dat het rendement van het beloningspakket zelden wordt  geanalyseerd (in 

Thierry, 2005, p.14). 

 

Voor wie? 

Voor al het personeel of voor een deel? Enkel voor kaderleden en/of bedienden of ook  voor 

arbeiders? Interessant daarbij is te bekijken of, hoe en waarom er onderscheid gemaakt wordt. 

In literatuur wordt het belang van een goede communicatie meermaals aangestipt.   

 

Hoeveel? 

Bij het bepalen van de loonhoogte spelen zowel de interne rechtvaardigheid als de markt een 

rol (zie verder in dit hoofdstuk bij 3 & 4). 

 

Waarvoor? 

Dit verwijst naar de grondslag van de beloning. Is het de functie of zijn het bepaalde compe-

tenties en/of prestaties die men wil belonen? Deze grondslag is vaak verschillend  van compo-

nent tot component, zoals volgend schema illustreert. 
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Figuur  Beloningsgrondslagen 

wat? waarvoor? (op basis waarvan?) 

 functie competentie prestatie 

Basissalaris X   

Loonsverhoging  X  

Variabele beloning (korte termijn)   X 

Aandelenopties X   

 

Financiering? 

Ondernemingen laten zich bij de selectie van de verschillende voordelen vaak leiden door 

mogelijkheden of verplichtingen op fiscaal of parafiscaal gebied. Het is ook belangrijk op voor-

hand een duidelijk zicht te hebben op de financiering van het loon. Zo is het nefast wanneer 

beloftes worden gedaan (bv. 1000€ premie voor goede presteerders) die niet kunnen worden 

ingelost of moeten worden afgezwakt omdat er bv. te veel goede presteerders zijn of omdat 

het voorziene budget ontoereikend is. Wanneer het gaat om een percentage van de winst die 

als financiering dient, moet dit ook duidelijk gecommuniceerd worden. Dit impliceert immers 

dat een premie van jaar tot jaar erg in grootte kan verschi llen. 

 

De factoren van invloed op de individuele beloning zijn in het kort samengevat: 

 de functie of de rol 

 de prestaties van het individu/het bedrijf 

 de competenties van het individu 

 de arbeidsmarkt 

 de waarde en de cultuur van de organisatie. 

 

Het komt erop aan deze factoren in balans te brengen in een, zowel voor de organisatie, als 

voor de medewerkers, evenwichtig systeem. Een belangrijk, cruciaal kenmerk van een loon-

systeem is transparantie. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn op welke manier welke 

factoren van invloed zijn op de uiteindelijke beloning. Een goede balans tussen deze factoren 

moet namelijk bijdragen tot het aantrekken en behouden van medewerkers en tot het belonen 

en stimuleren van gedrag dat bijdraagt tot het succes van de onderneming. 

 

Het opzetten van een degelijk loonbeleid wordt vaak vergeleken met het optrekken van een 

loongebouw, met inbegrip van verschillende kamers en bouwlagen. Het gaat hier echter 

zelden over nieuwbouw, maar meestal om renovatie. Koterijen die moeten worden gesloopt, 

valse plafonds die worden afgebroken, niveaus die worden bijgemaakt, heilige huisjes die 

onder vuur komen te liggen,… Deze vergelijking maakt duidelijk dat het opzetten of wijzigen 

van een loonbeleid niet evident is. 
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2.  Het belang van de tota le  beloning (Total  r e-

ward) 15 

Uit het voorgaande blijkt dat loon veel meer is dan cash. Het kan gaan om andere financiële 

vormen van belonen (vb. aandelen, opties,…). Steeds vaker gaat het ook om extra voordelen 

of zogenaamde „benefits‟: bedrijfswagens, kortingen, hospitalisatieverzekeringen, groepsve r-

zekeringen, extra vakantiedagen,… Steeds vaker worden elementen als opleidingskansen, 

bedrijfscultuur, mogelijkheden om arbeid en gezin vlot te combineren, … gezien als onderdeel 

van het beloningspakket.  

 

Met het flexibiliseren en het individualiseren van de arbeidsvoorwaarden enerzijds en de toe-

name van het aantal componenten anderzijds, vervaagt het zicht op de totale waarde van het 

loonpakket. Vanuit deze problematiek is het concept „Total reward‟ ontstaan. Hierbij wordt voor 

al die secundaire en tertiaire arbeidswaarden een zogenaamde benifietwaarde bepaald. Met 

andere woorden de tegenover liggende waarde in geld wordt vastgelegd.  

 

Volgens Dillen bestaat Totale beloning of Total reward uit vier korven die in meerdere of min-

dere mate gevuld zijn: 

1. beloning: vast salaris, variabel salaris, participatie, recognition-premies, aandelenge-

relateerde beloning, marktpremies of retentiepremies... 

2. voordelen: pensioenplannen en risicodekkingen (overlijden, invaliditeit en medische 

kosten) bedrijfswagens, new age benefits (vb. lidmaatschap, event tickets, verjaar-

dagsbon...),… 

3. tijd en plaats: organisatiestructuur, bedrijfscultuur, waarden van de organisatie, 

werkinhoud, work-life balance,… 

4. ontwikkeling: loopbaanbegeleiding, professionele opleidingen, carrièreladders,… 

 

                                                             
15  Informatie uit Dillen, 2005, p. 21 ev. Alsook uit interviews met consultants van Hay en gesprek met X. Baeten. 
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Figuur  Total Reward 

financieel 

 

individueel 

 

BELONING 

 basissalaris 

 jaarlijkse bonussen 

 langetermijn-incentives 

 aandelen 

 winstparticipatie 

 

VOORDELEN 

 extralegale voordelen 

 maaltijdcheques 

 vakantiedagen 

 firmawagen 

 new age benefits 

 

team 
ONTWIKKELING 

 training 

 on-the-job learning 

 performantie- en compe-

tentiemanagement 

 carrièreontwikkeling 

 successieplanning 

TIJD & PLAATS 

 organisatiecultuur 

 arbeidsomgeving en 

middelen 

 mobiliteit 

 flexibele werktijden 

 mogelijkheid tot af-

stand- of telewerk 

 balans werk/privé 

relationeel 

 

Het niveau, de mix en de positionering van de totale beloning vormen het onderwerp van het 

loonbeleid. 

 

De Hay-group gebruikt volgend model: 
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Figuur  Total Reward model Hay-group 

 Common exam-

ples 

Reward 

elements 

Definition 

Intrinsic: 

internal 

value or 

motivation 

Work-life balance 

Workstyle 

Building for the 

future 

Quality of work 

Emotional 

reward 

   TOTAL 

REWARD 

Extrinsic: 

all things to 

which 

assign a 

monetary 

value 

Tangibles 

Cars 

Vacation 

Discounts 

Visible 

benefits 

TOTAL 

REMUNERATION 

Retirement 

Health & welfare 

Disability 

Insured 

benefits 

Stock/equity 

Performance 

shares 

LTI TOTAL 

DIRECT 

COMPEN-

SATION Annual incentive 

Bonus/spot award 

Short term 

variable 
TOTAL 

CASH 
Base salary Base cash 

 

 

3.  Externe marktco nformite it  

Naast de loonsamenstelling is ook de loonhoogte belangrijk. De loonhoogte bepalen is een 

evenwichtsoefening. Enerzijds moet men ervoor zorgen dat de lonen niet zo hoog worden dat 

ze zich vertalen in te hoge marktprijzen voor de geleverde producten/diensten. Anderzijds 

moeten de lonen voldoende hoog zijn om te kunnen beantwoorden aan de eis van externe 

competitiviteit. Men moet met andere woorden opletten zijn personeel niet onder de markt te 

betalen of men dreigt hen snel te verliezen. 

 

Het aanbieden van hoge (competitieve) lonen en/of benefits kan verschillende positieve effec-

ten hebben. Enerzijds kan het de motivatie aanscherpen en het vrijwillig verloop en absent e-

ïsme drukken (incentive-effect). Anderzijds kan het de aantrekkingkracht en het imago verster-

ken, waardoor de keuze toeneemt (sorting-effect). Bovendien zal een hoog loon bepaalde 

verwachtingen (inzake plichten) creëren bij de kandidaten, waardoor het selectie-effect ver-

sterkt wordt. Hierbij moet steeds in rekening gebracht worden dat hoge lonen zich niet auto-

matisch vertalen in hoge personeelskosten. Personeelskosten mogen nooit absoluut geëvalu-

eerd worden, ze moeten altijd relatief en in het licht van de product iviteit bekeken worden. 
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Vooral in de jaren van extreme arbeidsmarktkrapte (1999-2001) is de aandacht voor externe 

competitiviteit sterk gegroeid. Daaruit volgde ook de nood aan accurate marktgegevens. Dat 

verklaart meteen de enorme populariteit van salarisenquêtes. 

 

Jaarlijks ontvangen HR-afdelingen tal van aanvragen tot deelname aan salarisenquêtes. 
 
Uitleg deelname aan salarisenquêtes 
Eens de werkgever bevestigt deel te nemen aan de enquête, ontvangt hij een vragenlijst. De-
ze omvat vaak een algemene vragenlijst die handelt over bijvoorbeeld de omzet van het be-
drijf, het aantal personeelsleden, de wekelijkse arbeidsduur, de collectieve voordelen, … De 
bijbehorende documentatie kan bestaan uit een opsomming van de diverse functies die wor-
den doorgelicht samen met een korte omschrijving ervan. 
 
Bedoeling is dat de werkgever voor elke werknemer die voldoet aan de omschrijving de nodi-
ge informatie aanlevert (leeftijd, anciënniteit, diploma, brutoloon, bedrijfswagen, forfaitaire on-
kostenvergoeding, maaltijdcheques,…). 
 
Op basis van de ontvangen informatie wordt per functie het mediaansalaris en een aantal 
percentielen (10, 25, 75 en 90) berekend. Naast het salaris wordt tevens een aanduiding ge-
geven met betrekking tot de andere voordelen (zoals groepsverzekering, maaltijdcheques, 
bedrijfswagen, variabel salaris,…) in hoeveel procent van de gevallen toegekend worden, en 
welke waarde dit vertegenwoordigt. Heel wat adviesbureaus werken aan een duidelijke me-
thodologie om voordelen te waarderen zodat een duidelijk beeld kan gegeven worden op To-
tal Reward. 
 
Deze resultaten worden dan gebundeld en ter beschikking gesteld van de deelnemers. Niet 
alle leveranciers van salarisenquêtes laten toe dat niet-deelnemers de salarisenquête ook 
aankopen. 

 

 

4.  Belang van interne consi stentie  

Over het algemeen is men het er over eens dat een commercieel directeur meer mag verdie-

nen dan een bediende, maar hoe verhouden de salarissen zich tussen een commercieel direc-

teur en een IT-manager? Naast de vraag of men een marktconform loon heeft, kan men zich 

ook de vraag stellen of men vergeleken met zijn collega‟s in de eigen organisatie die andere 

jobs en functies uitoefenen eerlijk of billijk vergoed wordt. Dit is vanzelfsprekend een stuk 

moeilijker en heeft te maken met de problematiek van functiewaardering en functieweging. De 

vraag naar externe competitiviteit is een vraag naar het vergelijken van appels, terwijl er bij de 

vraag naar interne consistentie appels en peren in de weegschaal liggen.  
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Deel 2 

Prestatiebeloning 

In Deel 1 hadden we het over belonen. Enige achtergrondinformatie hieroverover, hoe sum-

mier ook, leek ons, gezien de complexiteit van dit onderwerp, wenselijk. In dit deel komt de 

focus van dit onderzoek, prestatiebeloning aan bod.  

 

In het eerste hoofdstuk bekijken we de verschillende vormen van prestatiebeloning. In het 

tweede hoofdstuk behandelen we de mogelijke theoretische effecten van de verschillende 

vormen van prestatiebeloning. In het derde hoofdstuk zoemen we in op een aantal theoreti-

sche voorwaarden en richtlijnen die volgens de literatuur belangrijk zijn bij de implementatie 

van prestatiebeloning. 
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Hoofdstuk 1  

Definit ie en situering binnen het gl obale 

beloningsbeleid 

In tegenstelling tot de indruk die soms wordt gewekt, is prestatiebeloning in essentie niets 

nieuws. Het bestaat al heel lang (bv. stukloon). Pas na de tweede wereldoorlog zijn dergelijke 

vormen verdrongen door beloningen die waren gebaseerd op functiezwaarte (loon naar werk). 

In het laatste decennium van de vorige eeuw is de discussie over prestatieafhankelijke be-

loningsvormen weer op gang gekomen. Ook oudere beloningssystemen komen daarbij op-

nieuw naar voor. 

 

Het basisprincipe van deze vormen van prestatiebeloning is eenvoudig: „loon naar werken‟. En 

toch ontbreekt een éénduidig begrippenkader en definitie en bijgevolg een éénduidig di scours. 

Bovendien gaat het, zoals reeds werd aangehaald, om een amalgaam van systemen, die op 

het principe „loon naar werken‟ gebaseerd zijn: stukloon, tariefloon, merit -rating, merit pay, 

merit bonus, multifactorbeloning, contractbeloning, productiviteitstoerekening, capaciteits - en 

competentiebeloning, commissieloon, skill-based pay, competentiebeloning, gainsharing, 

winstdeling, aandelenopties,... Elk van deze systemen kent een eigen problematiek.  

 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de systemen die in de loop der tijd zijn ontwikkeld 

en die op het principe „loon naar werken‟ zijn gebaseerd . Waar mogelijk illustreren we dit met 

een voorbeeld uit de praktijk (casestudies). We halen in dit hoofdstuk met andere woorden 

summier informatie uit de praktijk aan, de overige informatie volgt in Deel III.  

 

 

1.  Drie  indelingscriter ia  

“Bij prestatiebeloning houdt de financiële beloning direct of indirect verband met het werkresu l-

taat of met het werkgedrag dat in een bepaalde omschreven periode wordt getoond. De be-

oordeling kan individueel gebeuren, maar kan ook gebeuren voor een groter geheel” (Steyaert, 

2000, 6). Dit is de algemene definitie waar we van vertrekken. Maar, zoals gezegd, kent pres-

tatiebeloning vele gezichten. In feite kunnen de verschillende vormen van prestatiebeloning 

worden ingedeeld op basis van drie criteria: 

 Vaste versus variabele systemen; 

 Directe versus indirecte systemen; 

 Individuele versus collectieve systemen. 
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Merken we nu reeds op dat dit niet mekaar uitsluitende invalshoeken zijn. Sommige vormen 

van prestatiebeloning vormen een combinatie van meerdere criteria (bv. een stuk direct en 

een stuk indirect). 

 

1 .1 .  V a r ia be le  v e rs us  v a s t e  s y s t e me n  

Een variabele prestatiebeloning is omkeerbaar. Het variabele deel wordt niet gegarandeerd en 

moet in elke referentieperiode opnieuw worden verdiend.  

Een vaste prestatiebeloning is onomkeerbaar. Prestaties worden vertaald in één of meer on-

omkeerbare sprongen op de salarisschaal. Het gaat met andere woorden om een blijvende 

loonsverhoging. 

 

Vaak wordt variabele beloning verkeerdelijk als synoniem voor prestatiebeloning gebruikt.  

Alhoewel heel wat vormen van prestatiebeloning inherent variabel zijn, bijvoorbeeld stukloon 

of commissieloon, is prestatiebeloning dus geen synoniem van variabele beloning. Prestatie-

beloning kan immers ook vast of structureel zijn. Zo gebruikt men bijvoorbeeld merit-rating 

systemen om de hoogte van de loonsopslag vast te leggen. Zulke periodieke verhogingen op 

basis van prestaties leiden echter tot een blijvende verhoging van het loon zonder dat daar de 

garantie tegenover staat dat de inzet of de geleverde prestaties ook in de toekomst aange-

houden zullen worden. Die blijvende verhogingen krijgen veelal de betekenis van een verwor-

ven recht. Dat is niet het geval bij variabele prestatiebeloning, waarbij de premie of bonus 

telkens opnieuw moet worden verdiend. Omgekeerd is variabele beloning vaak prestatie-

gerelateerd, maar niet altijd. Toch worden ze vaak als synoniemen gebruikt. 

 

1 .2 .  Dire c t e  v e rs us  in d i re c t e  s y s t e me n  

Directe systemen zijn systemen die meetbare resultaten belonen. Systemen met een direct of 

objectief karakter stellen de hoogte van de beloning vast op grond van voorafbepaalde vaste, 

meetbare normen. Zo wordt bij stukloon een vooraf afgesproken bedrag per geproduceerd 

stuk uitgekeerd.  

Bij indirecte systemen komen er één of meerdere tussenpersonen aan te pas (bi jvoorbeeld de 

directe chef). Zij trachten de verwezenlijkingen of competenties te beoordelen, bijvoorbeeld 

tijdens een beoordelingsgesprek of een assessment. Indirecte systemen zijn dus gedragsgere-

lateerde systemen die overwegend kijken naar de „input‟ (bijvoorbeeld de competenties of 

vaardigheden die geïnvesteerd worden in de job) of de „throughput‟ (bijvoorbeeld de wijze 

waarop de functie uitgevoerd wordt). Ze kijken ook naar prestaties zover deze niet beantwoo r-

den aan voorafbepaalde, vaste meetbare normen. 
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In realiteit is het begrip prestaties niet altijd éénduidig. Heeft men het over prestaties in de 

vorm van resultaten of wel in de vorm van gedrag? Dit onderscheid is desalniettemin erg rele-

vant.  

Vaak koppelt men ook beide. Men wil bijvoorbeeld het personeel laten mee genieten van de 

winst, maar hierbij differentiëren naar prestatieniveau. Er wordt dan een pot gevormd met een 

percentage van de winst en die wordt verdeeld onder het personeel naargelang hun evaluatie. 

Dit kan betekenen dat het variabele gedeelte dat men ontvangt op basis van het eigen functio-

neren bij eenzelfde score het ene jaar veel hoger kan zijn dan het andere (omwille van de 

verschillende winstcijfers en/of verschillend aantal gegadigden).  

 

1 .3 .  Ind iv idue le  v e rs us  c o l le c t ie v e  s y s t e me n  

Bij individuele beloning wordt de loonhoogte bepaald op basis van het individuele gedrag of de 

individuele resultaten.  

Bij collectieve beloningsvormen vormen het collectieve gedrag of de collectieve prestaties de 

basis voor de bepaling van de loonhoogte, denk aan teambeloning, gain sharing of winstde-

ling. Een beloning op basis van teamprestaties kan collectief toegewezen worden - het team 

krijgt dan een extra budget voor de aankoop van werkingsmiddelen, de verfraaiing van de 

werkplek, sociale activiteiten, enzovoort -, maar kan ook verdeeld worden over de teamleden 

(collectieve basis maar individuele toewijzing). 

 

2.  Verschi l lende vormen 

Prestatiebeloning heeft vele gezichten. Op basis van de criteria individueel/collectief en direc-

te/indirecte beloning komen we tot een vierdeling (cf. figuur 16). Elk kwadrant herbergt een 

aantal specifieke vormen van prestatiebeloning. Deze worden in dit hoofdstuk verder gedefini-

eerd  Belangrijk hierbij is wel dat we ons tijdens de cases (cf. Deel III) hebben toegespitst op 

de indirecte vormen van prestatiebeloning. Zowel de vaste als de variabele vormen van pres-

tatiebeloning (cf. het derde indelingscriterium) kwamen hierbij aan bod. 

Figuur  Vormen van prestatiebeloning16 

 Direct Indirect  
Individu Stukloon (2.1.1.) 

Commissieloon (2.1.2.) 
Tariefloon (2.1.3.) 

Merit pay 2.3. 
(skill-based pay 2.5.) 
(competentiebeloning 2.5.) 

Collectief Multifactorbeloning (2.2.1.) 
Gainsharing (2.2.2) 
Winstdeling (2.2.3) 
Kapitaalparticipatie (2.2.4) 
Aandelenopties (2.2.5) 

Merit pay voor groepen 2.4. 

                                                             
16  Gebaseerd op Sels, 2005, p.140 ev. 
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2 .1 .  Dire c t e  i nd iv i due le  s y s t e me n  

Bij directe individuele systemen wordt de beloning bepaald op basis van individuele resultaten 

zonder dat hier een echte evaluatie bij te pas komt. Deze resultaten liggen immers vast op 

grond van voorafbepaalde vaste, meetbare normen. De gegevens om mensen te evalueren 

worden met andere woorden buiten het personeelsbeleid om geregistreerd. Het gaat over 

kwantitatieve, geobjectiveerde cijfers. 

 

2 . 1 . 1  S t u k l o o n  

Stukloon houdt in dat een vooraf bepaald bedrag uitbetaald wordt (lineair, degressief of pro-

gressief) per geproduceerd stuk. De meeste systemen werken met een basisloongarantie of 

minimum- en maximumgrenzen. 

Praktijk  Ter illustratie: stukloon in de confectiesector 

Stukloon komt voor in de confectiesector en de textielverzorging. Eén op de vijf arbeidsters 
uit de klassieke confectie en ongeveer evenveel arbeidsters uit de textielverzorging kunnen 
een premie verdienen. Premies komen vaker voor bij arbeidsters uit grote ondernemingen. 
Hetzelfde geldt ook voor arbeidsters die aan minstens vier posten werken en voor arbeidsters 
die regelmatig een collega vervangen (met name multi-inzetbaar zijn).  Indien een arbeidster 
een bepaald aantal stuks binnen een voorafbepaalde tijd realiseert, krijgt zij een premie. Het 
gaat met andere woorden over een premie op basis van productiviteit of individueel rende-
ment. Zo kan een arbeidster uit één van de bestudeerde bedrijven een premie krijgen indien 
ze binnen een welbepaalde tijdspanne in X-aantal kledingstukken een plooi in het rugstuk 
plaatst. Deze premie kan oplopen tot 600 euro op jaarbasis. 17 

 

2 . 1 . 2  C o m m i s s i e l o o n  

Commissieloon is een op maat van de commerciële en verkoopswereld gesneden variant op 

het stukloon. Bij sommige vormen worden ook kwalitatieve parameters in rekening gebracht. 

Er wordt dan bijvoorbeeld niet enkel rekening gehouden met het aantal verkochte stuks, de 

gerealiseerde omzet of de toegevoegde waarde, maar ook met het niveau van klantentevr e-

denheid18.  

 

 

 

 

 

                                                             
17 Informatie uit intern STV-onderzoeksmateriaal. 
18  Zingheim, P.K. & Schuster, J.R. (1995), „Introduction: how are the new pay tools be ing deployed?; Compensa-

tion and benefits review, 10-11. 
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Praktijk  Ter Illustratie: commissieloon bij commerciële functies 

Het bedrijf Filter ontwerpt, produceert en verkoopt wereldwijd filtersystemen. Alle werkne-
mers, ook de verkopers hebben een basiswedde. Deze wordt bepaald aan de hand van een 
loonclassificatiestructuur die rekening houdt met de marktwaarde van de functie. Bij de ver-
kopers vormt het basisloon evenwel slechts 50 à 60% van de totale beloning. Er bovenop 
krijgen ze commissies en bonussen. De commissies krijgen ze op basis van de gerealiseerde 
omzet. 
 
Voor de 4 à 5 bouwadviseurs (of technische verkopers) van Bouw is er een bonussysteem. 
Er wordt jaarlijks een bonus uitgekeerd als de bouwadviseur een meerverkoop kan realiseren 
(m.a.w. de kosten de verkoop overstijgen).  
 
 
De commerciële managers (= kaderniveau) van Hightech krijgen een vast basisloon en een 
variabel surplus. Dit variabele loon bestaat voor 75 tot 85% uit een commissieloon en voor 15 
tot 25% uit een bonus. De commissie kan men wiskundig berekenen. Het heeft te maken met 
verkoopcijfers, orders enz.  
 
 
Bij ICT verkopen en installeren ze ICT-systemen en netwerken op maat van de klant. De 
commerciële medewerkers van ICT krijgen een basisloon aangevuld met een variabele belo-
ning. Oorspronkelijk was dat variabel gedeelte gebaseerd op de gerealiseerde omzet van el-
ke verkoper. Dit zorgde evenwel voor een probleem. Verkopers poogden zoveel mogelijk om-
zet te maken, ongeacht de winstmarge die het bedrijf op het product realiseerde. Op 
bepaalde producten was de winstmarge zeer klein. Hoewel er dus veel omzet werd gemaakt, 
betekende dat geen hoge winstmarge voor het bedrijf. Daarom besloot ICT het over een an-
dere boeg te gooien. Het variabel loon is nu gebaseerd op de behaalde winstmarge.  

 

2 . 1 . 3  T a r i e f l o o n  

Op stukloon en commissieloon bestaan tal van varianten, die vooral van toepassing zijn als 

het aantal stuks niet kan worden bepaald of een te enge en weinig relevante maatstaf vormt. 

Zo wordt bij tariefloon (jaagsysteem) een prestatiecomponent uitgekeerd als een voorafbe-

paalde norm met betrekking tot het werktempo overschreden wordt. 

 

2 .2 .  Dire c t e  c o l le c t ie v e  s y s t e me n  

Bij directe collectieve systemen wordt de beloning bepaald op basis van collectieve resultaten 

zonder dat hier een echte evaluatie bij te pas komt. Deze resultaten liggen immers vast op 

grond van voorafbepaalde vaste, meetbare normen. We denken hierbij aan multifactorbelo-

ning, gainsharing, winstdeling, kapitaalparticipatie en aandelenopties. 
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De loonbonus is in werking getreden 

In het interprofessioneel akkoord voor 2007-2008 sloten de sociale partners een akkoord over 
de invoering van een nieuw stelsel voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebon-
den voordelen. Dat akkoord werd gepreciseerd in een gemeenschappelijke verklaring van de 
Groep van 10 op 14 september 2007. Op 20 december 2007 hebben de sociale partners in 
de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen gesloten. In het parlement werd het wetsvoorstel betreffende de uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008 goedgekeurd dat de nodige wettelijke aanpassingen 
bevat voor de invoering van het nieuw bonussysteem. Sinds 1 januari 2008 is het niet-
recurrente resultaatsgebonden voordeel, of de loonbonus, van kracht. Dit systeem voldoet 
aan een aantal kenmerken.  

 Deze bonus heeft een collectief karakter. Het begrip collectief betekent dat het 
voordeel moet gelden voor een hele onderneming, een groep van ondernemingen 
of een welomschreven groep van werknemers (bijvoorbeeld een bepaalde bedrijfs-
afdeling, de verkopers, de kaderleden). Het begrip collectief betekent ook dat de 
toekenning van de bonus is gekoppeld aan collectieve resultaten die afhangen van 
het bereiken van collectieve doelstellingen. Het voordeel mag niet gebonden zijn 
aan individuele doelstellingen. 

 Naast het collectieve karakter, is het vereist dat de voordelen afhangen van de 
verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare re-
sultaten: bijvoorbeeld de groei van omzet of winst, vooropgezette kwaliteitsniveaus, 
het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen, het behalen van de ISO-norm. 
De doelstellingen zijn gebonden aan de onderneming en niet aan de individuele 
werknemers.  

 Het voordeel mag niet gebonden zijn aan doelstellingen waarvan al bij voorbaat 
duidelijk is dat ze met zekerheid gerealiseerd zullen worden. 

 Het voordeel is in beginsel niet-recurrent (eenmalig), dus steeds afhankelijk van het 
behalen van de doelstelling.  

 Loonbonussen kunnen nooit een verworven recht worden. Een werkgever die een 
loonbonusregeling heeft ingevoerd, is niet verplicht om dat het volgende jaar op-
nieuw te doen. 

 Deze bonus komt niet in de plaats van het loon of van de bestaande voordelen. De 
werknemer bouwt er geen sociale rechten mee op. Het komt niet in aanmerking 
voor de berekening van vakantiegeld, opzeggingsvergoedingen, pensioenen of 
werkloosheidsuitkeringen. 

 Maximaal kan er jaarlijks een nettobonus van 2200 euro per werknemer worden 
toegekend. Het bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden..  

 Tot het grensbedrag zijn geen socialezekerheidsbijdragen voor de werknemer ver-
schuldigd. Op de loonbonus moet de werkgever een sociale bijdrage van 33 pro-
cent betalen. De werkgever kan de volledige kost (loonbonus + bronheffing) in min-
dering brengen van zijn belastbaar inkomen. Voor de werknemer geldt tot het 
grensbedrag een volledige fiscale vrijstelling: er moet geen bedrijfsvoorheffing wor-
den ingehouden en het voordeel is vrij van belasting. 

 Steeds moet de loonbonus als motivatie-instrument worden gebruikt. Het bedrijfs-
plan moet een opvolgings- en controlemethode bevatten. Op het ogenblik van de 
betaling moet de werkgever aan de werknemer een informatiefiche bezorgen. 

 Alle bedrijven uit de private sector kunnen genieten van dit systeem.   

 Voor personeelsgeledingen met syndicaal afgevaardigden in de onderneming moet 
de invoering van de loonbonus via CAO. Concrete afspraken over de voordelen 
moeten worden gemaakt op het niveau van de onderneming. Bedrijven zonder 
syndicale aanwezigheid kunnen zich aansluiten op een kader dat binnen de Natio-
nale Arbeidsraad wordt uitgewerkt. 
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2 . 2 . 1  M u l t i f a c t o r b e l o n i n g  

Bij multifactorbeloning worden verschillende kenmerken van de te leveren prestatie gelijktijdig 

verrekend (bijvoorbeeld: zuinigheid met grondstoffen, kwantiteit, kwaliteitsuitval, afvalperce n-

tage, enz.). Multifactorbeloning is een directe beloningsvorm die veelal op collectief niveau 

wordt toegepast, bv. bij de beloning van productieteams.  

Praktijk  Ter illustratie: multifactorbeloning in de confectiesector 

Multifactorbeloning is een vorm van prestatiebeloning die in de confectiesector voorkomt. Er 
bestaan verschillende varianten. In één van de bedrijven komt volgende situatie voor. Naast 
rendement – wat bij stukloon voorop staat - spelen nog andere factoren mee: aard van de se-
rie (of het type model), de grootte van de serie, of iedereen aan zijn of haar machine kan 
werken en of er (zieke) collega‟s moeten worden vervangen. Met al deze factoren samen 
wordt er rekening gehouden bij de berekening van de premie. In een ander bedrijf uit deze 
sector bestaat een gelijkaardig systeem. De premie wordt berekend op basis van rendement, 
kwaliteit, absenteïsme en polyvalentie. De meeste punten gaan naar rendement, de minste 
naar polyvalentie. 
 
Een enquête bij arbeidsters uit deze sector bevestigen deze caseresultaten. De premie van 
heel wat arbeidsters uit de confectie is gebaseerd op een combinatie van verschillende crite-
ria, maar productiviteit is er daar wel meestal één van (voor 85% van de arbeidsters). Kwali-
teit is het tweede belangrijkste criterium (73%), gevolgd door afwezigheid door ziekte (69%) 
en polyvalantie (65%). 19  

 

2 . 2 . 2  G a i n s h a r i n g  

Gainsharing is sterk vergelijkbaar. Het is een collectieve prestatiebeloning waarbij teams of 

afdelingen bijkomende vergoedingen toegekend krijgen als ze bepaalde niet-winstgebonden 

doelen realiseren (toename in de productiviteit, kostenbesparing, enz.).  

 

2 . 2 . 3  W i n s t d e l i n g  

Winstdeling betekent dat de werknemers een deel van de winst uitgekeerd krijgen. Achter 

deze term gaat een ruime verscheidenheid aan financiële participatiesystemen schuil. In strik-

te betekenis houdt een winstdelingssysteem in dat bovenop het basisloon een winstgebonden 

vergoeding wordt uitgekeerd. Een deel van de vergoeding voor de geleverde arbeid wordt dan 

gekoppeld aan bedrijfseconomische resultaten van de onderneming, met name de bedrijfs-

winst. Het is een prestatiebeloning die zich baseert op de collectieve in plaats van de individ u-

ele prestaties. Deze participatie in de bedrijfsresultaten wordt vaak onmiddellijk toegekend. Ze 

wordt dan uitbetaald in contanten zodra de jaarlijkse of trimesteriële resultaten gekend zijn.  

                                                             
19 Informatie uit intern STV-onderzoeksmateriaal. 
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Bij uitgestelde participatie wordt het variabele gedeelte gestort in een fonds of op een geblok-

keerde rekening gezet. Daarnaast zijn andere vormen van winstdeling: kapitaalparticipatie, het 

aanbieden van aandelen of aandelenopties aan de werknemers. 

 

2 . 2 . 4  K a p i t a a l p a r t i c i p a t i e 20 

In dit systeem biedt het bedrijf aandelen (van het bedrijf of een zusteronderneming) beneden 

de marktprijs aan zijn werknemers aan. Die zijn vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan. 

De korting wordt toegekend op de actuele beurswaarde of, bij niet beursgenoteerde bedrijven 

op de geschatte waarde van het aandeel. Deze toekenning kan worden verbonden  aan voor-

waarden met betrekking tot de overdraagbaarheid aan derden. 

 

2 . 2 . 5  A a n d e l e n o p t i e  

De aandelenopties zijn een variant op de kapitaalparticipatie. De participatie schommelt echter 

op grond van de evolutie van de bedrijfswaarde. Als de bedrijfswaarde toeneemt, zal de waar-

de van het aandeel, op het ogenblik van de uitoefening van de optie, hoger zijn dan de over-

eengekomen prijs, bij toekenning ervan. Bijgevolg zullen de werknemers de optie uitoefenen 

en zo participeren in het kapitaal van hun bedrijf. In het andere geval zal de optie niet worden 

gelicht. 

Praktijk  Ter Illustratie: systemen van financiële participatie 

Bij Hightech is er, in het kader van CAO-onderhandelingen, aan het einde van de jaren ‟80 
een systeem van winstparticipatie ingevoerd. Het gaat jaarlijks om een bedrag van maximaal 
284 bruto, dit ongeacht het statuut en ongeacht de vestiging (m.a.w. wereldwijd). Vroeger 
was de winstdeelname verschillend voor arbeiders, bedienden en kaderleden maar dit is op 
vraag van de vakbonden gewijzigd. 
 
 
Bij Brouwerij werd in het begin van 2007 een „global share plan‟ ingevoerd. Dit plan is geba-
seerd op de „economical profit‟ van de internationale groep m.a.w. op de verhouding tussen 
de bedrijfswinst en het geïnvesteerde kapitaal. Werknemers moeten drie jaar in dienst zijn om 
de aandelen te verwerven. Voor haar hogere kaderleden heeft Brouwerij daarnaast nog het 
performance share plan. Ook dit plan is gebaseerd op de „economical profit‟ van de internati-
onale groep, echter ook de individuele prestaties van de kaderleden spelen mee. Wanneer 
een kaderlid de vooropgestelde verwachtingen overtreft, krijgt hij 30% van het brutojaarsala-
ris in aandelen toegekend. Na drie jaar kan hij deze dan verwerven. 
 
 
 
 

                                                             
20 Kapitaalparticipatie en aandelenopties kunnen als vormen van prestatiebeloning gehanteerd worden omdat ze 

afhankelijk zijn van de prestaties (=resultaten) van de onderneming. Maar de manier waarop ze worden toe-
gekend is niet noodzakelijk volgens de prestaties van de persoon. Het zijn met andere woorden geen syn o-
niemen. 
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Ook bij Woonartikelen is er een systeem van winstdeelname. Deze is voor alle medewerkers 
gelijk ongeacht zijn of haar functie in het bedrijf. De winstdeelname is afgetopt op maximaal 
500 euro op jaarbasis. Deze winstdeelname werd in 2005 ingevoerd via CAO-
onderhandelingen “Het is een gevolg van geven en nemen in een onderhandelingsproces. 
Het bedrijf wou meer flexibiliteit: ten eerste door de invoering van annualisatiecontracten (dit 
zijn contracten van 27 of 36 uur) en ten tweede door de winkel één uur langer open te hou-
den. De winstdeelname stond hiertegenover.” 

 

2 .3 .  Ind i re c t e  ind iv i due le  s y s t e me n  

2 . 3 . 1  M e r i t  r a t i n g  

Onder indirecte individuele prestatiebeloning verstaan we onder andere systemen van indivi-

duele merit rating of merit pay of merit bonus. Bij zulke beloningssystemen wordt de verdien-

ste van de werknemer in een voorgaande periode door een tussenpersoon, meestal de directe 

chef, beoordeeld. Daarbij worden meerdere gezichtpunten gehanteerd, zoals bijvoorbeeld 

kwaliteit, initiatief, betrouwbaarheid, klantgerichtheid of zelfstandigheid. Die evaluatie of merit 

rating bepaalt het wel/niet krijgen of de omvang van de beloning. Het is een individuele en 

indirecte beloningsvorm die zowel vast als variabel kan zijn. In de vaste variant wordt de jaar-

lijkse merit rating vertaald in een onomkeerbare verhoging van het loon (vb. +4% na een „zeer 

goede‟ evaluatie). In de variabele variant gaat het om een merit bonus 

 

Het voordeel van merit pay is dat het op bijna elk type van job toepasbaar is. Puur resultaa t-

gebaseerde systemen zijn daarentegen veeleer beperkt tot situaties waarin prestaties relatief 

eenvoudig te meten en te normeren zijn. 

Praktijk  Ter Illustratie: individuele meritsystemen 

Bij Brouwerij hanteren ze voor de bedienden een eigen vast barema-systeem met een vijf-
jaarlijkse loonsprong op basis van anciënniteit. Dit systeem is echter gekoppeld aan een me-
ritsysteem.  Dit wil zeggen dat de medewerker jaarlijks geëvalueerd wordt en op basis van 
zijn prestaties versneld kan doorgroeien. Op die manier moet hij/zij geen 5 jaar wachten om 
een anciënniteitstrap te zetten. Concreet betekent dit dat bij een goede presteerder het loon 
met 1% stijgt en dat het loon van een uitzonderlijk goede presteerder met 2% toeneemt. Het 
loon van de topperformers kan dus op 5 jaar tijd maximaal met 10% stijgen. Na 5 jaar maakt 
iedereen een loonsprong, ongeacht de prestaties, nl. o.w.v. anciënniteit. Door dit meritsys-
teem kan een goed presterende medewerker evenwel een stukje hoger eindigen dan het ba-
rema voorziet. 
 
 
Bij Land- en tuinbouw worden de bedienden en de kaders jaarlijks geëvalueerd. Na een 
gunstige evaluatie krijgen ze één of meerdere prestatiepunten toegekend. Medewerkers  die 
gedurende het afgelopen jaar normaal presteerden, krijgen twee prestatiepunten toegekend. 
Zij die zeer goed presteerden, kunnen drie à vier prestatiepunten verdienen. Bij een excepti-
onele prestatie is er een toekenning van zes prestatiepunten. Wie zes prestatiepunten heeft 
verzameld, krijgt een loonsverhoging. Wie „normaal‟ presteert, krijgt pas na 3 jaar een loons-
verhoging. Wie beter presteert, krijgt deze loonsstijging veel sneller.   
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De bedienden van Hightech krijgen een baremieke beloning met een jaarlijkse automatische 
anciënniteitsverhoging. Een aantal bedienden die erg goed presteerden of erg veel potentieel 
hebben, worden daarenboven beloond met een merit. Dit is een vaste loonsverhoging die 50 
tot 85 euro kan bedragen, afhankelijk van de functieklasse.  
 
 
Bij Energiebedrijf, Metaalbedrijf en Hightech betalen ze naast het basisloon ook nog jaar-
lijks een bonus uit aan de kaderleden. Niet alleen spelen de individuele prestaties van het be-
trokken kaderlid en de resultaten van het bedrijf en/of divisie waartoe het kaderlid behoort 
een rol, maar ook zijn/haar positie binnen de hiërarchie. De bonus is groter naarmate de func-
tie belangrijker is.  

 

Naast de in Figuur 15 opgenomen vormen van prestatiebeloning willen we ook de aandacht 

vestigen op uitzonderlijke premies of occassionele bonussen. Deze „recognition awards‟ wor-

den selectief gegeven aan welbepaalde individuele werknemers of aan een welbepaalde 

groep van personen21. Het gaat met andere woorden niet om bedrijfsbrede systemen. Het is 

een beloning voor uitzonderlijke verwezenlijkingen of exceptionele prestaties die het bedrijf ten 

goede komen. De uitbetaling van deze premie kan onder verschillende vormen gebeuren: 

cash, als pensioenspaarpremie, aandelen,… De bonus heeft een niet-structureel karakter en 

werkt vanuit het verrassingseffect (vb. innovatiepremie). Deze bonussen wijzen er op dat er 

wel degelijk verschillende systemen bestaan maar dat in praktijk er ook afwijkingen zijn die de 

systematiek ontlopen. 

Praktijk  Ter Illustratie: Een bonus voor uitzonderlijke prestaties 

Bij Metaalbedrijf kunnen bedienden een uitzonderlijke bonus krijgen voor dito prestaties. 
Onder uitzonderlijke prestaties verstaat men het uitvoeren van een uitzonderlijke opdracht, 
zich in iets vastbijten, een speciale doorbraak forceren, met een geweldig idee op de proppen 
komen of tenslotte iets van uitzonderlijke betekenis voor het bedrijf realiseren. Deze bonus 
wordt verleend op basis van het evaluatiegesprek. Maximaal 10% van de bedienden kan zulk 
een uitzonderlijke bonus krijgen en het kan maximaal een half maandloon bedragen. De di-
rectleidinggevenden en hogere directieleden bepalen samen welke bedienden voor deze bo-
nus in aanmerking komen. 
 
 
Raffinaderij betaalt een uitzonderlijke bonus aan haar medewerkers die, al of niet vrijwillig, 
met succes deelnemen aan een uitzonderlijk project dat buiten de normale activiteiten valt. 
De grootte van deze extra-vergoeding hangt af van de aard en de complexiteit van de presta-
tie. Meestal is deze extra-bonus beperkt tot 2500€ bruto. Occassioneel, met name bij een 
enorme impact op de bedrijfsresultaten, gaat het om een groter bedrag. De toekenning ge-
beurt op advies van de direct leidinggevende maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het de-
partementshoofd. De bonus kan meerdere keren per jaar worden toegekend. 
 
 
 
 

                                                             
21 Deze „recognation awards‟ kunnen ook aan een welbepaalde groep van werknemers worden gegeven en 

vormen dan een voorbeeld van indirecte collectieve systemen. De voorbeelden uit de cases passen evenwel 
allemaal onder de categorie individuele indirecte systemen, vandaar plaatsen we deze bonussen hier. 
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Ook Hightech heeft een systeem van „one time bonussen‟; voor het meedraaien in een spe-
ciaal project, voor het opzetten van een beurs, voor permanentie bij de implementatie van iets 
nieuws (bv. op het vlak van informatica). “Het gaat over zaken waarbij je een immense inzet 
van je medewerkers vraagt, m.a.w. eisen stelt aan je medewerkers die je normaal niet doet.” 
Eén keer per jaar wordt bekeken welke medewerkers, zowel arbeiders als bedienden,voor 
zulk een bonus in aanmerking komen. Het systeem van uitzonderlijke bonussen werd in het 
bedrijf geïntroduceerd in de jaren ‟80. Sindsdien groeide zowel het % medewerkers dat hier-
voor in aanmerking komt als het budget. Bij arbeiders wordt er hiervoor wel een kleiner bud-
get voorzien, hetgeen impliceert dat de bonussen die uiteindelijk individueel worden uitgereikt 
voor hen ook beperkter zijn. In een bedrijfsCAO staat opgenomen: “Voor de medewerkers die 
in het afgelopen kalenderjaar buitengewone inspanningen hebben geleverd kan de werkge-
ver ten uitzonderlijke titel éénmalige premies toekennen. Dat gebeurt in maart van elk jaar op 
het ogenblik van de evaluaties. Deze premies worden niet opgenomen in het vaste wedde, 
komen niet in aanmerking voor vakantie- of eindejaarsvergoeding. Elk jaar na de toekenning 
zal aan de syndicale delegatie van de bedienden worden meegedeeld welk percentage van 
de bedienden in aanmerking is gekomen voor deze premies.” 
 
Ook bij Woonartikelen is er een speciale inzetpremie. De afdeling Retail moet driejaarlijks 
elke afdeling van de vestiging verbouwen en opnieuw inrichten. Dit zijn zware projecten die 
bovendien op korte termijn moeten worden afgewerkt. Een aantal medewerkers wordt hievoor 
weggehaald bij hun gewone bezigheden. Bovendien moeten ze tijdelijk vaak extra uren doen. 
Indien ze het project tot een goed einde kunnen brengen, krijgen ze hiervoor een bonus van 
ongeveer 500 euro bruto per maand. Dit is een exceptionale bonus, met name voor 2 à 3 
medewerkers per jaar. 

 

2 . 3 . 2  C o m p e t e n t i e b e l o n i n g  e n  s k i l l  b a s e d  p a y  

Competentiebeloning en skill based pay zijn ook vormen van indirecte individuele beloning. 

We behandelen het evenwel apart. Prestatiebeloning en competentiebeloning zijn immers 

geen synoniemen, ook al is het verschil tussen beide niet steeds duidelijk want “het verwerven 

van competenties is toch ook een prestatie?” en “is competentiebeloning geen specifieke vorm 

van prestatiebeloning?” alsook “wat is skill-based pay dan?”.  

 

Bij competentiebeloning wordt de toename in kennis en vaardigheden of de verdere ontwikke-

ling van meer abstracte gedragscompetenties beloond. Het principe is dat naarmate  de com-

petenties uitbreiden, ook het loon stijgt. Competentiebeloning is eigenlijk sterk verwant met 

merit pay, vooral omdat in beide systemen de beloning (deels) op een beoordeling van ge-

dragscompetenties steunt. Het verschil bestaat vooral hierin dat bij competentiebeloning met 

oplopende competentieniveaus gewerkt wordt. Zo kan voor de functie van leerkracht gewerkt 

worden met vijf competentietrappen: apprentice, novice, career, advanced, accomplished (vb. 

uit Cincinatti-systeem o.a. in Sels, 2005, p.142). Elke trap wordt geoperationaliseerd in termen 

van het te realiseren niveau op een reeks competenties. Eens een trap  bereikt is, wordt (met 

de nodige opleiding, begeleiding en ervaringsopbouw) toegewerkt naar de realisatie van een 

volgende trap. Bij merit pay daarentegen wordt eenvoudigweg beoordeeld hoe bijvoorbeeld 

het afgelopen jaar gescoord is op de betreffende gedragscompetenties. 
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Skill-based pay houdt in dat het loon stijgt naarmate de vaardigheden (de bekwaamheid om 

een bepaalde taak uit te voeren) verbreed of verdiept worden. Het gaat hierbij om vaardigh e-

den die relevant zijn voor de functies in de eigen afdeling of het eigen team. De assumptie is 

hierbij dat naarmate werknemers meer vaardigheden verwerven, ze niet alleen hun taken 

meer doeltreffend kunnen uitvoeren, maar tevens breder inzetbaar worden. Dit type beloning 

wordt eerder in productie-omgevingen toegepast. Eerst worden de vaardigheden vastgesteld 

die belangrijk zijn voor het betreffende procesdeel. Daarna volgt een gericht (on/off the job) 

trainingstraject met het oog op verbreding/verdieping. Na afloop volgt een beoordeling van de 

mate waarin de vaardigheden verworven zijn en/of doeltreffend toegepast worden bij de uit-

voering van het werk. Een toename van de vaardigheden kan beloond worden middels een 

permanente loonstijging (vast) of middels een eenmalige bonus (variabel) (Sels, 2005, p.142). 

 

Over het algemeen wordt er van uit gegaan dat competentiegroei resulteert in een langdurige 

toegevoegde waarde binnen de onderneming. Vandaar de voor de hand liggende koppeling 

van competenties en competentieontwikkeling aan het basissalaris. Er zijn echter ook varian-

ten van competentiegerelateerde beloning, meer bepaald in de verschillende vormen van var i-

abele beloning. Men kan een incentive of speciale premie uitkeren voor competentieverwe r-

ving. De waarde van sommige competenties kan verminderen als gevolg van bijvoorbeeld 

voortdurende vernieuwingen in technologie, frequente mutaties of job-rotaties. Eénmalige 

premies kunnen dan worden toegekend wanneer een medewerker bepaalde essentiële com-

petenties heeft verworven. Zo wordt competentieontwikkeling beloond, zonder een eventueel 

ongewenste vaste salarisverhoging te creëren. Pleitbezorgers van een dergelijk premiestelsel 

accentueren het groter motiverend effect van een éénmalige premie, in vergelijking met een 

soms fractionaire verhoging van het basissalaris. Bovendien wordt op die manier de problema-

tiek van de systematische beoordeling van competenties en competentieontwikkeling uit de 

weg gegaan (Van Beirendonck, 2004, p.169).  

 

Dominique Dillen (2005) somt de volgende voordelen op van competentiebeloning: 

 “De medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen;  

 Het kan perfect aansluiten bij reeds bestaande verloningstechnieken;  

 Bij zuivere competentieverloning is er minder behoefte aan functiebeschrijvingen maar meer 
aan concrete doelstellingen en gewenste competenties/ vaardigheden“  

Als nadelen ziet zij dat het niet alleen zaak is om zich te ontwikkelen, maar dat de implementa-

tie van het aangeleerde ook moet gerealiseerd worden en dat dit ook moet duidelijk gemaakt 

worden aan de medewerkers. Verder geeft ze als mogelijk nadeel: “De zwakkeren binnen de 

organisatie vallen uit de boot”. 
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Praktijk  Ter illustratie: competentiebeloning 

Bij het Ziekenfonds is er een vorm van competentiebeloning. Elke functie heeft een groeitra-
ject in 5 stappen, waarbij er telkens een link is naar beloning. Dit betekent dat elke functie 
binnen elke stap moet scoren op 4 criteria: het kunnen opnemen van verantwoordelijkheid, 
via opleiding kennis hebben opgedaan, autonoom kunnen werken en communicatievaardig 
zijn. Men hanteert intervallen van 5 jaar, waarbij telkens de competenties worden geëvalu-
eerd. Dit betekent dat men bij elke stap van 5 jaar geacht wordt complexere dossiers aan te 
kunnen. Elk van deze stappen gaat gepaard met een loonsverhoging.  
 
 
Ook bij Beroepsvereniging is er competentiebeloning. Het bedrijf stelde een lijst op van zes-
tien criteria die aansluiten bij generieke competenties van de onderneming. Het gaat onder-
meer over kennis van de onderneming, technische kennis, communicatie, initiatief durven 
nemen, leiding geven, team spirit. Elke bediende wordt op negen van deze criteria (of compe-
tenties beoordeeld). Voor alle beoefenaars van éénzelfde functie moetens minstens zes crite-
ria identiek zijn. Op basis van het uiteindeljke evaluatieresultaat kan de bediende een bonus 
krijgen. 
 
 
Bij Bank evolueert het vaste loon niet langer meer op basis van leeftijd of anciënniteit, wel op 
basis van de evoluties in de competenties. Medewerkers worden jaarlijks geëvalueerd, hun 
competenties stuurt men bij via coaching, vormingsprogramma‟s. Men kan dus sneller of tra-
ger evolueren in loon. In vergelijking met het baremasysteem van weleer is er minder zeker-
heid omtrent de loonontwikkeling. 

 

2 .4 .  Ind i re c t e  c o l le c t ie v e  s y s t e me n  ( c o l le c t ie v e  me r i t  ra t ing )  

Uiteraard kan een merit ook aan een team worden toegekend, met name op basis van de 

teamprestaties. In dat geval betreft het een collectief indirect systeem. Het gaat hier over 

teambeloning of merit pay voor groepen. 

Praktijk  Ter Illustratie: een collectief meritsysteem 

De bedienden uit het bedrijf Bouw zijn georganiseerd in kleine business units. Elke business 
unit telt vier functies: de verkoper, de calculator, de tekenaar en de projectleider. Samen zijn 
ze verantwoordelijk voor een project. Er is dus teamwerk. Om dit gezamenlijk functioneren te 
honoreren, wil Bouw een bonus op het niveau van de teams introduceren. Criteria die hierbij 
zullen meespelen zijn klanttevredenheid, flexibiliteit, betrokkenheid, vormingsbereidheid, lay-
outeit... Echter ook de bedrijfsresultaten zullen een rol spelen. De bonus zal m.a.w. enkel 
worden toegekend indien de bedrijfsresultaten gunstig zijn. 
 
Bij Raffinaderij betalen ze een collectieve bonus uit aan alle werknemers van een departe-
ment, op voorwaarde dat het betrokken departement gunstig scoort op een „scorecard‟ van 
objectieven. Deze objectieven kunnen betrekking hebben op de geleverde inspanningen bin-
nen het departement op het vlak van welzijn en veiligheid op het werk, van training en oplei-
ding enz. Naast de resultaten van het eigen departement, spelen ook deze van het globale 
concern een rol bij de bepaling van de hoogte van de collectieve bonus. Deze bonus kan voor 
elke werknemer maximaal 10% van het bruto-jaarloon bedragen.  

 

 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

60 

Hoofdstuk 2  

Effecten van prestat iebeloning: inform atie 

uit l iteratuur 

De aandacht die er bestaat voor „pay for performance‟ suggereert dat de invloed van presta-

tiebeloning op individuele en collectieve prestaties groot is. De wetenschappelijke basis hie r-

voor is echter beperkt. Ondanks meer dan veertig jaar onderzoek bestaat er geen eensgezind 

inzicht over de effecten van prestatiebeloning22. In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op wat 

we in de literatuur terugvinden over mogelijke effecten van de verschillende vormen van pres-

tatiebeloning. 

 

1 .1 .  Ge e n  e e ns ge z i n d  s t a nd pun t  

De relatie tussen beloning en motivatie/prestatie en meer in het bijzonder „pay for performa n-

ce‟ blijft een thema van debat. Volgens Sels domineert nu eens de stelling dat meer prestatie-

gerelateerde beloning de productiviteit van Human Resources opkrikt en dan weer de overtui-

ging dat prestatiebeloning van geen tel is en dat met het oog op motivatie en aansturing van 

gedrag de klemtoon gelegd moet worden op de kwaliteit van de jobinhoud en op de groei- en 

leermogelijkheden (Sels, 2005, p. 147). 

 

De aanhangers van de tweede stroming zoeken hun gelijk vaak bij Herzberg (1966).  

Herzberg stelt in zijn tweefactorentheorie dat de intrinsieke of werkinhoudelijke kenmerken – 

de „satisfiers‟- tot satisfactie aanleiding kunnen geven, maar nooit tot dissatisfactie. Ontbreekt 

er iets aan een werkinhoudelijk kenmerk (uitdaging in werk, erkenning, groeikansen, e.d.), dan 

ontstaat een gevoel van onverschilligheid: het doet er niet toe.  

Werkomgevingaspecten – de „dissatisfiers‟ – kunnen wel dissatisfactie, maar geen satisfactie 

veroorzaken. Is het met zulke aspecten goed gesteld, dan ontstaat een gevoel van onverschil-

ligheid tegenover die factoren. Aan werkomgevingaspecten (beloning, zekerheid, het beleid en 

de leiding van de onderneming, procedures van leidinggeven en intermenselijke relaties) moet 

dus in werksituaties voldaan zijn, maar ze motiveren niet.  

Deze bevinding heeft onder meer nogal wat personeelsmanagers in de overtuiging gesterkt 

dat beloning weinig of geen betekenis heeft voor de motivatie van het individuele arbeidsge-

drag. Herzberg is echter nogal voortvarend geweest. Zijn eigen onderzoeksresultaten relativ e-

ren de rechtlijnigheid van zijn uitspraken.  

                                                             
22  Algera, J.A. & Thierry, H. (1995), „Theorie en praktijk van belonen. Generale en specifieke effecten?‟ Gedrag 

en Organisatie, 8 (6): 345-348. 
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Ze geven namelijk aan dat beloning net zo vaak in verband met satisfactie als in  verband met 

dissatisfactie staat. Beloning krijgt de rol van satisfier wanneer ze gezien wordt als blijk van 

erkenning en die van dissatisfier wanneer het systeem van belonen unfair is, bijvoorbeeld 

wanneer verhogingen te laat of met tegenzin gegeven worden of beloningsverschillen als on-

rechtvaardig worden gezien. 

 

Die tweeslachtigheid blijkt overigens ook uit onderzoeksresultaten. Eisenberger en Cameron 

(1996) analyseerden een honderdtal studies uit de jaren ‟80 en ‟90 en besluiten op basis hier-

van dat een aantal studies nadelige effecten optekent en een ongeveer even groot aantal  

studies geen of een positief effect meet. Uit de studies die negatieve effecten registreren, kan 

vooral geleerd worden dat prestatiebeloning vaak toegepast wordt zonder dat men z ich reali-

seert welke condities vervuld moeten zijn en welke nadelige neveneffecten zich kunnen voor-

doen. Voor het overige geldt dat elk onderzoek om meer onderzoek vraagt en elk resultaat 

direct overstelpt wordt met nuances.  

 

Aan de ene kant staat dus de stelling dat prestatiebeloning niet kan werken, althans niet op 

lange termijn. Prestatiebeloning zou hooguit tot tijdelijke gedragsverandering leiden. Bove n-

dien bestaat het gevaar dat de klemtoon op korte termijn prestaties wordt gelegd en daardoor 

andere belangrijke elementen verwaarloosd worden (zoals werken aan klantentevredenheid, 

het bijhouden van klantengegevens,...). 

Aan de andere kant staat een meer optimistisch perspectief dat stelt dat beloning van gewenst 

gedrag de kans op herhaling van dat gedrag aanzienlijk vergroot. Prestatiebeloning wordt 

daarbij gezien als een simpel en doeltreffend mechanisme om mensen in de juiste ric hting te 

sturen. 

 

Daarnaast kan er natuurlijk een tussenpositie worden ingenomen, hetgeen het meest waar-

schijnlijk lijkt. Dit betekent dat prestatiebeloning wel degelijk als een „reinforcer‟, een verster-

ker wordt gezien maar naast andere. Zo vinden Luthans & Staikovic in hun onderzoek duideli j-

ke steun voor de stelling dat deze beloningsvorm wel degelijk een positieve impact kan 

hebben op het prestatieniveau. Maar zij stellen niet dat het de sterkste of meest effectieve 

versterker of motivator is. Feedback over geleverde prestaties en sociale erkenning of aan-

dacht (en vooral de combinatie van feedback en erkenning) zijn minstens even effectief.   

 

1 .2 .  De  i m pa c t  v a n  de  v e rs c h i l le nde  v or m e n v a n  p re s t a t ie b e -

lon in g  

Uit het voorgaande blijkt dat een eensgezind standpunt duidelijk ontbreekt. Vaak wordt verge-

ten dat verschillende vormen van prestatiebeloning sterk verschillende effecten kunnen  heb-

ben. In hetgeen volgt, gaan we hier verder op in. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

62 

 

1 . 2 . 1  S t u k l o o n  e n  c o m m i s s i e l o o n  

De meeste studies geven aan dat stuk- en commissielonen een sterk positief effect kunnen 

hebben op het individuele prestatieniveau (Thierry, 1987). Dat kan mede te wijten zijn  aan de 

eenvoud en doorzichtigheid van deze systemen. Al kan men niet ontkennen dat het kan leiden 

tot ongezonde werksituaties (jaagsysteem). De positieve resultaten zijn in grote mate toe te 

schrijven aan een selectie- of filtereffect (Harrison et al., 1996). Stukloon leidt er bijvoorbeeld 

toe dat werknemers die weinig stuks maken of verkopen, sneller het bedrijf verlaten.  

 

Ook Gerhart en Rynes (2003) wijzen op de mogelijke productiviteitswinsten. Maar zij nuance-

ren door te stellen dat de meeste studies in top journals betrekking hebben op de succesvolle 

bedrijfscases. Luc Sels zegt hier nog het volgende over: “Er bestaan nauwelijks cases over 

organisaties die bij gebrek aan succes het systeem hebben moeten afvoeren. Organisaties 

laten minder succesvolle HR-praktijken overigens niet graag bestuderen. Hier speelt een dui-

delijke selection bias, waardoor de negatieve effecten sterk onderbelicht blijven. Denk hier 

onder meer aan: meer conflicten tussen werknemers die de output willen maximaliseren en 

hun managers die zich zorgen maken over een tanend kwaliteitsniveau; weerstand tegen pro-

cesinnovatie uit vrees dat ze zal leiden tot aanpassing van de standaard of de norm; meer 

competitiviteit tussen werknemers; geringe bereidheid van meer ervaren werknemers om de 

nieuwkomers intensief te begeleiden of te investeren in kennismanagement, enz.” (Sels, 2005, 

p.148). 

 

1 . 2 . 2  I n d i v i d u e l e  m e r i t  p a y  

Studies over merit pay zijn lang niet onverdeeld positief in hun bevindingen. Heneman (1992) 

lichtte tien studies door die het effect van merit pay op de individuele prestaties onderzochten. 

Vijf van de tien studies vonden een statistisch significant en positief verband, de vijf andere 

vonden geen verband. Pearce et al. (1985) namen de impact van merit pay op de bedrijfspres-

tatie onder de loep. Zij kwamen tot de bevinding dat merit pay een negatief effect heeft op de 

bedrijfsprestaties.  

 

De voornaamste kritieken op deze beloningsvorm hebben betrekking op de kwaliteit van de 

merit rating, dus op de kwaliteit van de beoordeling die eraan ten grondslag ligt. Op deze or-

ganisatorische elementen die meespelen bij een impactstudie van prestatiebeloning, komen 

we nog meermaals terug in dit informatiedossier. 
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1 . 2 . 3  C o l l e c t i e v e  s y s t e m e n :  t e a m b e l o n i n g  e n  f i n a n c i ë l e  p a r t i c i p a -

t i e  

Met de toenemende aandacht voor (zelfsturend) teamwork neemt ook de wetenschappelijke 

interesse in collectieve beloningsvormen toe.  

 

Bij teamwork is de individuele bijdrage vaak moeilijk uit te zuiveren. Soms is dat vanuit de 

samenwerkingsgedachte zelfs niet gewenst. Collectieve beloningen zoals teambeloning kun-

nen hiervoor een uitweg bieden. 

 

Tegelijk wordt het gebruik van collectieve beloningen fundamenteel in vraag gesteld. Veelal 

wordt aangenomen dat werknemers minder invloed hebben op groeps- (laat staan bedrijfs-) 

dan op individuele werkprestaties. Men spreekt in dit verband van een line of sight probleem. 

Dit probleem wijst er op dat het verband tussen individuele inspanningen en groepsprestaties 

niet of onvoldoende waargenomen wordt. De werknemers zien het verband niet tussen harder 

werken en een hoger loon. De collectieve beloningsvorm zal de inspanningen bijgevolg niet 

stimuleren.  

 

Er wordt ook gewezen op free-rider gedrag, waarbij werknemers kunnen profiteren van en zich 

verschuilen achter de goede prestaties van anderen in de afdeling of het bedrijf. Werknemers 

stellen zich dan op als vrijbuiters, die weinig extra inspanningen leveren omdat ze ervan ui t-

gaan dat hun collega‟s dat wel in hun plaats zullen doen. Hoe groter de groep is, des te min-

der het individu geneigd is zich in te spannen. Een extra inspanning levert immers weinig ex-

tra‟s op (Sels, 2005, p.150).23 Voorstanders weerleggen deze kritiek. Als het loon van 

werknemers mede afhankelijk wordt van de prestaties van hun collega‟s, zo beweren ze, dan 

zal de sociale controle sterk toenemen. Werknemers worden dus niet geremd, maar juist ge-

stimuleerd om tot een hogere productiviteit te komen. 

 

Ook op deze punten is de consensus veraf. De positieve effecten van collectieve prestatieb e-

loningen zo luidt een argument pro, komen niet tot stand doordat de individuen zich harder 

gaan inzetten voor hun eigen werk, maar wel doordat ze geneigd zijn de informatie te delen en 

over te dragen die zij bij toepassing van een individueel beloningssysteem voor zich zouden 

houden. Individuele prestatiebeloning zou medewerkers aanmoedigen om individuele doelste l-

lingen na te streven ten koste van die van de organisatie of het team. Hierdoor kan ongezonde 

concurrentie tussen werknemers ontstaan, met negatieve gevolgen voor het werken in team-

verband.  

                                                             
23  Merken we op dat dit o.i. geen typisch problem is van collectieve prestatiebeloning in het bijzonder, zelfs niet 

van prestatiebeloning in het algemeen. Zulk probleem kan ook opduiken bij bv. een baremasysteem.  
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Lawler schrijft de positieve effecten van collectieve systemen dan ook vooral toe aan de part i-

cipatieve ontwikkeling, aan de positieve invloed op de coöperatiebereidheid, aan de eenvor-

migheid waarmee alle medewerkers in zulk loonbeleid behandeld worden, aan de in vergelij-

king met individuele systemen geringe meetproblemen, aan de lagere beheerskosten en aan 

het directe verband tussen de financiële positie van het bedrijf en de loonkosten. 

 

Het ziet er met andere woorden naar uit dat collectieve en individuele prestatiebeloning elk 

hun functie hebben. Ze sturen verschillende aspecten van de prestatie aan en kunnen in die 

zin complementair werken. Individuele vormen kunnen een positieve invloed hebben op de 

inspanningen. Collectieve vormen kunnen een positief effect hebben op de samenwerking. 

Ook dat kan de resultaten ten goede komen. Zo blijkt teambeloning ook het best te kunnen 

werken als teams zelfstandig kunnen opereren en eigen doelstellingen hebben, maar vooral 

samengesteld zijn uit taken die onderling sterk gerelateerd zijn en uit leden die beseffen dat 

het team maar goed functioneert als men degelijk samenwerkt.  

 

Ook bij winstdeling lopen de meningen sterk uiteen. Bij financiële participatiesystemen wordt 

de vergoeding van zowel werknemer als werkgever gedeeltelijk afhankelijk gemaakt van de-

zelfde parameter, de ondernemingswinst. Onderzoek wijst uit dat hierdoor een soort emotio-

neel mede-eigenaarschap kan worden gecreëerd, dat op zijn beurt de betrokkenheid bij en 

binding aan het bedrijfsgebeuren stimuleert (althans zolang de onderneming het goed doet). 

Die grotere binding vertaalt zich op haar beurt in een hoger rendement van bijvoorbeeld ople i-

dingsinvesteringen. 

 

Het directe effect op de individuele productiviteit is veel minder eenduidig. Criti ci wijzen er op 

dat de band tussen individuele inspanning en totale bedrijfswinst moeilijk aan te tonen is. Vol-

gens sommige auteurs zou dit kunnen leiden tot free rider-gedrag.  

 

1 . 2 . 4  C o m p e t e n t i e b e l o n i n g  e n  s k i l l  b a s e d  p a y  

Over de effecten van skill based pay is nog zeer weinig geweten. Het weinige onderzoek mist 

bovendien een baseline-meting. De verwachting is duidelijk: „If you pay for it, they will learn ‟. 

De vraag is of de verwachting ook uitkomt. De beschikbare studies (Grupta et al. 1992; Lee et 

al., 1999; Murray & Gerhart, 1998) wijzen op een vermindering van de „skill limitations‟, een 

bredere inzetbaarheid met andere woorden, wat vooral een soepele personeelsallocatie ten 

goede komt. Er zijn bovendien indicaties van hogere productiviteit en productkwaliteit. De 

effecten op de loonkosten daarentegen zijn erg variabel. Sommige studies indiceren dat de 

winst in productiviteit deels uitgewist wordt door de stijging in opleidingsinvesteringen en l o-

nen. Volgens Konings loont investeren in opleiding wel de moeite. 
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Werknemers die beter worden opgeleid, zijn productiever. Dat zegt de Leuvense hoogleraar 
economie Joep Konings. Hij onderzocht 13.000 Belgische bedrijven in diverse sectoren, tus-
sen 1997 en 2005. Eén op drie bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, geeft on-the-job 
training. Gemiddeld 42 procent van hun werknemers krijgt een opleiding. Een opleiding duurt, 
alweer gemiddeld, 33 uur per jaar. De gemiddelde kosten bedragen 1250 euro.  
De productiviteitsstijging is gemiddeld 2,4 procent. Andere kant van het plaatje is dat oplei-
dingen ook leiden tot loonsverhoging. Maar dat is beperkt tot gemiddeld 0,5 procent.  
Bron De Tijd, 11/01/08 

 

Belangrijk is vooral dat de onderzoeken op een aantal belangrijke moderatoren of succesfacto-

ren wijzen, wil men „skill fading‟ voorkomen. Op deze voorwaarden wordt ingegaan in het vo l-

gende hoofdstuk. (Sels, 2005).  
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Hoofdstuk 3  

Voorwaarden bij  prestatiebeloning: infor-

matie uit l iteratuur  

In dit hoofdstuk bekijken we de voorwaarden waaraan prestatiebeloning volgens de geraad-

pleegde literatuur zou moeten voldoen, wil het de beoogde effecten realiseren. Deze samen-

vatting is meer bepaald gebaseerd op Thierry (2005) en Sels (2005). Na de bespreking van 

drie modellen of theorieën wordt extra aandacht besteed aan het evaluatieproces. Tenslotte 

worden ook een aantal aandachtspunten op een rij gezet die van belang zijn wil men presta-

tiebeloning laten werken. We willen beklemtonen dat we ons hierbij uitsluitend beperken tot 

informatie uit literatuur. Resultaten uit de casestudies komen in Deel III aan bod. 

 

1.  Vanuit  verschil lende mode llen/theorieën 

De drie hierna besproken theorieën over beloning illustreren elk op hun eigen manier dat via 

de beloning de motivatie van mensen, hun gedrag in het werk, hun prestaties, hun plezier in 

wat ze doen positief maar ook negatief kunnen worden beïnvloed. Thierry zegt daarover het 

volgende: “In dat opzicht is beloning  belangrijker dan veel mensen vaak denken. We bedo e-

len daarmee niet dat beloning belangrijker is dan de uitdaging die van de inhoud van het werk 

kan uitgaan, de stimulering die anderen geven, het gevoel van winnen na een uitstekende 

prestatie of de bescherming van een afdelingscultuur. Dat hangt er telkens van af. We bedoe-

len  wel dat met het enorme bedrag dat aan beloning wordt uitgegeven, doorgaans veel meer 

motiverends kan worden gedaan dan in de praktijk gebeurt. Het kàn inderdaad beter.”24  

 

1 .1 .  E x pe c t a nc y - t he o r ie  

De verwachtingstheorie of expectancy theory gaat ervan uit dat mensen kiezen voor het g e-

drag dat hen het meeste nut oplevert. De motivatie om iets - of net iets niet - te doen, wordt 

bepaald door het afwegen van middelen en doelen. Volgens deze theorie kan een beloning 

dan ook maar een motiverende werking hebben wanneer aan drie centrale voorwaarden vo l-

daan is: 

1. Werknemers moeten verwachten dat hun inspanningen ook vertaald worden in pres-

taties. Ze moeten, met andere woorden, verwachten dat een verhoogde inspanning 

leidt tot een verhoogde werkprestatie. Die verwachting is niet zo vanzelfsprekend.  

                                                             
24  Thierry, 2005, p.22. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

67 

Zo kan je je eigen bijdrage aan bv. de behaalde winst van je bedrijf erg laag inschat-

ten. Ook kan je twijfels hebben bij het feit of het wel zal opgemerkt worden. 

2. Werknemers moeten verwachten dat door het leveren van een bepaalde prestatie een 

bepaalde opbrengst kan worden verworven.25 

3. Tenslotte moet de opbrengst ook aantrekkelijk zijn voor de werknemers. Zo kan een 

hogere inspanning ook tot ongewenste opbrengsten leiden (bv. uitsluiting uit de 

groep,…). 

 

Hieruit kunnen basisvoorwaarden afgeleid worden, die vervuld moeten zijn opdat de invoering 

van prestatiebeloning een positief effect zou hebben op de geleverde inspanningen. Prestatie-

beloning zal effectiever zijn wanneer mensen het juist vinden dat de beloning mede a fhangt 

van hun werkprestaties. Ze moeten het principe accepteren en belang hechten aan het  type 

beloning dat ermee verworven wordt. Het is van belang dat werknemers effectief invloed kun-

nen uitoefenen op hun werkprestaties. Ze moeten verwachten dat een hogere inspanning zich 

kan vertalen in hogere prestaties (vb. geen frequente uitval van machines). Het effect van 

prestatieloon zal ook groter zijn naarmate de relatie tussen prestatie en beloning du idelijk is.  

 

1 .2 .  Re f le c t ie - t he o r ie  

De kern van de reflectietheorie is dat hoe meer betekenissen een personeelslid in zijn bel o-

ning leest, des te groter zijn prestaties en des te sterker de link tussen de mate waarin hij 

tevreden is over zijn loon en deze beloning zelf. 

 

De mate waarin iemand zijn beloning van betekenis vindt, wordt voor een deel beïnvloed door 

zijn individuele achtergrond, zoals bijvoorbeeld leeftijd en ervaring, maar ook door enkele 

persoonlijkheidskenmerken. Maar een waarschijnlijk groter deel van de betekenissen wordt 

bepaald door kenmerken van het werk dat iemand doet, door de samenwerking met anderen, 

door de kwaliteit van leiding geven, door het klimaat in een groep, door de cultuur van een 

afdeling en door de aard van de beloningssystemen. De betekenissen die medewerkers in de 

beloning terugvinden, zijn dus voor een deel voor beïnvloeding vatbaar. Het communiceren 

van betekenissen van beloning wordt gezien als een belangrijke managementtaak (Langedyk 

en Ykema, 2000) (Thierry, 2005, p. 20). 

 

1 .3 .  Age nc y - t he or ie  

In de agency-theorie staat de wijze waarop marktpartijen contracten aan gaan centraal. Het 

uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemers streven naar nutsmaximalisatie.  

                                                             
25  Hier speelt ook de loonwig mee. De werkgever keert bruto een grote bonus uit maar netto blijft er heel wat 

minder over voor de werknemer. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

68 

Voor de werkgever betekent dit een zo groot mogelijke winst, voor de werknemer een zo hoog 

mogelijk loon tegen zo laag mogelijke inspanningen. Potentiële conflicten worden vermeden 

doordat er gestreefd wordt naar een optimaal contract. Een optimale beloningsstructuur maakt 

daar deel van uit. 

 

Belangrijk is dat in de „agency‟-theory niet enkel gekeken wordt naar beloning als motivator. 

Beloning heeft een risicoverdelings- en selectiefunctie. De risicoverdelingsfunctie heeft te 

maken met de mate waarin de beloning al dan niet variabel is. Bij een vaste beloning draagt 

de werkgever het risico, bij een variabele de werknemer. De selectiefunctie houdt in dat b e-

paalde mensen zich meer tot het gekozen beloningssysteem aangetrokken zullen voelen dan 

anderen, afhankelijk van hun risicohouding, de mate waarin zij door beloningsprikkels gemot i-

veerd worden en de inschatting van hun eigen productieve prestatie. 

 

Bij de risicoverdelingsfunctie staat precies de keuze tussen vaste en variabele beloning cen-

traal. Het centrale dilemma bij deze keuze betreft de trade-off tussen risico en verwachte 

opbrengsten. Volgens de agency-theorie kunnen vier factoren bepalend zijn voor de keuze die 

gemaakt wordt: (1) relatie tussen inspanning en resultaat; (2) de mate waarin partijen bereid 

zijn  risico te nemen; (3) de mate waarin partijen kunnen beschikken over informatie over de 

geleverde inzet, de gerealiseerde resultaten en de relatie tussen inspanning en resu ltaat; en 

(4) de kosten verbonden aan de meting van de inspanningen en/of het resultaat. De centrale 

vraag voor deze keuze is echter of het arbeidsgedrag in de job voorspelbaar is. Indien dat zo 

is zal een vaste beloning eerder worden toegepast. Bij een geringe voorspelbaarheid zal het 

contract eerder betrekking hebben op de resultaten (bijvoorbeeld verkopers). 

 

Vergelijkt men deze agency-theory met de expectancy- theory, dan blijkt dat ze vertrekken van 

heel andere assumpties. Deze theorieën beklemtonen echter beide dat het succes van pres ta-

tiebeloning aan tal van voorwaarden verbonden is. Bij elkaar opgeteld gaat het om een om-

vangrijke lijst. De grootste gemene deler van beide theorieën beperkt zich tot twee condities: 

de prestaties moeten meetbaar zijn en de prestatiebeloning moet geaccepteerd worden door 

de werknemers. (Sels, 2005, p.172) 

 

2.  Degeli jke evaluatie  a ls  basis  

Eerst wijzen we op het belang van een goed beoordelingssysteem. Vervolgens halen we enk e-

le aandachtspunten aan uit de vakliteratuur. 
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2 .1 .  He t  be oor de l in g -  e n  f unc t ione r ings ge s p re k  

Uit literatuur blijkt dat één van de belangrijkste voorwaarden voor prestatiebeloning een goed 

beoordelingssysteem betreft.  

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn een manier om de prestaties en het functione-

ren van medewerkers op te volgen en te begeleiden. Dit is één van de kernopdrachten van 

HR. In feite heeft het opvolgen, begeleiden en beoordelen van medewerkers te maken met 

goed leidinggeven. Zo weet elke medewerker welke bijdrage er van hem of haar wordt ver-

wacht, wordt elke medewerker hierbij begeleid en opgevolgd en worden de door hem of haar 

geleverde prestaties beoordeeld en overeenkomstig gewaardeerd. Het opvolgen, begeleiden 

en beoordelen van medewerkers is de basis voor andere domeinen van het personeelsbeleid, 

zoals het beloningssysteem. Belonen is met andere woorden slechts het sluitstuk van het  

HRM-beleid (Hedebouw, 2007, p.6). 

 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Een enquête bij werknemers in Vlaande-

ren. De belangrijkste vaststellingen. 

Een onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid bij ruim 3.600 werknemers , heeft uitgewezen dat 

twee op drie Vlaamse werknemers (66%) formele beoordelings- of functioneringsgesprekken 

heeft. Het grootste deel heeft beide types gesprekken, hetzij op hetzelfde moment (32%), 

hetzij op twee aparte gespreksmomenten (17%). 

 

Formele beoordelings- of functioneringsgesprekken komen meer voor bij werknemers met 

een hoger diploma, in een hogere functie en werkend voor een grotere onderneming. Ook bij 

de overheid, het onderwijs en de non-profit sector komen formele beoordelings- of functione-

ringsgesprekken meer voor. 

 

Het type formeel beoordelings- of functioneringsgesprek hangt samen met de functie van de 

werknemer. Het hebben van enkel formele beoordelingsgesprekken komt meer voor bij ar-

beiders (14%) dan bij uitvoerend bedienden (7%) en kaderleden of professionals (6%).  

 

De kwaliteit van de beoordelings- en functioneringsgesprekken is bepalend voor de tevre-

denheid. Werknemers zijn bijvoorbeeld meer tevreden over hun gesprekken wanneer er con-

crete afspraken worden gemaakt over hun functioneren en hun loopbaan. Het volledig schei-

den van beoordelings- en functioneringsgesprekken levert, in tegenstelling tot wat vaak in de 

literatuur wordt vermeld, niet noodzakelijk een meerwaarde op. 

Ook de leidinggevende speelt een belangrijke rol. Werknemers zijn meer tevreden over hun 

formele beoordelings- en functioneringsgesprekken wanneer hun leidinggevende ook op de 

werkvloer beschikbaar is voor feedback en hen aanmoedigt om feedback te zoeken. 

 

De enquête bevestigt dat formele beoordelings- en functioneringsgesprekken motiverend 

werken. Werknemers met formele beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn meer ge-

motiveerd dan werknemers zonder deze gesprekken. Maar ook hier spelen de gespreksken-

merken en de manier van leidinggeven een belangrijke rol. 

(Hedebouw, 2007) 
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2 .2 .  P e r f or ma nc e  ma na ge me nt  

Een term die in het kader van beoordeling steeds vaker opduikt is die van „performance ma-

nagement‟. Onder „performance management‟ wordt een strategische en gestructureerde aan-

pak verstaan welke bijdraagt tot het succes van organisaties door prestaties van medewerkers 

te verbeteren en/of te verhogen en de mogelijkheden van teams en individuen (verder) te 

ontwikkelen (Armstring & Baron, 1998). 

 

„Performance management‟, ook wel sturen op resultaten genoemd, is in feite een stijl van 

besturen waarbij aan verschillende prestatiethema‟s en aan de samenhang ertussen, veel 

aandacht wordt besteed. Zo worden voor de organisatie als geheel, maar ook voor de diverse 

afdelingen of „business units‟ afzonderlijk, prestatie-indicatoren opgesteld. Managers moeten 

hun medewerkers dan zo ontwikkelen en sturen dat zij, individueel en in het verband van zel f-

sturende teams, zich sterk inzetten om de prestatiedoelen te halen. Daarbij is geregelde feed-

back van tussentijds geleverde prestaties onontbeerlijk. Door terugkerende bijscholing, tra i-

ning maar ook nieuwe opleidingen moeten medewerkers in staat zijn aan telkens andere 

taakeisen en verschuivende verwachtingen van klanten te beantwoorden. Daarnaast is het van 

belang dat elke medewerker zijn/haar groeimogelijkheden kan realiseren en werk heeft dat op 

haar capaciteitsontwikkeling aansluit. Binnen dit sturen op resultaten past dan ook prestatieb e-

loning die weerspiegelt hoe de resultaten zijn geweest. 

 

2 .3 .  E nk e le  a a n da c ht s punt e n  b i j  be o orde l e n  

Een frequent aangehaald probleem bij beoordelen is het vaak erg grote interval. Heel vaak 

wordt gewerkt met een jaarlijkse beoordeling. Dit grote interval ondermijnt de feedbackfunctie. 

Gebeurtenissen die zich in het begin van het jaar hebben voorgedaan, kunnen geleidelijk en 

selectief uit het geheugen van de beoordelaar worden gewist, waardoor de premie niet in ve r-

band wordt gebracht met deze gebeurtenissen. Ze boet hierdoor aan kracht in.  

 

Longenecker, Sims en Gioia wezen ook op de politieke dimensie van beoordelingsprocessen. 

Zij stellen dat managers vooral proberen te overleven en hun beslissingsvrijheid veilig te ste l-

len. Ze stelden onder meer vast dat managers er bijvoorbeeld rekening mee houden dat ze 

met hun beoordeelde medewerkers later ook nog door één deur moeten kunnen gaan. Daarom 

werden beoordelingen vaak afgezwakt en is de woordkeuze wat versluierd, alleen al omdat de 

neerslag ervan in de personeelsdossiers nog jaren later opvraagbaar is. Ook Fried & Tiegs 

kwamen tot de vaststelling dat vooral middle managers rolconflicten proberen te vermijden 

door hogere beoordelingen te geven dan de ondergeschikten verdienen. Maar het gebeurt ook 

om medewerkers te motiveren, omdat men ervan uitgaat dat positief beoordeelde medewer-

kers sneller bereid zullen zijn om minder leuke maatregelen te accepteren, om eventuele vuile 
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was binnen te houden, om medewerkers wat hoger te kunnen belonen of wat voorsprong te 

geven in het promotiespel. Blijkbaar houden heel wat beoordelaars zich bij de beoordeling dus 

meer bezig met het effect dat de beoordeling moet hebben op motivatie en beloning dan met 

de objectiviteit op zich. Er is op die manier sprake van een self-serving bias. 

 

Een ander probleem is dat de leidinggevende die verantwoordelijk is  voor de beoordeling en 

de financiële vertaling ervan, zich doorgaans aan een vooropgesteld budget moeten houden 

(cf. ook STV-studie in financiële sector, zie Stef Steyaert, STV-brochure, Gewikt en gewogen. 

Evalueren en waarderen in organisaties). Hij kan zich dan ook geen massa „zeer goed‟ beoor-

delingen veroorloven. Er wordt dan ook vaak met een gedwongen verdeling gewerkt. Daarbij 

wordt er bijvoorbeeld van uit gegaan dat alle prestaties in een afdeling of functiegroep samen 

een normaalverdeling vormen (bv. 10% zeer slecht, 20% slecht, 40% gemiddeld, 20% goed, 

10% zeer goed). Op deze manier wordt het aantal met premies te belonen „zeer goede‟ scores 

op voorhand gecontingenteerd. Daarbij is moeilijk aan te tonen dat die prestaties in realiteit 

normaal verdeeld zijn. Een tweede probleem is dat de premiehoogte niet alleen afhankelijk is 

van en gestuurd kan worden door de eigen inspanningen en prestaties, maar ook afhankelijk 

is van de prestaties van de collega‟s. Je kan immers maar als „zeer goed‟ getypeerd worden 

als je duidelijk beter bent dan de anderen. Vanzelfsprekend is toepassing van een gedwongen 

verdeling problematisch in kleine afdelingen. 

 

Een cruciaal probleem is wanneer vage persoonskenmerken als verantwoordelijkheid, inventi-

viteit, toewijding, initiatief of betrouwbaarheid beoordeeld worden om een uitspraak te kunnen 

doen over de goede en minder goede kanten van de verdienste. Dat zijn echter concepten die 

moeilijk operationaliseerbaar en meetbaar zijn. Vaak blijft overigens onduidelijk of de geha n-

teerde criteria relevant zijn in specifieke functies van de beoordeelde werknemers. Onderzoek 

op het gebied van functieanalyse en personeelsbeoordeling heeft laten zien dat het afle iden 

van personeelskenmerken uit functie- en taakbeschrijvingen veel deskundigheid vereist en 

bovendien erg tijdrovend is (Algera & Greuter, 1998). Die onderbouwing ontbreekt doorgaans 

in de praktijk.  

Dit risico, namelijk dat beloningsverschillen worden gebaseerd op persoonsverschillen, komt 

ook naar voor in onderzoek over competentiebeloning. Zeker wanneer gedragscompetenties 

opgenomen worden die sterk geworteld zijn in dispositionele kenmerken zoals persoonlijke 

flexibiliteit of stressbestendigheid, dreigt men loon te laten variëren op grond van kenmerken 

die individueel zelf erg moeilijk kunnen variëren. Hier is met andere woorden de vraag van 

belang welke competenties in het systeem worden opgenomen, met een uitgesproken voo r-

keur voor aanleerbare competenties. Bij competentiebeloning stelt zich bovendien het pro-

bleem van de meetbaarheid. Van Beirendock (2001) stelt het als volgt; “Zolang we de proble-

men van competentie-assessment niet onder de knie hebben en we niet in staat zijn om 

gefundeerde ontwikkelingsniveaus in competenties te onderscheiden, is de koppeling aan 

beloning op zijn zachtst uitgedrukt zich begeven op zeer glad ijs”. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

72 

De kwetsbare kant van beoordelingen 

Thierry (2007, p.58) wijst er op dat beoordelingsprocedures niet perfect zijn. Hij haalt aan hoe 
beoordelingen kunnen worden vertekend. Merken we op dat deze thematiek vaak onderwerp 
is van trainingsessies voor beoordelaars. Dit om erover te waken dat het beoordelen zo goed 
en kwalitatief mogelijk gebeurt. Bij wijze van illustratie, enkele voorbeelden. 

 In een werksituatie kan men met vooroordelen worden geconfronteerd. De mede-
werker wordt dan niet beoordeeld op wat hij doet, maar wel op basis van een stere-
otiep beeld dat bij de beoordelaar heerst.  

 Het „halo-effect‟ houdt in dat  de beoordelaar een stralenkrans rond de beoordeel-
de heeft getrokken, met als gevolg dat alle dimensies van de beoordeling een posi-
tieve score krijgen. Een medewerker met één uitgesproken positief punt of één uit-
zonderlijke prestatie wordt over de hele lijn positief beoordeeld. Daar tegenover 
staat het „horn‟-effect dat de horens van de duivel symboliseert: alle dimensies zijn 
negatief beoordeeld. Hier wordt immers één negatief punt veralgemeend naar het 
totale functioneren van de betrokken persoon. 

 Toegeeflijkheid („leniency error‟) betekent dat men een medewerker op een te po-
sitieve manier beoordeelt. Dit kan o.m. gebeuren omdat men een goede verstand-
houding wil behouden of de medewerker wil motiveren. Soms komt het tegenover-
gestelde effect voor: de strengheidsfout.  

 Ook de context  waarin wordt beoordeeld kan een rol spelen. Indien een mede-
werker 70% van de targets heeft gehaald in een groep waarvan de leden gemid-
deld 50% hebben gerealiseerd is hij een „star performer‟. In een groep waarvan de 
leden gemiddeld 95% realiseren, hinkelt  hij/zij sterk achterop. 

 De recentheidsfout treedt op als een beoordelaar zich bij zijn of haar beoordelaar 
zich bij zijn of haar beoordeling te veel laat leiden door recente gebeurtenissen. 

 Zelfprojectie („personal bias error‟) is de neiging om eigen persoonlijkheidsken-
merken, motieven en ambities ook toe te schrijven aan anderen. De beoordelaar 
ziet dus bij de beoordeelde positieve of negatieve aspecten, die hij eerder bij zich-
zelf moet zoeken dan bij de beoordeelde. Concreet betekent dit dat men een hoge-
re score zal toekennen aan een medewerker die gelijkaardige kenmerken en kwali-
teiten heeft als de beoordelaar.  

 Beoordelingsfouten kunnen eveneens optreden als een medewerker met een 
zwaardere (hogere) functie gunstiger wordt beoordeeld dan andere medewerkers. 
Vaak wordt een medewerker met collega‟s vergeleken, ook al voeren die collega‟s 
een totaal andere functie uit.  

 De centrale tendentiefout („central tendency error‟) tenslotte treedt op als de su-
pervisor iedereen rond het midden laat scoren. De supervisor hoeft dan niets te mo-
tiveren en krijgt voorlopig geen moeilijkheden. Hij/zij is dan ook snel klaar met de 
beoordeling. 

 

 

3.  Enkele  r ichtl i jnen uit  l i teratuur op een ri j  

Heel wat van de hieronder staande aandachtspunten lijken erg vanzelfsprekend, toch is men 

zich er in de praktijk niet altijd ten volle van bewust. Zo is een basisvoorwaarde dat werkne-

mers in staat moeten zijn de te leveren prestaties werkelijk te beïnvloeden (line of sight pr o-

bleem). Toch is dit niet steeds het geval: problemen met de machine, bottlenecks in de aan-

voer van onderdelen, de kenmerken van het gebruikte materiaal die de werknemers parten 

spelen,…  



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

73 

Deze elementen kunnen ervoor zorgen dat de prestatie ondermaats is, ondanks de geleverde 

inspanning. We zetten hier een aantal richtlijnen op een rij die we in de liter atuur terugvonden. 

Figuur   Theoretische richtlijnen 

Richtlijnen omtrent…. Concreet  

Acceptatiegraad & 
communicatie 

Volgens Sels overtreft het belang van een hoge acceptatiegraad dat van de meet-
baarheid, en dit zowel bij individuele als bij collectieve prestatiebeloning. Uit een 
onderzoek naar de effecten van gainsharing blijkt dat de acceptatie door en vooral 
de participatie van de medewerkers bij het opstellen van het gainsharing plan een 
groter effect heeft op de productiviteits- en kwaliteitsverbetering dan op de hoogte 
en de frequentie van de bonus26.  
De acceptatiegraad heeft betrekking op volgende concrete richtlijnen: 

 werknemers moeten een risicobereidheid tonen  

 beoordeelden enige invloed geven op onderdelen van het proces van be-
oordelen 

 zorg dragen voor een klimaat van wederzijds vertrouwen en openheid 

Beïnvloedbaarheid 
door medewerkers 

 de relatie tussen inspanning en resultaat moet duidelijk zijn 

 bij individuele prestatiebeloning moeten de prestaties ook werkelijk individu-
eel toewijsbaar zijn.  Wanneer men te zeer afhankelijk is van mekaar komen 
enkel collectieve vormen in aanmerking. 

Evaluatie als basis   duidelijke parameters 

 opletten met persoonlijkheidskenmerken 

 er mag geen sprake zijn van asymetrische informatie (de werkgever kan de 
werkprestaties van zijn werknemer dan niet duidelijk observeren, waardoor 
deze laatste weinig prikkels heeft om zich in te spannen)  

 beoordelaars bij herhaling trainen 

 De beoordelingscriteria zoveel mogelijk afleiden van het werk dat beoor-
deelden hebben gedaan. Aandacht voor transparantie. Hierbij wijst men 
vaak op het SMART-principe. SMART staat voor: 

 Specifiek: De doelstelling moet voor alle betrokkenen eenduidig zijn. 
De afspraak moet zo concreet mogelijk zijn zodanig dat misverstan-
den uitgesloten zijn van wat men van de medewerker verwacht.  

 Meetbaar: de doelstellingen moeten een norm (hoelang en hoeveel) 
aangeven en een meeteenheid (vb doorlooptijd en aantal). Het pro-
bleem is dat sommige doelstellingen niet steeds meetbaar zijn in 
kwantitatieve termen. Men moet dan zoeken naar observeerbare 
gegevens om zo objectief mogelijk te kunnen oordelen.  

 Acceptabel: een medewerker zal de afspraken omtrent doelstellin-
gen het best naleven indien hij/zij er het nut van inziet. Indien de 
medewerker dit niet aanvaard is de kans groot dat de doelstelling 
dan ook niet gehaald wordt.  

 Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn binnen het werkings-
jaar.  

                                                             
26  Imberman, W. (1996), gainsharing: a lemon or lemonade?, Business Horizons, January-February. 
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 Tijdgebonden: wanneer (in de tijd) moeten de doelstellingen bereikt 
zijn. 

 het interval (prestatie – beoordeling – beloning)mag niet te groot zijn, anders 
verkleint de link tussen prestaties en beloning 

Verhouding varia-
bel/vast 

 niet te groot (probleem van zekerheid), maar ook niet te laag (uitdagend 
genoeg) 

 consultants gaven in gesprekken aan dat 3% te weinig is, 5% zou ok zijn 

Globale HR-beleid  De financiële beloningen moeten een nauwe samenhang hebben met niet-
materiële vormen van beloning. Onder de laatste worden bijvoorbeeld het 
krijgen van erkenning, het volgen van een opleiding, het in aanmerking ko-
men voor een andere functie en het gevoel zinvol te werken, gerekend. Bei-
de soorten beloning horen naar elkaar te verwijzen (Thierry, p. 2) 

 Coaching en evaluatie. Beloningssystemen mogen geen excuus zijn om niet 
te managen.  

 Onderzoek rond skill based pay wijst op het belang van een HR-systeem 
dat groei en ontwikkeling stimuleert, van een vlotte overdraagbaarheid van 
taken en intensieve jobrotatie. Via jobrotatie wordt het brede pallet van 
vaardigheden frequent toegepast, anders dreigt het gevaar van „skill fading‟ 
(Sels, 2005). 

Globale bedrijfsbe-
leid 

 De doelen van de beloning moeten  ingebed zijn in de belangrijkste uit-
gangspunten van het bedrijfsbeleid 

Kostprijs   de kosten om de inzet te meten moeten haalbaar zijn 

 

Praktijk   Ter illustratie: Voorwaarden bij het premiestelsel in de confectiesector 

In het verleden voerde STV-Innovatie & Arbeid een onderzoek uit in de confectiesector. Het 
project omvatte een enquête bij arbeiders en casestudies in een aantal confectiebedrijven. 
Meer info over dit onderzoek volgt later in Deel IV, maar hier vermelden we al een vaststelling 
uit dit onderzoek. 
 
Volgens de geïnterviewden uit de confectiesector behoeven drie aspecten van het premie-
stelsel extra aandacht.  

 Ten eerste moet de berekening van de premie of de wijze waarop deze is samen-
gesteld voldoende duidelijk zijn, anders leidt dit tot verstoorde relaties binnen het 
team, wrevel ten aanzien van de leidinggevenden en heel wat ongenoegen. Het 
systeem met andere woorden doorzichtig zijn en niet gebaseerd zijn op factoren die 
de werknemers niet kunnen manipuleren (wachttijden, materiaalkeuze, kleine se-
ries enz.).  

 Ten tweede kan een premie die deels afhankelijk is van de prestaties van de groep 
de relaties tussen de collega‟s verstoren. In één bedrijf werden nieuwkomers in het 
team door de collega‟s op hun snelheid getest. Nieuwkomers die het rendement 
van de groep afremmen, worden snel uitgestoten.  

 Ten derde gaan rendementspremies en polyvalentie niet samen. Premies die ge-
baseerd zijn op rendement verhogen de weerstand bij de mensen om op verschil-
lende werkposten te gaan werken. Men kan immers maar rendement halen wan-
neer men zoveel mogelijk dezelfde handelingen kan doen. Beloningssystemen zijn 
dikwijls niet aangepast aan de trend tot grotere inzetbaarheid. Bedrijven moeten 
hierin een keuze maken. 
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Besluit  

Prestatiebeloning heeft vele gezichten. De situatie van commerciële functies is een ander 

gegeven dan de situatie bij topmanagers. De situatie van een team productiemensen die op 

basis van hun teamprestaties beoordeeld en beloond worden, is iets heel anders dan de aan 

een individuele beoordeling gerelateerde beloning. De situatie in een KMO is heel verschillend 

van die in een groot bedrijf. Dit maakt dat er tal van systemen van prestatiebeloning zijn. Pres-

tatiebeloning kan direct of indirect zijn, vast of variabel, individueel of collectief. Deze criteria 

samen leiden tot tal van vormen van prestatiebeloning. Het kan gaan over stukloon, commis-

sieloon en tariefloon maar ook over financiële participatiesystemen, merit pay, competentiebe-

loning of skill based pay. 

 

Over de impact van prestatiebeloning kan men slechts weinig algemeen geldende uitspraken 

doen. Reeds in vakliteratuur is er geen eensgezindheid wat betreft de effecten op productivi-

teit, op (blijvende) gedragsverandering, op motivatie enz. Het blijft zeer complex. Sommige 

studies zoemen in op een bepaald type van prestatiebeloning.  Maar ook hier hoeden onde r-

zoekers zich voor algemene uitspraken. 

 

Uit deze onderzoeken blijkt wel dat prestatiebeloning invoeren en met succes hanteren niet 

evident is. Om prestatiebeloning te laten werken, moet het aan heel veel voorwaarden vol-

doen. Op de eerste plaats is een degelijk beoordelingssysteem belangrijk, met naast formele 

beoordelings- en functioneringsgesprekken ook ruimte voor coaching. Verder moeten werk-

nemers het nieuwe systeem accepteren. Hiertoe lijkt degelijke communicatie over het systeem 

en werknemers bij het proces betrekken, wenselijk. Ook willen we onderstrepen dat prestatie-

beloning de laatste stap of het sluitstuk van HRM is. Dit betekent dat de basis in orde moet 

zijn. Een geïntegreerd HRM-beleid is wenselijk. Uit expertgesprekken blijkt dat dit vaak een 

probleem is. Gespecialiseerde consultants schatten dat slechts 5 à 6% van de Vlaamse be-

drijven zulk een HRM-beleid heeft. Daardoor komt prestatiebeloning soms onterecht in een 

negatief daglicht te staan, omdat het in zekere zin de zwarte piet krijgt doorgespeeld. Bepaa l-

de negatieve aspecten en gevolgen van prestatiebeloning gaan terug op zwakke punten in 

bijvoorbeeld het opvolgings- en evaluatiebeleid. 
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Deel 3 

Prestatiebeloning in de cases 

In le id ing  

Bij strategische prestatiebeloning tracht men een aantal vragen te beantwoorden. Wat is de 

motivatie om prestaties te gaan belonen? Voor welke prestaties wil men belonen? W ie krijgt 

een prestatiebeloning? Hoeveel wil men belonen? Hoe gebeurt de financiering? Deze vragen 

lijken op het eerste zicht vrij voor de hand liggend. Toch bleek al uit een aantal verkennende 

gesprekken met gespecialiseerde consultants27 dat daar het schoentje soms knelt. Veel as-

pecten van het loonbeleid komen ad hoc tot stand of als gevolg van loononderhandelingen. In 

welke mate dit te matchen is met een strategisch loonbeleid zoals beschreven in de vaklitera-

tuur, is natuurlijk de vraag. Dit gegeven bleek ons voldoende interessant om de praktijk verder 

uit te diepen. 

 

Deel III vormt de neerslag van dit praktijkonderzoek. In Hoofdstuk 1 gaan we na waarom on-

dernemingen of organisaties prestatiebeloning invoeren. In Hoofdstuk 2 bekijken we w ie men 

voor welke prestaties wil belonen. Hoofdstuk 3 handelt over de financiering van prestatiebelo-

ning. Hoofdstuk 4 gaat over het implementatieproces van prestatiebeloning. In Hoofdstuk 5 

nemen we het evaluatieproces onder de loep. Tenslotte gaan we in Hoofdstuk 6 in op een 

aantal richtlijnen inzake het algemeen beloningsbeleid. 

 

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op gesprekken met HR-managers, Compen-

sation & Benefits Managers en personeelsverantwoordelijken uit 17 ondernemingen en orga-

nisaties in Vlaanderen die concrete ervaring hebben met het invoeren of toepassen van één of 

meerdere vormen van prestatiebeloning. Er werden ook gesprekken gevoerd met syndicale 

vertegenwoordigers van een aantal bedrijven en sectoren. 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Interviews consultants Hay, de Witte & Morel, PWC. 
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Figuur   Opsomming van de verschillende cases 

Case Aantal personeelsleden 

Automobiel 5000 werknemers waarvan 150 kaderleden, 350 bedienden en 
4500 arbeiders 

Bank 10.000 bedienden 

Beroepsvereniging  80 bedienden 

Bouw  311 werknemers waarvan 203 arbeiders en 108 bedienden 

Brouwerij  België: 582 werknemers waarvan 100 kaders, 180 bedienden, 70 
bedienden-sales en 232 arbeiders  

Chemie  3400 werknemers waarvan 400 kaderleden, 1000 bedienden en 
2000 arbeiders 

Energiebedrijf  8000 werknemers waarvan 100 directieleden, 1500 kaders en 

6400 bedienden. Er zijn geen arbeiders. 

Filter Wereldwijd: 12.000 werknemers 

België: 250 werknemers 

Hightech 1900 werknemers waarvan 700 arbeiders en 1200 bedienden 

ICT 150 bedienden 

Land- en tuinbouw +/- 1700 werknemers waarvan +/- 850 bedienden en +/- 850 ar-

beiders 

Metaalbedrijf  Wereldwijd: 17.000  werknemers 

België: 3.500 werknemers waarvan 385 kaderleden, 665 bedien-
den en 2450 arbeiders 

Raffinaderij  België: 530 werknemers (bedienden en kaderleden) 

Telecommunicatie 1600 bedienden 

VOI 2800 werknemers 

Woonartikelen  280 bedienden 

Ziekenfonds  > 4000 werknemers 

 

We focussen in deze cases op de praktijk van indirecte prestatiebeloning met name op deze 

vormen van prestatiebeloning waarbij een evaluatiemoment noodzakelijk is (cf. Deel  II: Hoofd-

stuk 1: Figuur 16). Zowel organisaties met vaste als met variabele prestatiebeloning werden 

onder de loep genomen. 

 

Het is geenszins de bedoeling om op basis van deze gevalstudies algemene trends af te le i-

den of om algemene uitspraken te doen.  
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Wel illustreren deze praktijkvoorbeelden de complexiteit en de gevarieerdheid van het land-

schap van prestatiebeloning in de realiteit. Zelden is het verhaal van prestatiebeloning eendu i-

dig en rechtlijnig. Het ligt dus voor de hand dat aspecten van éénzelfde  case als illustratie 

kunnen dienen voor verschillende thematische invalshoeken. 

 

Ter herinnering: de illustraties van de meer technische aspecten van concrete toepassingen 

van prestatiebeloning zijn verwerkt in Deel II: Hoofdstuk 1, waarin prestatiebeloning vanuit de 

theorie wordt geschetst. 
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Hoofdstuk 1  

Waarom prestatiebeloning invoeren? 

We zetten in dit hoofdstuk de strategische motieven bij de implementatie van prestatiebeloning 

op een rij. Daarna bekijken we summier de impact van de ruimere bedrijfscontext op de  invoe-

ring van prestatiebeloning. 

 

1.  Strategische motieven voor de invoering van 

prestatiebeloning  

In Deel II stelden we al vast dat een organisatie door middel van haar beloningsbeleid spec i-

fieke doelstellingen tracht te realiseren. Deze doelstellingen kunnen erg uiteenlopend zijn. Ze 

vormen alzo een indicatie van welke richting een organisatie uit wil. Via de bedrijfscases ku n-

nen volgende strategische motieven worden geïllustreerd:   

 stimuleren van prestaties van medewerkers 

 aantrekken en binden van medewerkers 

 leren van nieuw arbeidsgedrag 

 beheersen van de loonkosten 

 ondersteunen van een eigen herkenbaar beleid en cultuur. 

 

1 .1 .  S t im ule re n  v a n  pre s t a t ie s  v a n  me de w e rk e rs  

Een belangrijk motief voor prestatiebeloning is de prestaties van medewerkers beïnvloeden, in  

casu de prestaties met positieve gevolgen voor het resultaat van de organisatie  aanmoedigen. 

Wie goed presteert, ziet dat verzilverd in een loonsverhoging of een extra-bonus. Wie minder 

goed presteert, wordt aangezet om in de toekomst beter te presteren. Idealiter, wordt voor de 

werknemers een focus gecreëerd, zodat het voor hen duidelijk is op welke doelstellingen ze 

zich voor de afgesproken tijdshorizon moeten concentreren. 
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Praktijk  Stimuleren van prestaties van medewerkers 

In de eerste levensfase van Telecommunicatie (eind jaren ‟90) lag de nadruk in het bedrijf 

op competentieontwikkeling. Men ging een nieuwe technologie commercialiseren en zo snel 

mogelijk aanbieden. Er was onvoldoende personeel beschikbaar dat over de nodige know 

how beschikte. Nu is de markt meer en meer verzadigd. Dit betekent dat de nadruk meer ligt 

op output, prestaties, productiviteit, efficiëntie en minder op competenties. Het rendement van 

elk personeelslid wenst men zoveel mogelijk te maximaliseren. In zulke context krijgt presta-

tiebeloning veel meer aandacht. Concreet betekent dit dat de bedrijfsleiding doelstellingen 

voorop stelt op bedrijfs-, departements-, team- en individueel niveau. De werknemers worden 

geëvalueerd op het behalen van deze doelstellingen. De uitkomst van deze evaluatie wordt 

aan een bijkomende vergoeding gekoppeld. Deze werkwijze komt, aldus de HR-directeur, de 

prestaties van de werknemers en zo de productiviteit van de onderneming ten goede. Werk-

nemers gaan doelgerichter en meer gedisciplineerd werken en hun rendement stijgt. 

 

1 .2 .  Aa nt re k k e n  e n  b in de n  v a n  me de we rk e rs  

Door prestatiebeloning kan het bedrijf er in slagen de retentie en binding van het personeel te 

verhogen. Goede presteerders of „high performers‟ trekt men aan en bind t men aan de organi-

satie via prestatiebeloning. Naast prestaties zijn ook competenties belangrijk in het beloning s-

beleid. Zo bindt het bedrijf niet alleen de „high performers‟ aan zich maar ook de „high potenti-

als‟: werknemers die over de nodige competenties beschikken en binnen het bedrijf kunnen 

groeien.  

 

Praktijk  Aantrekken en binden van medewerkers 

Bij Automobiel was de situatie van de gebiedscoaches (=direct leidinggevende van een 

team) één van de motieven om prestatiebeloning in te voeren, volgens de Compensation & 

Benefits Manager. Mede omwille van hun onaantrekkelijk loon was er bij hen een groot ver-

loop. Om voldoende industrieel ingenieurs voor deze functie aan te trekken en bovendien te 

behouden, was het niet enkel noodzakelijk om de basislonen op te trekken maar ook om een 

nieuw beloningssysteem te creëren. En dit met succes. 

 

 

Bij Brouwerij werd er in 1997 aan het vertrouwde trappensysteem op basis van anciënniteit 

een mogelijkheid van versneld doorgroeien op basis van prestaties toegevoegd. Volgens de 

HR-Manager van Brouwerij, werd dit ingevoerd om beter te kunnen inspelen op vraag en 

aanbod van de arbeidsmarkt, meer bepaald om „young potentials‟ te kunnen houden. Brou-

werij merkte immers dat net deze jonge krachten met enige ervaring het bedrijf verlieten om 

elders een beter loon te krijgen. Prestatiebeloning loste dit probleem op. 

 

Nog bij Brouwerij werd in het begin van 2007 een aandelenoptieplan op groepsniveau, met 

name voor alle medewerkers van de groep, ingevoerd. Het is een soort van retentieplan: 

werknemers moeten drie jaar in dienst zijn om de opties uit te oefenen. Verlaat een werkne-

mer het bedrijf, dan vervalt dit voordeel. 
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De Compensation & Benefits Manager van Hightech onderstreept de functie van motivatie bij 

het meritsysteem. “Als men het gevoel heeft dat een bepaalde bediende zeer goed presteert 

en heel wat potentieel heeft en men vermoedt dat de jaarlijkse anciënniteitverhoging onvol-

doende is om hem (gemotiveerd) te houden, dan zal men er nog een bepaald bedrag boven-

op doen.” dixit de Compensation & Benefits Manager. 

 

Op de lokale arbeidsmarkt is er een krapte wat betreft technisch geschoolde arbeiders. Dit 

zette Hightech ertoe aan om ook bij deze werknemersgroep met een (beperkte) merit te wer-

ken. “Wil het bedrijf technisch geschoolde mensen aantrekken, dan moet het voor hen iets 

extra doen, nl. werken met merits. Sleutelen aan de barema‟s zou ook een oplossing zijn, 

maar dit kunnen we als bedrijf natuurlijk niet alleen”. vertelt de Compensation & Benefits Ma-

nager. 

 

1 .3 .  Le re n  v a n  n ie u w a rbe ids ge dra g  

Prestatiebeloning kan worden ingezet om gewenst arbeidsgedrag aan te leren en – daarop-

volgend – blijvend aan te moedigen. Het succesvol volgen van cursussen en trainingen kan 

hierbij (financieel) worden gestimuleerd. De voorbeelden uit de cases zijn erg uiteenlopend en 

gaan van aandacht voor gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk over meer milieubewust 

optreden tot meer klantgerichtheid. Zo speelt bij Raffinaderij oog hebben voor diversiteit een 

belangrijke rol. 

Praktijk   Leren van nieuw arbeidsgedrag 

Raffinaderij is een internationaal bedrijf. Binnen België zijn er vestigingen in de drie regio‟s. 

Men vergadert alternerend in de diverse landen van Europa en in de Belgische vestigingen 

alternerend in de verschillende regio‟s. Oog hebben voor diversiteit is een belangrijke doel-

stelling binnen het bedrijf, vertel de HR-supervisor. Bedienden worden geacht open te staan 

voor andere culturen en moeten bereid zijn om andere talen te leren. Dit vertaalt zich ook in 

hun loon. Elk departement heeft een collectieve variabele beloning. De voorwaarde voor toe-

kenning is dat de personeelsleden binnen het betrokken departement gunstig scoren op een 

aantal elementen binnen een scorekaart van objectieven. Hierbij spelen aspecten zoals indi-

viduele prestaties, departementsresultaten, opbouw van competenties en oog hebben voor 

welzijn op het werk en diversiteit een rol. 

 

1 .4 .  Be he e rs e n  v a n  de  l oonk os t e n  

In een aantal bedrijven en organisaties was het beheersen van de loonkosten de belangrijkste 

doelstelling bij de invoering van variabele prestatiebeloning. Het toekennen van vaste loons-

verhogingen bij goede individuele prestaties betekent voor deze bedrijven immers een meer-

kost voor de toekomst. Als men in goede jaren extra-loon toekent dan blijft dit structureel han-

gen als het bedrijf moeilijke tijden beleeft. Dit hypothekeert de toekomstige financiële marge.  
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Een bonus waarbij naast de individuele prestaties ook het resultaat van de onderneming me e-

speelt, vermijdt deze structurele loontoename; is het resultaat van de onderneming goed dan 

betaalt men een bonus, gaat het wat slechter met het bedrijf, dan is er geen bonus.  

Merken we op dat, in de door ons bestudeerde cases, het resultaat van de onderneming voo r-

al een impact heeft op de bonus van kaderleden.  

Bovendien blijkt uit de cases dat het motief van loonkostbeheersing niet enkel in de privésec-

tor meespeelt; ook binnen VOI werd er om die reden voor variabele prestatiebeloning gek o-

zen.  

Praktijk   Loonkostbeheersing 

Grip krijgen op de loonkost is een argument bij het Chemiebedrijf, een vestiging van een mul-

tinationaal chemieconcern, vertelt één van de managers. Vroeger werkte het bedrijf met vaste 

loonsverhogingen. Dit zorgde volgens de directie voor een ernstige loonhandicap in vergelij-

king met andere Europese vestigingen. Vaste loonsverhogingen wegen immers nog door in 

de toekomst en indien het bedrijf minder goede resultaten haalt, zou dit voor de (buitenland-

se) directie een argument kunnen zijn om bepaalde productieafdelingen te delokaliseren. 

Daarom opteert men bij de kaderleden niet meer voor een lineaire stijging van het vaste loon 

maar voor variabele beloning. 

 

 

Ook Hightech haalt loonkostbeheersing als motief aan voor (meer) variabel belonen. Op die 

manier heeft het bedrijf meer greep op de stijging van het loon. De compensation & benefits 

manager van het bedrijf verwoordt het als volgt: “Variabele beloning laat je toe om het loon 

van enkelen voor een stuk de resultaten van het bedrijf te laten volgen. … Het vaste loon is 

gesitueerd op de marktmediaan. Maar om werknemers te houden, wil het bedrijf meer bie-

den. Dit extra deel durft men echter niet in het vaste loon te steken. Dan zit je daar aan vast, 

ook bij een minder goed resultaat van het bedrijf. Bovendien moet je ook nog rekening hou-

den met CAO‟s en indexeringen... Daarom kiezen we voor variabele beloning. In moeilijke ja-

ren kan men dan terugvallen op de marktmediaan.“ De manager stelt ook dat de Raad van 

Bestuur en de Algemene vergadering meer terughoudend zijn ten aanzien van vaste loonstij-

gingen. 

 

 

Bij VOI wenst men te vermijden dat een éénmalige goede prestatie resulteert in een perma-

nente loonsverhoging. Met het invoeren van een bonus is men in staat om iemand zijn pres-

taties te waarderen, zonder dat dit resulteert in een permanente loonsverhoging. “Als iemand 

uitzonderlijk iets extra doet en men beoordeelt hem/haar met een loonsverhoging dan beloon 

je hem/haar hiervoor de volgende jaren ook. Als je hem/haar beloont met een éénmalige bo-

nus dan zit je niet vast aan een loonsstijging”, vertelt de Manager Personeelsbeleid. 

 

1 .5 .  E ige n  he rk e nba a r  be le id  &  c u l t uu r  

Via prestatiebeloning tracht men het specifieke karakter, het eigen beleid en de eigen cultuur 

van het bedrijf of de organisatie te benadrukken. Een aantal bedrijven slaat hierbij resoluut de 

weg in van de prestatiegerichte bedrijfscultuur. 
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Praktijk   Eigen herkenbare bedrijfscultuur 

Hightech is opgebouwd uit kleine entiteiten, nl. internationale divisies die op hun beurt zijn 

opgedeeld in business units. Alle elementen van het HRM-beleid, dus ook het beloningsbe-

leid, zijn op deze organisatiestructuur geënt. HRM weerspiegelt hierbij aansluitend het „entre-

preneurship‟; een cultuur waarbij van de medewerkers wordt verwacht dat ze zelf verant-

woordelijkheid opnemen. Hightech beschouwt haar werknemers met andere woorden als 

„mede–entrepreneurs‟. Prestatiebeloning – meer bepaald variabele prestatiebeloning, inge-

voerd in 1984 - vloeit hier uit voort: is een medewerker goed in zijn business, dan voelt hij het 

in het variabel loon; functioneert een medewerkers slecht, dan voelt hij dit eveneens in dit va-

riabel deel. 

 

 

Volgens de HR-Manager, zet Brouwerij de „performance cultuur‟ in de verf. Ze wil de presta-

ties van haar werknemers stimuleren en op basis daarvan haar werknemers differentiëren. 

Het laten meespelen van anciënniteit bij het bepalen van het loon past niet in zulk een „per-

formance cultuur‟. “We willen naar een loonbeleid dat onze „performance cultuur‟ ondersteunt. 

We willen het loon variabel maken op basis van je prestaties en niet op basis van het aantal 

jaren dat je hier bent. En daar is het eigenlijk mee gezegd!”  

 

Zoals individuele prestatiebeloning wellicht het middel bij uitstek is om de  „performance cul-

tuur‟ van de organisatie te concretiseren, kunnen collectieve vormen van prestatiebeloning net 

een cultuur van samenwerking extra in de verf zetten. Woonartikelen illustreert dit. 

Praktijk  Eigen herkenbare bedrijfscultuur 

Op het moment van bevraging bestudeerde Woonartikelen de implementatie van teambelo-

ning. Deze beloningsvorm past beter bij de bedrijfscultuur dan individuele prestatiebeloning. 

“Wat we willen beklemtonen is niet zozeer het individu, maar wel de samenwerking in team 

alsook afdelingsoverschrijdend. Vooral deze afdelingsoverschrijdende werking is voor Woon-

artikelen belangrijker dan voor andere bedrijven. Alle afdelingen zijn dan ook met elkaar ver-

bonden. Samenwerking is typisch voor onze cultuur.” 

 

We halen hierbij ook Automobiel aan. Dit bedrijf tracht via een aangepast loonbeleid immers 

bovenstaande (ogenschijnlijk?) tegenstrijdige belangen van de bedrijfscultuur te matchen: 

individuele pay for performance enerzijds en het collectieve anderzijds. 

Praktijk  Eigen herkenbare bedrijfscultuur 

Volgens de Compensation & Benefits Manager van Automobiel wilde het bedrijf afstappen 

van barema‟s met automatische loonsverhoging en meer differentiëren tussen de bedienden. 

Het bedrijf wilde een systeem van „pay for performance‟ invoeren. Het collectieve is echter 

sinds jaar en dag een belangrijk element van de bedrijfscultuur. Daarom werd er gezocht 

naar een goede balans tussen beide: bovenop de loonsverhoging voor de groep van goede 

presteerders, de zogenaamde clusterverloning, kent het bedrijf aan sommigen nog een indi-

viduele loonsverhoging toe. Op die manier differentieert het bedrijf naar eigen zeggen tussen 

„de low performers‟, „de clusterverloners‟ en „de kartrekkers‟. Dit gaat om bedrijfsinterne ter-

minologie. Een woordje uitleg van de Compensation & Benefits Manager is daarom wellicht 

wenselijk. 
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 „Low performers‟ zijn bedienden die onvoldoende deelnemen aan het clustergebeu-

ren en beneden de verwachtingen functioneren. Dit zijn uitzonderingen (2 à 3 indi-

viduen per jaar). Zij krijgen geen clusterverloning.  

 „Clusterverloners‟ zijn bedienden die qua prestaties een positieve bijdrage leveren 

aan het groepsgebeuren. Dit is de grootste groep van bedienden (60 tot 80%). Zij 

ontvangen bovenop hun loon een collectieve beloning: de zogenaamde clusterver-

loning die voor iedereen gelijk is. 

 „Kartrekkers‟ zijn bedienden die boven het gemiddelde van de bedienden uitsteken 

qua prestaties, bijdrage,… Zij vormen 20 à 40% van de bediendepopulatie. Zij krij-

gen 3% tot 5% salarisstijging. 

 

Volgens de Compensation & Benefits Manager wil het bedrijf de verhouding „kartrekkers‟ en 

„clusterverloners‟ bijsturen. Het percentage „kartrekkers‟ zou opschuiven van 40% naar 50%. 

Dit betekent dat het percentage werknemers met een individuele prestatiebeloning stijgt. 

 

 

2.  Impact van de ruimere bedri j fscontext b i j  i n-

voering van prestatiebeloning  

Bedrijven zijn geen gesloten systemen. Dit wil zeggen dat de context waarin bedrijven oper e-

ren en de veranderingen die hier gebeuren hun strategische keuzes (bv. qua beloning) beïn-

vloeden. Deze gewijzigde context kan je zeer divers interpreteren. Het kan zowel gaan over 

wijzigingen in de externe context, zoals de markt waarbinnen het bedrijf opereert, de mate van 

internationalisering en de concurrentieverhoudingen, als in de interne context met name bin-

nen het bedrijf zelf.  

 

Deze veranderingen passen niet echt in het rijtje van de strategische motieven die we in vor i-

ge paragraaf bespraken. Het zijn immers niet redenen as such om prestatiebeloning in te voe-

ren. Wel vormden ze als het ware de trigger om het arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder de 

manier van belonen, te herzien. Het bedrijf had wellicht ook voor een andere manier van belo-

nen kunnen opteren, maar koos voor prestatiebeloning. In die zin speelde de gewijzigde con-

text zeker een rol. We bekijken hierbij de impact van een gewijzigde marktsituatie, verde r-

gaande internationalisering, een fusie en niet-marktconforme lonen. 

 

2 .1 .  Ge wi jz ig de  ma rk t s i t ua t ie  

Indien een bedrijf verschuift van een monopolie- naar een oligopoliesituatie of indien een be-

drijf zich moet herpositioneren t.o.v. de concurrentie als gevolg van een verandering in de 

marktsituatie, dan kan dit aanleiding geven om te sleutelen aan het loonbeleid. Bij Energiebe-

drijf, Telecommunicatie en Metaalbedrijf gaf het aanleiding tot de introductie van prestatiebe-

loning. 
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Praktijk  Gewijzigde marksituatie 

Het Energiebedrijf opereerde op een markt waar voorheen geen of nauwelijks concurrentie 

was omdat het een monopolie had. De tarieven werden vastgelegd door de overheid. Door 

de komst van nieuwe spelers op de markt moet Energiebedrijf nu concurrentieel zijn. Men 

spreekt niet meer van een tarief maar van een prijs. Volgens de Compensation & Benefits 

Manager zorgt dit voor een belangrijke druk op alle kosten, ook de loonkosten. Het bedrijf 

vond het daarom nodig zijn loonbeleid aan te passen.   

 

Bij de oude salarisschalen kregen de bedienden en de kaderleden de eerste 10 jaar telkens 

een jaarlijkse anciënniteitsprong van 3% De daaropvolgende 10 jaar lag dit groeipercentage 

lager. Na 20 jaar dienst kreeg men omzeggens geen loonsverhogingen meer.  

Deze loonsverhogingen verkreeg men automatisch, onafhankelijk van persoonlijke prestaties 

of het resultaat van de onderneming.  

 

Nieuw aangeworven werknemers vallen onder een nieuwe loonschaal. Bedienden krijgen nog 

steeds een jaarlijkse verhoging op basis van anciënniteit maar het groeipercentage bedraagt 

nog slechts 2%. Op basis van de evaluatie van de individuele prestaties kan men genieten 

van een tweejaarlijks verhoging. Niet alle werknemers komen hiervoor in aanmerking. Eén 

derde van de werknemers krijgt niets, één derde 1% en de resterende één derde 2% extra. 

Er is geen bonussysteem. 

 

Kader- en directieleden krijgen enkel nog een loonsverhoging op basis van hun prestaties en 

niet meer op basis van hun anciënniteit. De beste presteerders krijgen een verhoging van 

5%. Wie niet goed presteert, krijgt geen verhoging. Daarnaast kunnen ze aanspraak maken 

op een bonus. Het bedrag hangt af van het niveau van de functie (groter naarmate de functie 

belangrijker is) en de resultaten van de onderneming.  

 

 

Ook de markt van het mobiel bellen, is sterk in beweging en zeer competitief. Elk jaar veran-

dert 20 tot 30% van de gebruikers van operator. De gevestigde operatoren, waaronder Tele-

communicatie, pogen met prijsaanbiedingen hun marktaandeel te behouden of te vergroten. 

Bovendien is Telecommunicatie een beursgenoteerde bedrijf waardoor het onder enorme 

druk staat om het beter en sneller te doen. Volgens de HR-manager was Telecommunicatie 

genoodzaakt het loonbeleid aan te passen. 

 

 

Volgens de Group Compensation & Benefits Manager hanteert Metaalbedrijf een gelijkaar-

dige strategie. Oorspronkelijk was de productstrategie een „product-out‟-strategie, of anders 

gezegd „wij maken het beste product, de markt moet dat dan maar aanvaarden‟. De huidige 

strategie bestaat er in dat men nagaat „wat wil de klant en hoe kunnen we daar een antwoord 

op bieden‟, de zogenaamde „market-in approach‟. Deze nieuwe marktgerichte strategie ver-

taalt zich bij de medewerkers in een meer klantgericht gedrag. Samen met de introductie van 

een prestatiegerichte cultuur was dit de aanleiding voor de introductie van prestatiebeloning. 

 

2 .2 .  V e rde r ga a nde  i n t e r na t i ona l is e r i ng  

Een aantal bedrijven die we bezochten, kenden in het (recente) verleden enorme organisator i-

sche veranderingen, meer bepaald een steeds verdergaande internationalisering. Waar het 

bedrijf eerst bestond uit één of meerdere lokale vestigingen in Vlaanderen, maakt het nu deel 
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uit van een internationale structuur. Beslissingen, ook in verband met het loon, worden nu 

genomen op een hoger niveau. Ervaringen van elders (bv. met moderne beloningsvormen) 

sijpelen (on)gewild ook binnen in de vestiging hier. In die zin vormt de internationalisering van 

het bedrijf de context waarbinnen prestatiebeloning werd ingevoerd.  

Praktijk  Internationalisering 

Brouwerij maakt deel uit van een internationale groep. Een vakbondsafgevaardigde stelt: 

“We zijn als het ware maar een filiaal meer binnen een multinational. De multinational bepaalt 

alles. Dit geeft een heel andere situatie dan voorheen. We voelen dat er de laatste jaren veel 

meer rekening wordt gehouden met performantie en bedrijfsresultaten. De lat wordt nu duide-

lijk veel hoger gelegd.” 

 

2 .3 .  E e n f us ie  

Het spreekt vanzelf dat een fusie van twee of meer ondernemingen niet noodzakelijk tot de 

implementatie van prestatiebeloning moet leiden. Voor één van de bestudeerde ondernemin-

gen vormde deze verandering in de organisatiestructuur wel de aanleiding om het loonsys-

teem te herzien, in casu meer competitief te maken.  

Praktijk  Fusie 

Bank ontstond uit de fusie van verschillende banken met elk hun eigen bedrijfscultuur en een 

eigen loonbeleid. Het loonbeleid van de ene bank volgde een  baremastelsel dat betrekking 

had op het overheidspersoneel. Het personeel van de andere bank werd prestatiegericht be-

loond. Bij hen bestond het loon al uit een variabel gedeelte. De directie wil komen tot een 

éénvormig loonsysteem en grijpt de fusie aan om een prestatiegericht loonbeleid uit te stippe-

len voor iedereen.  

 

2 .4 .  E e n a a npa s s in g  v a n  n ie t - ma rk t c onf o r me  lo ne n  

In een aantal bedrijven werd het loonbeleid herzien omdat bepaalde lonen niet meer conform 

waren aan de markt. Bij Land- en tuinbouw ging dit samen met de introductie van prestatiebe-

loning. Bij Ziekenfonds leidde dit tot competentiebeloning. 

Praktijk  Aanpassing van niet-marktconforme lonen 

Het bedrijf Land- en tuinbouw, gespecialiseerd in de productie en verdeling van grondstof-

fen voor de land- en tuinbouwsector, maakte oorspronkelijk deel uit van een bedrijvengroep 

uit de verzekeringssector met zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Deze oorspronkelijke lonen 

uit de financiële sector waren te hoog, met andere woorden niet te vergelijken met deze 

gangbaar binnen land- en tuinbouw. Verder maakte de sector de afgelopen decennia enkele 

crisissen mee (bv. de dioxinecrisis) Dit waren voldoende aanleidingen om het beloningsbeleid 

van Land- en Tuinbouw te herzien. Had men de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden behou-

den dan had het bedrijf zich immers uit de markt geprijsd. Oorspronkelijk volgde men een ba-

remabeloning op basis van anciënniteit.  
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Nu wenst men de loonsprong te koppelen aan prestaties. Wie goed presteert, kan nu sneller 

een loonsprong maken, vertelt het hoofd van de dienst Personeelszaken.  

 

 

Bij Ziekenfonds is de loketbediende van weleer nu een consulent geworden, die promotio-

neel moet kunnen optreden, vertelt de Personeelsdirecteur. Hiervoor zijn andere competen-

ties en kwalificaties nodig. Deze consulenten moeten nu minstens een bachelordiploma heb-

ben. Reden temeer om het loonsysteem dat nog dateerde uit 1968 aan te passen. Het loon 

was bovendien niet competitief met soortgelijke beloningniveaus op de arbeidsmarkt: starters 

werden veel te laag betaald. Bij deze consulenten was er hierdoor veel verloop: na te zijn op-

geleid en mits wat ervaring vonden ze gauw een andere baan bij sociale secretariaten, ban-

ken of verzekeringen. Bij Ziekenfonds vormde dit de aanleiding tot de implementatie van een 

systeem van competentiebeloning, stelt de Personeelsdirecteur. 

 

3.  Conclusie 

Waarom wil men belonen? Prestatiebeloning kan ingevoerd worden omwille van erg uiteenlo-

pende motieven.  

Telecommunicatie voerde prestatiebeloning in om de prestaties van haar medewerkers te 

stimuleren en zo een hogere productiviteit en rendement te realiseren.  

Andere bedrijven, stapten over naar dit systeem van belonen om bepaalde medewerkers aan 

te trekken en te binden aan het bedrijf. Automobiel probeert via prestatiebeloning direct le i-

dinggevenden (gebiedscoaches) aan de firma te binden. Hightech en Brouwerij hebben het 

over de blijvende motivatie van „(young) potentials‟.  

Prestatiebeloning kan verder worden ingezet om nieuw arbeidsgedrag aan te leren. Zo beloont 

Raffinaderij „oog hebben voor diversiteit‟ met een collectieve variabele beloning.  

Een belangrijke motivatie voor de implementatie van variabele prestatiebeloning is het be-

heersen van de loonkosten. Vaste loonsverhogingen wegen immers door in de toekomst, ook 

indien het bedrijf minder goede resultaten haalt. Daarom opteren Chemie en Hightech voor 

bonussen.  

Prestatiebeloning kan tot slot ook de eigen bedrijfscultuur onderstrepen. Bij individuele presta-

tiebeloning denken we vooral aan een „performance cultuur‟ zoals in Brouwerij of aan „entr e-

preneurship‟ zoals in Hightech. Maar via collectieve prestatiebeloning kan ook samenwerking 

in het algemeen en teamwork in het bijzonder in de verf worden gezet, zoals bij Woonartike-

len. Automobiel tracht beide, ogenschijnlijk tegengestelde, motieven te linken via een bedrijf s-

intern beloningssysteem van kartrekkers en clusterverloners.  

 

Wijzigingen in de externe context kunnen de trigger zijn om het beloningsbeleid te herzien. 

Soms - maar niet noodzakelijk - wordt dan gekozen voor prestatiebeloning. Dit was zo bij 

Energiebedrijf, Telecommunicatie en Metaalbedrijf waar men naar aanleiding van de gewijzig-

de marktsituatie ook het loonbeleid ging aanpassen, meer bepaald meer prestatiegebonden 

maken. Een aantal bedrijven, waaronder Brouwerij, kende in het verleden een steeds verde r-

gaande internationalisering. Dit leidde tot een modernisering van het loonbeleid.  
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Bank is het resultaat van een fusie van twee financiële instellingen. Deze fusie ging samen 

met de introductie van een nieuw loonbeleid. Tot slot waren een aantal bedrijven, zoals Land- 

en Tuinbouw en Ziekenfonds, genoodzaakt hun lonen meer marktconform te maken. Dit gaf in 

beide organisaties aanleiding tot de implementatie van een systeem van prestatiebeloning.  
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Hoofdstuk 2  

Wie wil  men voor welke prestaties bel o-

nen? 

In dit hoofdstuk gaan we na wie men voor welke prestaties wil belonen. Ter verduidelijking 

hernemen we het schema met de verschillende vormen van prestatiebeloning. 

Figuur  Vormen van prestatiebeloning28 

 Direct Indirect  
Individu Stukloon 

Commissieloon 
Tariefloon 

Merit pay 
Skill-based pay 
Competentiebeloning 

Collectief Multifactorbeloning 
Gainsharing 
Winstdeling 
Kapitaalparticipatie 
Aandelenopties 

Merit pay voor groepen 

 

Het werken met een schema helpt om de complexe beloningsmaterie te structureren en te 

vereenvoudigen. Zoals altijd is de realiteit echter minder afgelijnd dan dit schema doet ver-

moeden. In de praktijk opteren bedrijven ervoor om verschillende beloningssystemen (op basis 

van prestaties, competenties, het resultaat van de onderneming enz.) te combineren of om 

voor elke personeelscategorie een ander beloningssysteem te hanteren. De lezer zal merken 

dat de vraag „voor welke prestaties wil men belonen ‟ vaak verbonden is met „wie wil men belo-

nen‟. Vandaar dat beide strategische beloningsvragen (cf. Deel I Hoofdstuk 3) hier samen 

worden behandeld. 

 

Bij wijze van overzicht nemen we in de inleiding van dit hoofdstuk ook een overzicht op van de  

verschillende vormen van indirecte prestatiebeloning (vast en variabel) die we terugvonden in 

de bestudeerde cases.  

                                                             
28  Gebaseerd op Sels, 2005, p.140 ev. 
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Figuur   Vaste en variabele indirecte prestatiebeloning in de cases 

Bedrijf Loonsverhoging Bonus Voor wie? Waarvoor? 

ICT  Commissieloon  Commerciële medewer-
kers 

Te bereiken winstmarges 

Land- en 
tuinbouw 

Loonsverhoging  Bedienden (inclusief 
commerciële medewer-
kers) 

Prestaties en in mindere mate 
competenties (gedragscompe-
tenties, vaardigheden en oplei-
dingsinspanningen) verbonden 
aan de functie-inhoud 

 Eénmalige premie 
bij bereiken loon-
plafond 

Bedienden Prestaties 

Commissieloon Commerciële bedienden Verkoop (rekening houdend met 
product en afzetmarkt) 

Filter Loonsverhoging  Bedienden en kaderleden Prestaties en in minder mate 
competentieontwikkeling 

 Kwartaalbonus 
 

Commerciële functies 
(area sales managers en 
area sales engineers) 

Vooropgestelde target 

Jaarlijkse bonus 
 

Commerciële functies 
(area sales managers en 
area sales engineers) 

Omzet en/of winstmarge 
 

Commissieloon Commerciële functies Per verkoop 

Zieken-
fonds 

Loonsverhoging  Bedienden en kaderleden Competenties (verantwoorde-
lijkheid, kennis en complexiteit, 
probleemoplossing en vrijheid 
van handelen, communicatie en 
overleg, specifieke vaardighe-
den, inconveniënten) 

Telecom-
municatie 

Toekomst (2008): 

Loonsverhoging 

 Bedienden Prestaties 

 Halfjaarlijkse 
bonus 

Bedienden Individuele prestaties (50%) + 
Resultaten van de onderneming 
(50%) 

Bouw  Jaarlijkse bonus (5) Bouwadviseurs (= 
technisch commerciële 
functie) 

Meerverkoop + rendement op 
de werf +  klantentevredenheid 

Jaarlijkse bonus Kader (=business unit 
manager) 

Prestaties 

Eventueel toe-
komst: jaarlijkse 
bonus 

 Bedienden Prestaties van de business unit 
(m.a.w. collectieve prestaties) 
en resultaat van de onderne-
ming 
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Bedrijf Loonsverhoging Bonus Voor wie? Waarvoor? 

Brouwerij Meritsysteem 
(=versneld door-
groeisysteem 
=merit bovenop 
vijfjaarlijkse loons-
verhoging via anci-
ënniteit) 

 Bedienden (waaronder 
commerciële bedienden) 

Prestaties (werkobjectieven), 
competenties, functie-invulling, 
positionering t.a.v. midpoint 

Meritsysteem  Kaders Prestaties (werkobjectieven), 
competenties, functie-invulling, 
positionering t.a.v. midpoint 

  Commissieloon Commerciële bedienden Omzet 

Jaarlijkse bonus Kaders Individuele prestaties 
(=werkobjectieven) (50%), 
resultaat van de onderneming 
(40%), resultaat van de interna-
tionale groep (10%) 

Beroeps-
vereniging 

Merit  Bedienden Prestaties en competenties 

VOI Loonsverhoging  Statutairen en contractue-
len van alle niveaus 

Prestaties en competenties 

 Bonus Statutairen en contractue-
len van alle niveaus 

Prestaties en competenties 

Woon-
artikelen 

Merit  Kaderleden (Business 
Area Managers en afde-
lingshoofden) 

Individuele prestaties 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden (Business 
Area Managers en afde-
lingshoofden) 

Prestaties, resultaten van de 
onderneming, resultaten van de 
vestiging, klantentevredenheid  

Eénmalige premie Bedienden en kaderleden Bijzondere prestatie 

Bank Toekomst: loons-
verhoging 

 In principe: bedienden en 
kaderleden. Eventueel: 
enkel kaderleden. 

Ontwikkeling in competenties 
 

 Toekomst: jaar-
lijkse bonus 

In principe: bedienden en 
kaderleden. Eventueel: 
enkel kaderleden 

Prestaties 

Raffinade-
rij 

Loonsverhoging  Bovenbaremieke werkne-
mers, nl. kaderleden en 
bedienden met complexe 
taken die op internationaal 
niveau opereren  

Competenties en prestaties 
(business & development objec-
tives) 

 Jaarlijkse collec-
tieve bonus 

Alle werknemers van een 
bepaald departement 

Collectieve (=per departement) 
en individuele objectieven (bv. 
inzake veiligheid, training)  

Uitzonderlijke 
bonus 

Kaderleden en bedienden Uitzonderlijke prestaties (= 
deelname aan uitzonderlijke 
projecten) 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

92 

 

Bedrijf Loonsverhoging Bonus Voor wie? Waarvoor? 

Metaal-
bedrijf 

Merit  Kaderleden Prestaties en competenties 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden Resultaten van de internationa-
le groep, resultaten van de 
onderneming, individuele pres-
taties 

Uitzonderlijke 
bonus 

Maximum 10% van de 
bedienden 

Uitzonderlijke opdracht of pres-
tatie 

Chemie Loonsverhoging  Kaderleden Potentieel 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden Resultaten van de onderneming 
en individuele prestaties 

Energie-
bedrijf 

Meritpay (bovenop 
jaarlijkse loonsver-
hoging via anciënni-
teit) 

 Bedienden die na 2002 in 
dienst werden genomen 

Prestaties (=tweejaarlijkse 
loonsverhoging) 

Meritpay  Kaderleden Prestaties en potentieel om 
door te groeien (=jaarlijkse 
loonsverhoging) 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden Prestaties, functieniveau, resul-
taten van de onderneming 

Hightech Loonsverhoging 
(individuele merit) 

 Kaderleden Performantie (competenties – 
langetermijnprestaties) en po-
tentieel en situering van de 
functie binnen Hayclassificatie 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden Kortetermijnprestaties / indivi-
duele doelstellingen + resultaat 
van de internationale groep + 
situering van de functie binnen 
HAY-classificatie 

Maandelijkse 
variabele beloning 
bestaande uit 
commissie en 
bonus 

Commerciële kaderleden Voor commissie: kwantitatieve 
norm nl. gerealiseerde omzet 
Voor bonus: kwalitatieve nor-
men (bv. winstmarge, solvabili-
teit van de klanten) 

Loonsverhoging 
(beperkte individue-
le merit bovenop 
loonstijging door 
anciënniteit via 
baremasysteem) 

 Bedienden Performantie (competenties – 
langetermijnprestaties) en po-
tentieel – ook functie binnen 
Hayclassificatie 

 Uitzonderlijke 
(„one time‟) bonus 

Arbeiders & bedienden Uitzonderlijke prestaties 

Auto-
mobiel 

Merit  Bedienden Prestaties - positionering t.a.v. 
interne mediaan (functie, leeftijd)  

Eénmalige loons-
verhoging 

 Seniors Geleverde prestaties doorheen 
loopbaan – technische en al-
gemene competenties 

Merit  Kaderleden Prestaties - Positionering t.a.v. 
interne mediaan – positionering 
t.a.v. externe mediaan (markt) 

 Jaarlijkse bonus Kaderleden Resultaten van de internationa-
le groep 
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Volgende situaties en evoluties uit de casestudies zullen we verder beschrijven. 

1. Een bedrijf gebruikt een andere beloningsgrondslag voor het vaste loon dan voor het 

variabel deel; veelal competenties (al dan niet in combinatie met prestaties) voor de 

vaste loonsverhoging en louter prestaties voor het variabel deel. 

2. Een bedrijf hanteert een vorm van prestatiebeloning dat een mix vormt van meerdere 

beloningsgrondslagen. Deze systemen kan men bijgevolg plaatsen in meerdere vak-

jes van bovenstaande figuur (bv. een bonus met een direct en een indirect deel). 

3. Een aantal bedrijven legt meer nadruk op prestaties ten koste van competenties. 

4. Een bedrijf baseert zich op een andere beloningsgrondslag naargelang de perso-

neelscategorie (bv. opslag via CAO-onderhandelingen en indexaanpassingen voor de 

arbeiders en loonsverhoging op basis van individuele prestaties voor de kaders en 

bedienden – een bonus op basis van individuele prestaties voor de kaderleden en een 

uitzonderlijke bonus voor dito prestaties voor de bedienden en arbeiders).  

5. Hoe hoger in de bedrijfsstructuur, hoe groter het variabel deel in het totale loon.  

 

1.  Competenties voor het vast,  prestaties voor het 

variabel  

In een aantal bestudeerde bedrijven ziet men de ontwikkeling van de competenties en de 

werkattitude van werknemers op lange termijn, wat zich vertaalt in een evolutie van het basis-

loon. De beoordeling van de prestaties (de bereikte doelstellingen) beschouwt men eerder als 

tijdelijk en over een korte termijn. Dit bepaalt het variabel gedeelte van het loon.  
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Figuur   Competenties (& prestaties) voor het vast - Prestaties voor het variabel 

 Loonsverhoging Bonus 

Bedrijf Competenties en prestaties Prestaties 

 Op basis van 
competenties 

Op basis van indivi-
duele prestaties 

Op basis van indi-
viduele prestaties 

Op basis van de 
resultaten van het 

bedrijf  

Land- en tuinbouw X X X  

Filter X X X  

Ziekenfonds X    

Telecommunicatie  X X X 

Bouw   X X 

Brouwerij X X X X 

Beroepsvereniging X X   

VOI X X X X 

Woonartikelen  X X X 

Bank X  X  

Raffinaderij X X X X 

Metaalbedrijf X X X X 

Chemie X X X X 

Energiebedrijf X X X X 

Hightech X X X X 

Automobiel X X  X 
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We illustreren dit met Energiebedrijf. 

Praktijk  Competenties voor het vast en prestaties voor het variabel 

Bij Energiebedrijf beoordeelt men de kaderleden op basis van twee dimensies: hun afge-

sproken prestatieobjectieven („performance objectives‟) en hun waardeobjectieven („value ab-

jectives‟), waarin ondermeer ook de competenties zijn vervat.  

 

Aan het begin van ieder jaar maken direct leidinggevende en kaderlid afspraken rond een vijf-

tal prestatieobjectieven. Volgens de Compensation & Benefits Manager worden deze ob-

jectieven zoveel mogelijk „SMART‟ gedefinieerd. Aan het einde van het jaar wordt voor ieder 

prestatieobjectief een eindoordeel geveld. Vervolgens wordt over alle objectieven heen een 

totaalscore gemaakt. Dit eindoordeel bestaat uit één van volgende scores: 

 A: „meer dan verwacht voor de meeste prestatieobjectieven‟ 

 B: „bereikte de meeste prestatieobjectieven‟ 

 C: „heeft niet de meeste prestatieobjectieven bereikt‟ 

Dit bepaalt de jaarlijkse bonus bij de kaderleden. 

 

De waardeobjectieven zijn algemene gedragswaarden. Is men klantgericht? Heeft men ver-

antwoordelijkheidsgevoel? Hoe gaat men om met de collega‟s? Welke competenties heeft 

men en hoe heeft men deze verruimd? Is men begaan met het zoeken naar verbetering? De 

beoordeling van de waardeobjectieven gebeurt op dezelfde manier als de prestatieobjectie-

ven (A, B of C). Dit bepaalt de jaarlijkse toename van het basissalaris bij de kaderleden. 

 

De samenhang tussen deze twee dimensies vat men samen in een tabel: de prestatieobjec-

tieven geeft men weer op de verticale as; de waardeobjectieven geeft men weer op de hori-

zontale as. De scores op de verticale as bepalen de hoogte van de bonus, deze van de hori-

zontale as de evolutie van het basisloon.  

 

Concreet: een kaderlid met een score C3 krijgt geen bonus, noch een loonsverhoging. Een 

kaderlid met een score A3 krijgt wel een bonus maar geen loonsverhoging. Een A1-score 

staat synoniem voor een maximale aangroei van het basissalaris en een maximale bonus. 

 

Figuur  De praktijk in Energiebedrijf 

 (1) Exceeds most 
value objectives 

(2) Achieves most 
value objectives 

(3) Does not 
achieve most 
value objectives 

(A) Exceeds most performance 
objectives 

A1 A2 A3 

(B) Achieves most performance 
objectives 

B1 B2 B3 

(C) Does not achieve most 
performance objectives 

C1 C2 C3 

 

Dit onderscheid lijkt vrij duidelijk. Maar in praktijk heerst er in sommige bedrijven verwarring en 

is het niet steeds duidelijk welke prestaties tot welke beloningsvorm kunnen leiden. We laten 

Beroepsvereniging en Hightech aan het woord. 
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Praktijk   Verwarring 

Volgens een medewerker van de personeelsdienst is het onderscheid tussen de merit 

(=bonus) en de loonsverhoging binnen Beroepsvereniging niet altijd duidelijk. Medewerkers 

krijgen een merit voor een uitzonderlijke inspanning gedurende dat jaar terwijl het bij een 

loonsverhoging veeleer gaat over een goede prestatie gedurende verschillende jaren. De be-

oordelaars maken dit onderscheid momenteel onvoldoende.  

 

 

Bij Hightech maken leidinggevenden dan weer weinig onderscheid tussen een loonsverho-

ging op basis van anciënniteit en een merit (=loonsverhoging) op basis van prestaties. De 

Compensation & Benefits Manager zegt: “Niet alle bedienden krijgen een individuele merit 

want er zijn ook al anciënniteitverhogingen. Maar indien een bediende zeer goed presteert en 

heel wat potentieel heeft en het bedrijf vermoedt dat de anciënniteitverhoging onvoldoende is 

om hem (gemotiveerd) te houden, dan zal het bedrijf er nog een bepaald bedrag bovenop 

doen. De directe chef weet, via informatie van de HR-afdeling, welk bedrag er al bijkomt door 

anciënniteit. Dit laat hij meespelen in zijn meritbeslissing. Concreet: Een leidinggevende wil 

aan één van zijn medewerkers 100 euro extra geven. Het loon van deze medewerker stijgt al 

met 80 euro via anciënniteit. De leidinggevende zou hem nog 20 euro extra kunnen geven in 

merit. Dit is echter weinig om nog motiverend te zijn. Hij zou dan kunnen beslissen om de 

medewerker dit jaar 50 euro merit te geven en hiervan een nota in zijn dossier te maken. Het 

volgend jaar zal het budget wellicht voor een andere medewerker worden gebruikt. … Merit  

en anciënniteittrappen zien de chefs als één geheel. Het gaat immers beide om loonsverho-

gingen.” 

 

2.  Een mix van beloningsgrondslagen  

Binnen eenzelfde vorm van prestatiebeloning worden soms meerdere beloningsgrondslagen 

gecombineerd. Bedrijven streven er naar om een meer evenwichtige mix van de genoemde 

beloningsgrondslagen te realiseren. Dit wil zeggen dat men streeft naar een beloning die z o-

wel gebaseerd is op de functie, op anciënniteit, op individuele prestaties van de werknemer, 

op zijn/haar competenties, op teamprestaties en/of op het resultaat van de onderneming. 

In Metaalbedrijf, Brouwerij en Chemie bijvoorbeeld wordt de bonus van kaderleden zowel door 

individuele prestaties als door het resultaat van de onderneming bepaald. We illustreren dit 

met Metaalbedrijf en Chemie.  

Binnen Bouw en Hightech krijgen de commerciële medewerkers geen commissie in de strikte 

zin van het woord. Ook andere prestatie-indicatoren dan louter verkoop spelen mee. De uit-

eindelijke beloning is dan ook een mix van een commissie (indirecte vorm van prestatiebelo-

ning) en een bonus (indirecte vorm van prestatiebeloning). We illustreren dit met Hightech. 
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Praktijk   Mix van beloningsgrondslagen 

Bij Metaalbedrijf krijgen de kaderleden een bonus. Voor het bepalen van de bonus gelden 

voor alle kaderleden wereldwijd drie indicatoren: groeps-, team- en individuele resultaten. 

20% van de bonus is afhankelijk van het groepsresultaat. Als indicator hanteert men de ver-

houding winst/eigen kapitaal. Deze verhouding moet minstens 7% zijn. 40% van de bonus is 

afhankelijk van het teamresultaat. Dit zijn de resultaten van de plaatselijke businessunit. 40% 

van de bonus is afhankelijk van de individuele doelstellingen. Dit zijn de jaarlijkse individuele 

afspraken en harde prestaties, volgens de Group Compensation & Benefits Manager. Con-

creet: stel dat iemand een loon verdient van 1000€, dan kan hij/zij een bonus krijgen van 

maximum 20% (of 200€) waarvan 20% bepaald wordt door de groepsprestaties (40€), 40% 

door de teamresultaten (80€) en 40% door individuele prestaties (80€). Deze bonus wordt 

verdubbeld indien men overal de maximale score behaalt.  

 

 

De kaderleden van Chemie zijn ingedeeld in een aantal klassen. Per klasse wordt er voor de 

bonus een targetbedrag vooropgesteld. Hoe hoger de klasse, hoe hoger het targetbedrag kan 

zijn. De uiteindelijke bonus wordt bepaald door de ondernemingsresultaten en de individuele 

prestaties.  

 

Voor de bedrijfsresultaten stelt men meestal als doel een „return on investment‟ van 12% 

voorop. Indien de behaalde bedrijfsresultaten 12% zijn, betaalt men het vastgestelde target-

bedrag uit. Zijn de bedrijfsresultaten hoger of lager dan vermenigvuldigt men het targetbedrag 

met een bepaalde factor (0,8 bij 10%-resultaat, 0,9 bij 11%-resultaat, 1,1 bij 13%-resultaat 

enz.) Dit wordt voorgesteld op de Y-as: „the company performance indicator‟ (CPI). 

 

Daarnaast spelen ook de persoonlijke prestaties een rol bij het bepalen van de hoogte van 

het targetbedrag. Hier volgt men dezelfde werkwijze. Heeft een kaderlid zijn doelstellingen 

gehaald, dan krijgt hij een score P5. Presteerde de medewerker beter of slechter dan verme-

nigvuldigt men het targetbedrag met een bepaalde factor (1.11 bij een score P6, 0.89 bij een 

score P4 enz.). Dit wordt voorgesteld op de x-as: „the individual performance indicator‟ (IPI).  

 

De uiteindelijke bonus wordt bepaald door beide factoren. Heeft het bedrijf én 12% rende-

ment gehaald én de medewerker een P5-score (vermenigvuldigingsfactor 1), dan krijgt hij het 

targetbedrag (hier 5000€). Heeft het bedrijf 12% rendement gehaald maar de medewerker 

een P2-score (vermenigvuldigingsfactor 0.67), dan krijgt hij slechts 3350€. 
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Figuur  De praktijk in Chemie 

CPI Factor          

14% 1,2     6000€     

13% 1,1          

12% 1,0  3350€   5000€   6650€  

11% 0,9          

10% 0,8     4000€     

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 IPI 

  0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,22 1,33  

 
CPI: Company Performance Indicator 
IP:  Individual Performance Indicator 

 

 
De commerciële managers (= kaderniveau) van Hightech krijgen een vast basisloon en een 

variabel surplus. Het variabele loon bestaat voor 75 tot 85% uit een commissieloon en voor 

15 tot 25% uit een bonus. “Het gaat over twee verschillende stromingen met aparte targets. 

De commissie kan men wiskundig berekenen. Het heeft te maken met verkoopcijfers, orders 

enz. Voor de bonus spelen „quality targets‟ mee. Bv. zijn je winstmarges hoog genoeg en 

werk je niet tegen kostprijs? Bv. zijn je klanten wel solvabel; je kan immers wel heel wat con-

tracten binnenhalen maar heb je ook voldoende zicht op wie de klant is, m.a.w. of ze wel de-

gelijk zullen betalen? Beide aspecten van het variabele loon worden ook apart berekend. In-

dien het variabel loon van persoon X „on target‟ 10.000 euro bedraagt, gaat 8.000 „on target‟ 

naar sales (de commissie) en 2000 euro „on target‟ naar de bonus. Iemand die erg goed heeft 

verkocht maar te lage winstmarges heeft gesteld kan 100% van zijn commissie maar 0% van 

zijn bonus krijgen.” 

 

3.  Evolutie  van competenties naar prest aties  

Een evolutie die we in sommige bedrijven optekenen, is dat bij het belonen het relatieve be-

lang van competenties vermindert ten opzichte van een toegenomen belang van prestaties. 

Sommige bedrijven stellen dat dit beter past bij het huidige beleid en cultuur. Andere bedrijven 

stippen aan dat prestaties eenvoudiger te meten zijn dan competenties. Verder gaat een ev o-

lutie naar meer prestatiegericht belonen niet zelden samen met een (verdere) variabilisering 

van het loon. Dit hoeft echter niet noodzakelijk. 
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Praktijk   Van competenties naar prestaties 

Een typisch voorbeeld van deze evolutie binnen het loonbeleid vinden we terug bij Tele-

communicatie. Bij de opkomst van de mobiele telefonie in het begin van de jaren „90, wilde 

het bedrijf deze nieuwe technologie zo snel mogelijk commercialiseren. Maar personeel dat 

hiertoe over de nodige know how beschikte, was onvoldoende aanwezig, volgens de HR-

directeur. Daarom moesten de medewerkers de nodige competenties opbouwen. Hiervoor 

werden ze ook beloond; indien de competenties van werknemers toenamen, groeide ook hun 

basissalaris.  

 

Na een aantal jaren ontstond er een soort van inflatie: iedereen had veel bijgeleerd en kreeg 

daarvoor een salarisverhoging. Maar dit vertaalde zich niet meer in een groei van het resul-

taat van de onderneming. In feite gleed het systeem van „competence-based pay‟ af naar een 

verkapte vorm van baremaverloning of een beloning op basis van anciënniteit in de job.  

 

Om dit probleem op te lossen, evolueerde het beloningsbeleid van Telecommunicatie naar 

prestatiebeloning (zoals we reeds aanhaalden in Praktijk 8). De nadruk komt nu meer te lig-

gen op output, prestaties, productiviteit en efficiëntie. Het rendement van elk personeelslid 

wenst men zoveel mogelijk te maximaliseren. Hiertoe stelt men voor elke individuele werk-

nemer zesmaandelijkse doelstellingen voorop, die de directe chef evalueert en die gekoppeld 

zijn aan de uitbetaling van een variabel salaris. De opbouw van competenties speelt nu bijge-

volg minder mee bij de loonevolutie. Men evolueerde van competentiebeloning naar een vari-

abel salaris dat voor de ene helft wordt bepaald door het resultaat van de onderneming en 

voor de andere helft door de individuele prestaties. 

 

 

Bij Beroepsvereniging wordt nu enkel de input, namelijk de competenties, geëvalueerd. De 

output, namelijk de prestaties, wordt niet geëvalueerd. In principe komen de te verwachten 

prestaties wel al aan bod in het evaluatiegesprek. Aan het einde van dit gesprek worden im-

mers de objectieven voor het volgende werkjaar besproken en op het evaluatieformulier ge-

noteerd. Dit loopt echter nog niet van een leien dakje. Een aantal leidinggevenden vindt het 

moeilijk om objectieven te formuleren, volgens de directeur Administratie, HR & Opleiding. Dit 

zal echter nog belangrijker worden want in de toekomst wil men niet enkel competenties maar 

ook prestaties gaan evalueren en belonen. Leidinggevenden zullen dus concrete verbeter- en 

actiepunten moeten noteren en de objectieven zodanig formuleren dat ze een echte evaluatie 

toelaten. 

 

4.  Verschil lende beloningsgrondslag naargelang 

de personeelscategorie  

Alle bezochte bedrijven hebben verschillende beloningssystemen voor arbeiders, bedienden 

en kaderleden. Alle situaties illustreren, zou ons te ver leiden. We pikken er één bedrijf uit, nl. 

Raffinaderij. In wat volgt, bekijken we de situatie van arbeiders en kaderleden meer in d etail. 
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Praktijk  Verschillende beloningsgrondslag naargelang de personeelscategorie 

In bedrijf Raffinaderij beloont men de onderzoekers en bepaalde uitvoerende bediendefunc-

ties binnen de raffinage volgens barema, vertelt de HR-supervisor. Deze werknemers evolue-

ren mits een gunstige evaluatie volgens anciënniteit. Het loonniveau van een bepaalde func-

tie wordt vergeleken met het loonniveau binnen de sector. 

 

Het vaste loongedeelte van kaderleden en de overige bediendefuncties evolueert volgens de 

geleverde prestaties en de verworven competenties. Zij vallen buiten de baremabeloning. 

Hun basisloonniveau wordt bepaald in functie van het loon van een vergelijkbare functie bin-

nen de sector. 

 

Kaderleden en bedienden die met succes deelnemen aan uitzonderlijke projecten die buiten 

de normale activiteiten vallen, kunnen op voordracht van hun directe leidinggevende in aan-

merking komen voor een uitzonderlijke bonus. De omvang van de bonus varieert in functie 

van de aard en de complexiteit van de prestatie: van bruto 250€ tot 5000€ bruto.  

Alle werknemers die deel uitmaken van een departement dat gunstig scoort op een aantal 

vooropgestelde objectieven (vb veiligheid, welzijn op het werk, prestaties,…) kunnen aan-

spraak maken op een collectieve jaarlijkse bonus. Deze kan maximaal 10% van het brutojaar-

loon uitmaken. 

 

Figuur  De praktijk in Raffinaderij 

Beloningsgrond Vaste loonstijging Variabele beloning (=bonus) 

Jaarlijks Uitzonderlijk 

Barema Bedienden binnen onderzoek en 
ontwikkeling 
Uitvoerende bediendefuncties 
binnen de raffinage 

Nvt Nvt 

Individuele prestaties 
& competenties 

Kaderleden 
Bedienden die: 
specifieke doelstellingen moeten 
halen en/of complexe taken moe-
ten uitvoeren en/of op internatio-
naal niveau opereren.  

Nvt Nvt 

Individuele Prestaties 
(=uitzonderlijke 
projecten) 

Nvt Nvt Kader & bedienden. 
De bonus evolueert 
op basis van com-

plexiteit van de 
taak: van bruto 
205€ tot 5000€ 

Collectieve prestaties 
(per departement) 

 Kaderleden en 
bedienden Bonus 

maximaal 10% van 
het jaarloon 

Nvt 

 

Over alle cases heen stellen we vast dat prestatiebeloning zowel in de vaste als variabele 

vorm, het meest voorkomt bij kaderleden. Waar men in heel wat bedrijven voor de arbeiders 

(en bedienden) een functiebeloning toepast, laat men het basisloon voor de kaderleden 

(deels) evolueren volgens de verworven competenties en/of de geleverde prestaties. 
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Bovendien blijkt duidelijk dat indirecte prestatiebeloning weinig voorkomt bij arbeiders in de 

door ons bestudeerde cases. Indien er sprake is van prestatiebeloning bij arbeiders gaat het 

veeleer om een collectief direct systeem (bv. een vorm van financiële participatie). In sommige 

bedrijven komen ze ook in aanmerking voor een bonus op basis van uitzonderlijke prestaties. 

Waarom er bij arbeiders minder ver wordt gegaan met moderne beloningsvormen heeft meer-

dere redenen. Op de eerste plaats speelt hier zeker de stellingname van de vakbond een erg 

belangrijke rol. Zij pleiten, in het bijzonder voor de arbeiders, voor zekerheid en beloning op 

basis van de uitgevoerde functie. Op de tweede plaats wijst een aantal bedrijven er op dat 

prestatiebeloning vooral bij ongeschoolde arbeid erg moeilijk is. Iedereen doet min of meer 

hetzelfde werk en men kan zich moeilijk onderscheiden, wat differentiatie haast onmogelijk 

maakt. Op de derde plaats speelt ook het feit dat het loon van arbeiders historisch meer geb a-

seerd is op CAO-onderhandelingen en indexeringen een rol. Door deze CAO-

onderhandelingen is de marge voor prestatiebeloning bij hen veel kleiner dan bij de bedien-

den. Merken we hierbij op dat sommige bedrijven, net door het ontbreken van prestatiebelo-

ning, met arbeiders geen formeel beoordelingsgesprek voeren. Ook het functioneringsgesprek 

blijft soms achterwege of wordt naar later uitgesteld. Zulk een gesprek zou moeilijker te plan-

nen zijn in een productieomgeving. 

Praktijk  Geen prestatiebeloning bij arbeiders 

Eén van de gesprekspartner uit Hightech is van mening dat wat het bedrijf produceert en het 
type werk dat arbeiders hierbij moeten doen een grote rol speelt bij de mogelijkheid om pres-
tatiebeloning voor hen in te voeren. Bij Hightech werken hoofdzakelijk geschoolde arbeiders. 
Er is geen bandwerk. De arbeiders werken zowel alleen als in teams. In een team is er vaak 
iemand die het team aanstuurt of extra taken op zich neemt. Er is dus differentiatie en boven-
dien verrichten de arbeiders geen routineklussen. Op basis van deze kenmerken, zijn er bin-
nen Hightech, theoretisch gezien mogelijkheden om prestatiebeloning ook voor arbeiders in 
te voeren. Maar in de praktijk kent het loon van arbeiders uit de sector sowieso automatische 
verhogingen in het kader van CAO-onderhandelingen. Heel wat bedrijven uit de sector be-
perken zich dan ook tot deze CAO-aanpassingen, zo stelt onze gesprekspartner binnen High-
tech. In sectoren waar enkel indexeringen meespelen (omdat men zelden of nooit tot een ak-
koord komt), is de situatie anders. Dan zijn er onderhandelingen op ondernemingsvlak. Lukt 
dit ook niet of gaat het om een KMO-bedrijf, dan is er meer ruimte om individueel te differen-
tiëren. Dit gebeurt nu binnen Hightech voor de technisch geschoolde arbeiders die erg moei-
lijk te vinden zijn op de regionale arbeidsmarkt. Indien het bedrijf dergelijke arbeiders wil aan-
trekken, moet het iets extra doen, meer bepaald werken met merits. 
 
 
Binnen Automobiel zijn er drie arbeidersgroepen: Groep A zijn de operatoren, Groep B de 
reserven en Groep C de teambegeleiders en de onderhoudstechnici. Bij groep A is er geen 
groot verschil in functie-inhoud. Differentiatie is hier dan ook moeilijk, volgens de Compensa-
tion & Benefits Manager. Dit zou enkel mogelijk zijn via niet-productiegebonden taken. Elke 
arbeider van het team krijgt naast zijn normale job één teamondersteunende taak toegewe-
zen (bv. absenteïsmecijfers van het team opvolgen, budget voor het team opvolgen, vakan-
tieplanning regelen). Hoe arbeiders deze taak vervullen, is erg uiteenlopend. Hier is met an-
dere woorden differentiatie mogelijk. Deze taak behoort echter niet tot de „core business‟ van 
de functie. Bij groep C is zulke differentiatie er wel. Momenteel loopt er een pilootproject in 
samenwerking met Vlerick. 
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Merken we tenslotte op dat er bij Automobiel geen evaluatiegesprekken worden gehouden 
met arbeiders. De Compensation & Benefits Manager vermoedt dat zelfs de functionerings-
gesprekken er soms bij inschieten. Dit heeft meerdere oorzaken: 1) praktische zaken zoals 
de moeilijkheid om hen uit de lijn te halen, 2) de maturiteit en leiderschapskwaliteiten van de 
gebiedscoach en 3) de maturiteit van de werknemer zelf. Sommige arbeiders nemen zelf ini-
tiatief, andere hebben eerder een afwachtende houding. “We hebben een klassiek loonsys-
teem bij de arbeiders met betaling per uur. Of je in dat uur hard werkt of niet heeft geen im-
pact op je loon. Als je het gevoel hebt dat je je loon toch niet kan beïnvloeden door je 
prestaties dan ben je ook minder geïnteresseerd in de mening van de gebiedscoach. Je kan 
toch niks met die informatie doen.” 
 
 
Net als bij Automobiel is er ook bij Brouwerij geen evaluatiesysteem voor arbeiders. Dit zou 
voor de leidinggevenden in de productie veel te intensief zijn. Bovendien is het praktisch niet 
haalbaar omdat de werknemers uit de lijn moeten worden gehaald. “Een arbeider aan de lijn 
moet je vervangen. Het heeft dus onmiddellijk financiële implicaties.” stelt één van de HR-
kaderleden waarmee we een gesprek hadden. Ter compensatie is er sinds twee jaar bij hen 
wel een competentiematrix; arbeiders worden door de leidinggevenden en HR gescoord op 
de competenties waarover ze zouden moeten beschikken om hun functie zo volwaardig mo-
gelijk te kunnen uitoefenen. Hieraan is geen evaluatiegesprek, noch een loon gekoppeld, wel 
opleiding indien nodig. Het systeem werd ingevoerd om hun vertrouwd te maken met compe-
tenties en een evaluatie hierop. HR is van mening dat indien prestatiebeloning er voor arbei-
ders zou komen, dit veeleer competentie- dan prestatiebeloning zou zijn.  

 

5.  Hoe hoger in  de hiërarchie ,  hoe meer variabel  

Uit de cases blijkt dat hoe hoger in de hiërarchische structuur, hoe groter de kans dat een deel 

van het loon variabel is. Bij die bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen zijn het 

vooral de kaderleden die een bonus krijgen op basis van individuele prestaties.  Indien bedien-

den en arbeiders een bonus krijgen, dan betreft het vaker (maar niet altijd !) een uitzonderlijke 

bonus op basis van dito prestaties. Bovendien vormt de bonus van kaderleden ook vaker een 

groter deel van hun totale loonpakket. In andere bedri jven laat men de hoogte van de bonus 

afhangen van het functieniveau van de betrokken medewerker. Hierbij geldt dan het principe 

hoe hoger de functie, hoe hoger de bonus.  

Praktijk  Hoe hoger het niveau, hoe hoger de bonus 

Bij Chemie zijn de kaderleden ingedeeld in een aantal klassen. Hoe hoger het betrokken ka-
derlid in de hiërarchie hoe hoger het variabel gedeelte van het loon. Dit kan variëren van 5% 
bij de lagere kaders tot 30 à 40% bij de directieleden.  
 
 
De Group Compensation & Benefits Manager van Metaalbedrijf is van mening dat het varia-
bel gedeelte van het loon van de kaderleden substantieel hoort te zijn om enig effect te heb-
ben. De bonus verschilt naargelang het niveau waarop het betrokken kaderlid zich bevindt: 
hoe hoger het niveau, hoe hoger de bonus. Voor een nieuw kaderlid is er een bonus van 5% 
van het basissalaris, voor de hogere kaderleden bedraagt de bonus 20% van het basissala-
ris. De meeste kaderleden bevinden zich binnen de groep b9 tot b12: daar bedraagt de bonus 
respectievelijk 10% en 15% van het basisloon. 
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Figuur  De praktijk in Metaalbedrijf 

B07 (375 hay-punten) 5% van het basisloon als bonus  

B08 10% 

B09 

B10 15% 

B11 

B12 
B13 20% 

B14 

B15 (1400 hay-punten) 

 

6.  Conclusie 

Wie wil men belonen en waarvoor? In Deel II van dit informatiedossier presenteerden we een 

typologie van prestatiebeloning. De praktijk leert ons dat bedrijven niet zomaar in één of ander 

vakje te duwen zijn. Meestal is een bedrijf gesitueerd in meerdere vak jes. Soms is zelfs één 

bepaalde vorm van prestatiebeloning binnen een bedrijf een mix van meerdere belonings-

grondslagen. Een vijftal evoluties tekenden zich af in de cases.  

Heel wat bedrijven, waaronder Brouwerij, Hightech, Beroepsvereniging en Energiebedrijf, 

opteren voor een mix van prestatie- en competentiebeloning. Veelal beloont men de verwor-

ven competenties met een (vaste) loonsverhoging en de gerealiseerde prestaties met een 

(variabele) bonus.  

In Telecommunicatie en Beroepsvereniging wint prestatiebeloning aan belang ten nadele van 

competentiebeloning. Prestaties zouden eenvoudiger te meten zijn. Bovendien beantwoordt 

het beter aan de huidige (prestatiegerichte) bedrijfscultuur.  

Een bepaald systeem van prestatiebeloning combineert soms meerdere beloningsgrondsla-

gen. Zo wordt de bonus van kaderleden bij Chemie, Brouwerij en Metaalbedrijf niet enkel be-

rekend op basis van de individuele prestaties. Ook het resultaat van het team, de ondern e-

ming en de groep spelen een rol.  

Alle bezochte bedrijven en organisaties hebben verder verschillende beloningssystemen voor 

arbeiders, bedienden en kaderleden. Prestatiebeloning komt het meeste voor bij kaderleden. 

Bij hen is het variabele stuk ook het grootst binnen het totale inkomen. Prestatiebeloning komt 

het minste voor bij arbeiders. De houding van de vakbond, de traditie van loonsverhoging via 

CAO-onderhandelingen en het gebrek aan differentiatie tussen de arbeiders wordt door High-

tech, Automobiel en Brouwerij als redenen naar voor geschoven.  
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Hoofdstuk 3  

Hoe gebeurt  de financiering? 

In dit informatiedossier haalden we meermaals aan dat naast de individuele prestaties ook het 

gerealiseerde resultaat van de onderneming kan meespelen bij het bepalen van de individuele 

bonus. Belangrijk om weten is dat het resultaat van de onderneming in heel wat bedrijven ook 

een impact heeft op het budget dat in dat werkjaar voor loonstijgingen of bonussen  wordt 

voorzien. Dat betekent dat het bonus- of meritbudget en dus ook de individuele bonus jaarlijks 

kunnen variëren, ook bij gelijke individuele prestaties. 

 

Reeds uit literatuur bleek dat duidelijke communicatie hier erg belangrijk is; werknemers moe-

ten op voorhand een duidelijk zicht hebben op de financiering van de prestatiebeloning zodat  

er geen beloftes worden gedaan die niet kunnen worden ingelost. Er moet bijvoorbeeld duide-

lijk gecommuniceerd worden dat het resultaat van de onderneming meespeelt, zowel bij de 

budgetbepaling als bij de bepaling van de individuele bonus. Op het belang van goede co m-

municatie komen we later nog terug.  

 

Bij Hightech en Woonartikelen speelt het resultaat van de onderneming een rol bij de budget-

bepaling. 

Praktijk  Het resultaat van de onderneming speelt mee bij het bepalen van het bo-
nus- of meritbudget 

Binnen Woonartikelen kan het meritbudget, nl. het budget dat HR voor loonsverhogingen 
mag gebruiken op de totale loonmassa, jaarlijks variëren (2%, 2.5% ...). Het resultaat van de 
onderneming speelt immers mee. HR bevestigt dat het demotiverend zou kunnen werken in-
dien men, omdat het bedrijf het minder goed doet, een meritverhoging niet kan krijgen. Bij 
Woonartikelen gaat het echter steeds om beperkte merits en is het effect ervan sowieso min-
der groot: “De verwachtingen zijn niet hoog dus ook de ontgoochelingen niet. In bedrijven 
waar men jaarlijks erg hoge percentages toekent en waar mensen het ook nog eens gewend 
zijn om deze merits te krijgen, is de teleurstelling veel groter.” 
 
 
Binnen Hightech is het bonusbudget voor een stuk afhankelijk van het resultaat van de on-
derneming van het afgelopen jaar. HR doet een realistisch voorstel naar de Raad van Be-
stuur. Per land en vervolgens per divisie wordt er een budget afgesproken. In landen zonder 
automatische indexaanpassing tracht men bijvoorbeeld de inflatie te compenseren met een 
hoger bonusbudget. Verder kan het budget voor een bepaalde divisie hoger liggen omdat er 
bijvoorbeeld allemaal jonge mensen („high potentials‟) werken. Hightech wil in hen investeren 
en hen aan het bedrijf binden. 
 
Het budget voor individuele merits bedraagt binnen Hightech 0.5% tot 1% van de totale 
loonmassa. Ook dit budget verschilt binnen de groep per land (afhankelijk van de aan- of af-
wezigheid van een systeem van anciënniteittrappen, CAO‟s, indexaanpassingen) en per divi-
sie.  
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Ook bij de budgetbepaling voor de merit zal het resultaat van de onderneming meespelen. In 
een moeilijk jaar zal het budget kleiner zijn en zal aan de chefs worden geadviseerd om hun 
scoop te verkleinen, met andere woorden het budget enkel te gebruiken voor de werknemers 
die men dreigt te verliezen. Volgens de Compensation & Benefits Manager wordt aan de me-
dewerkers duidelijk gecommuniceerd dat het ontbreken van een merit niets te maken heeft 
met hun individuele prestaties maar met het resultaat van de onderneming. Indien mogelijk 
voorziet Hightech wel in een inhaalbudget bij een beter resultaat van de onderneming. Dit 
geeft de leidinggevenden de mogelijkheid om dan iets extra te doen voor hun medewerkers. 

 

Het totale budget wordt verdeeld over de verschillende afdelingen, personeelscategorieën of 

teams. Hierbij kan men verschillende factoren laten meespelen. Bij Beroepsvereniging bijvoor-

beeld houdt men enkel rekening met de loonmassa per personeelscategorie. Bij Automobiel 

laat men ook het verschil in prestaties tussen teams meespelen.  

Praktijk   Budgetverdeling over de teams 

Binnen Automobiel wordt er op de verschillende niveaus van het bedrijf een budgetplan op-
gesteld. Het bedrijf bestaat uit meerdere fabrieken. Dit zijn afgebakende gebieden met tel-
kens een eigen fabrieksmanager die rapporteert aan de productiedirecteur. Deze drie groe-
pen zijn verdeeld in zones of afdelingen, elk met eigen verantwoordelijkheden. De zones zijn 
op hun beurt opgedeeld in teams van individuele operatoren. Zowel op het niveau van de fa-
brieken, de zones als de teams wordt er een budget opgesteld. Een fabrieksmanager be-
waart hierbij de overall view in zijn fabriek. Hij moet met andere woorden de situatie over de 
verschillende afdelingen heen kunnen inschatten. Idem dito voor het meritbudget per team. 
Indien er een uniek team is dat louter uit excellente medewerkers bestaat, kan er een groter 
budget naar dit team gaan. Op die manier worden zij niet financieel gestraft. Dit impliceert wel 
dat andere teams een stukje van hun budget moeten afstaan, wat, volgens de Compensation 
& Benefits Manager, moeilijke, afdelingsoverschrijdende onderhandelingen met zich mee-
brengt.  

 

We willen ook aanstippen dat verdergaande internationalisering maakt dat Vlaamse vestigin-

gen/bedrijven minder dan vroeger zelfstandig kunnen beslissen wat betreft de merit- of bonus-

budgetten. Deze worden veelal elders opgelegd. We haalden al eerder het voorbeeld van 

Hightech aan waar het budget verschilt van land tot land maar ook van internationale divisie 

tot divisie. Ook binnen Automobiel voelt men de impact van de verdergaande internationalise-

ring. 
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Praktijk  Impact van internationalisering 

De Vlaamse vestiging van Automobiel nam vroeger zelf belangrijke financiële beslissingen. 
Nu ligt de beslissingsbevoegdheid elders. Dit gaat gepaard met een veel grotere controle op 
de uitgaven, ook voor het loon. Vroeger waren de meritbudgetten bijvoorbeeld groter. Zo be-
sliste het moederbedrijf vorig jaar om, op basis van de resultaten van een internationale 
marktstudie, dat jaar aan de kaderleden geen merit toe te kennen. Zulke beslissing is nieuw 
voor de vestiging hier. Vroeger zou men er steeds naar hebben gestreefd om toch een be-
paald meritbudget te voorzien. Bij de kaderleden leidde dit tot een meer kritische houding ten 
aanzien van het bedrijf. “Vroeger had men de houding: mijn salaris, mijn compensations, mijn 
benefits … ik slaap op mijn twee oren … Automobiel brengt dit altijd in orde. Dat was ook zo. 
Er was altijd wel een merit. Maar nu kunnen we dit financieel binnen de groep niet meer ver-
antwoorden. De kosten worden ongelofelijk onder controle gehouden. Dit is een focus die we 
vroeger niet hadden.” vertelt de Compensation & Benefits Manager. 

 

Conclusie 

Hoe zal men de prestatiebeloning betalen? Het resultaat van de onderneming speelt vaak een 

rol bij het vastleggen van het budget voor loonsverhogingen en/of bonussen. Woonartikelen en 

Hightech stellen dan ook uitdrukkelijk dat het budget voor loonsverhogingen en bonussen 

jaarlijks kan variëren. Bedrijven die deel uitmaken van een internationale structuur, zoals Au-

tomobiel, zien hun lokale impact op dit budget bovendien afnemen. 
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Hoofdstuk 4  

Prakti jkervaringen bij  het implementati e-

proces 

De literatuur29 over indirecte prestatiebeloningssystemen vermeldt verschillende theoretische 

voorwaarden of richtlijnen waaraan een goed functionerend prestatiebeloningsbeleid zou moe-

ten voldoen. We somden er een aantal op in Deel II Hoofdstuk 3. In feite zijn deze richtlijnen in 

grote lijnen terug te brengen tot voorwaarden in verband met de implementatie van prestatie-

beloning, het evaluatieproces en het algemeen loonbeleid. In dit en de twee volgende hoofd-

stukken gebruiken we deze richtlijnen als kapstok en zetten we een aantal ervaringen uit de 

praktijk op een rij.  

 

1.  Werknemers  accepteren het systeem  

Belangrijk is dat de werknemers het nieuwe beloningsbeleid accepteren. Dit veronderstelt 

enerzijds duidelijke communicatie vanuit de organisatie en anderzijds de bereidheid van de 

werknemers om (deels) af te stappen van een vertrouwd beloningssysteem  

 

Het management legt uit waarom prestatiebeloning wordt ingevoerd, hoe het systeem in elkaar 

zit en hoe er zal geëvalueerd en beloond worden. Dit creëert een klimaat van wederzijds ver-

trouwen en openheid, hetgeen een belangrijke schakel is in het invoeringsproces. Dit lijkt een-

voudig, maar, zo blijkt uit de cases, is het in realiteit niet.  

Praktijk  Duidelijke communicatie is geen sinecure 

Volgens het bedrijf Automobiel is het logisch dat vakbonden en werknemers argwanend 

staan ten aanzien van een nieuw beloningssysteem want niemand kan met zekerheid zeggen 

of het nieuwe systeem ook daadwerkelijk zal werken. “Communicatie is er bij zulke grote wij-

zigingen altijd onvoldoende. Mensen moeten het systeem begrijpen en ook willen begrijpen. 

Ze moeten er in durven geloven. Ze moeten durven geloven dat ze het ook goed zullen heb-

ben in het nieuwe systeem. Maar het is op dat moment nog niet altijd duidelijk hoe het nieuwe 

systeem zal werken. Het is immers nog maar enkel theoretisch onderbouwd. Het zal nog 

moeten blijken hoe het in de in praktijk zal verlopen en of het zal werken. In die tijd komen er 

heel wat vragen naar boven. Die leiden tot onzekerheid en soms ook tot ontevredenheid.” 

dixit de Compensation & Benefits Manager van het bedrijf. 

 

 

Bij Hightech was één van de knelpunten bij de invoering van het bonussysteem dat de werk-

nemers het niet naar waarde schatten. Volgens één van onze gesprekspartners hadden de 

werknemers het gevoel dat het management de bonus willekeurig toekende.  

                                                             
29  Zie hierover bijvoorbeeld Goris G. (2005); Thierry H. (2005) 
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De criteria die een rol speelden bij het bepalen van de bonus werden niet bekendgemaakt 

aan het personeel. In de beginfase was er met andere woorden geen communicatie over hoe 

de bonus werd bepaald. 

 

Prestatiebeloning accepteren, impliceert de bereidheid om af te stappen van zekerheden en 

automatismen. Deze bereidheid is uiteraard niet bij iedereen even groot. Hoe hoger het loon 

van werknemers (in casu de financiële marge), hoe eenvoudiger het is om risico‟s te nemen. 

Dit sluit aan bij hetgeen we reeds vermeldden in Hoofdstuk 2: prestatiebeloning in het alge-

meen en variabele prestatiebeloning in het bijzonder, komt het meeste voor bij kaderleden. 

Bovendien zijn vooral de kaderleden vragende partij voor meer (variabele) prestatiebeloning. 

Praktijk  Acceptatie 

In het bedrijf Automobiel merkt de Compensation & Benefits Manager een verschillende 

houding tussen de bedienden en de arbeiders ten aanzien van prestatiebeloning. Bij de be-

dienden durft het management dan ook verder te gaan op het vlak van individuele prestatie-

beloning en het geven van verantwoordelijkheid aan de coaches (bv. inzake de evaluaties). 

 

 

Binnen Hightech is er al geruime tijd voor iedereen een wereldwijd aandelenoptieplan. Het 

probleem bij een optieplan is echter dat de werknemer hierop vooraf belastingen moet beta-

len, met andere woorden voor hij/zij de optie kan uitoefenen. Het management betreurt deze 

drempel want hierdoor is er nog weinig interesse bij arbeiders en bedienden. Bij bedienden 

en vooral arbeiders is de risicobereidheid kleiner. De Compensation & Benefits Manager aan 

het woord: “Hoe ruimer het loon, hoe meer men bereid is om risico‟s te nemen. De opties van 

2003 konden vorig jaar voor het eerst worden uitgeoefend met een winst van 30 euro per 

stuk. Dit waren toekenningen van vlak na de crash. In 2003 hebben dus heel wat werknemers 

dit geweigerd. De situatie was toen slecht. Nu hoor je hierover spijt. „We hadden dat bedrag 

ook wel gewild‟. Voor zij die risico‟s durven te nemen, is het een heel voordelig systeem want 

men betaalt er weinig belasting op (forfaitair percentage op de dagprijs). Het systeem be-

voordeelt de mensen die in staat zijn en bereid zijn om risico‟s te nemen en het benadeelt 

degenen die hiertoe financieel minder mogelijkheden hebben.”  

 

2.  Inbreng van de vakbond 

Uit het voorgaande blijkt dat de bedrijfscultuur en in het bijzonder een goed overlegklimaat op 

basis van vertrouwen en openheid een belangrijke schakel is bij het invoeringsproces van 

prestatiebeloning. Het betrekken van de vakbonden van bij het prille begin van de implementa-

tie kan nuttig zijn. Op basis van de cases vermoeden we dat vakbondsvertegenwoordigers 

zelden mee worden betrokken in het echte denkwerk. Toch konden zij in sommige bedrijven 

de uiteindelijke vorm van prestatiebeloning mee finaliseren. In praktijk betekende dit telkens 

„het initiële voorstel afzwakken‟, zoals bij Ziekenfonds en Brouwerij.  
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Praktijk  Vakbond zwakt voorstel van prestatiebeloning af 

Oorspronkelijk wilde Ziekenfonds een systeem van prestatiebeloning opzetten, vertelt de 

Personeelsdirecteur. Dit stuitte op weerstand van de werknemersvertegenwoordiging; de in-

voering van prestatiebeloning zou naar de cultuur van de organisatie een stap te ver zijn ge-

weest.  

 

Als alternatief voor prestatiebeloning wou het beleid dan een vorm van competentiebeloning 

invoeren. Dit stuitte andermaal op een blokkering van de vakbondsvertegenwoordiging. De 

vakbondsafvaardiging vreesde vooral voor subjectiviteit bij de evaluaties. Volgens hen zijn 

enkel de prestaties van de louter uitvoerende functies gemakkelijk te meten. Dit geldt echter 

niet voor de prestaties van een diensthoofd, een consulent of een adviseur. De vakbondsaf-

vaardiging stond positief tegenover competentieontwikkeling maar stelde een veto bij de link 

tussen competenties en beloning.  

 

Toch wou het beleid kost wat kost de werknemers kunnen differentiëren. Een functietraject, 

met name een groeitraject in vijf stappen per functie, uitgewerkt door Berenschot, bracht hier 

soelaas. Aan elke stap is een beloning gekoppeld. 

 

Ook bij de verdere uitwerking van dit systeem bleef overleg essentieel. Op basis van interac-

tieve workshops met de betrokken functie-uitvoerders zijn er correcties aangebracht. Vanuit 

de sociale partners werden zij ook ingeschakeld bij de ontwikkeling van de functiecriteria. De-

ze aanpak werd zeer constructief geëvalueerd in het bedrijf. Niet alleen werden de classifica-

tie en de barema's paritair ontwikkeld, maar ook gans het evaluatietraject werd goedgekeurd 

door de sociale partners.  

 

 

Het vaste loon van de bedienden van Brouwerij volgt een trappensysteem: op basis van de 

geleverde prestaties krijgen bedienden een loonsverhoging, maar na vijf jaar anciënniteit krij-

gen zij automatisch een loonsverhoging, ongeacht de geleverde prestaties.  

 

Het afgelopen jaar werd het loonbeleid binnen Brouwerij grondig herzien. Het management 

wilde onder andere het systeem van automatische loonsverhogingen afschaffen en deze vol-

ledig baseren op prestaties. Maar de vakbond accepteerde dit niet. Wat volgde was een pro-

ces van geven en nemen. De HR-manager van Brouwerij schetst summier het gevolgde on-

derhandelingstraject.  

 

De HR-directie argumenteerde dat het systeem van automatische loonsverhogingen haaks 

staat op de „performance cultuur‟ binnen het bedrijf; een medewerker die niet goed presteert, 

krijgt toch een verhoging na vijf jaar. De vakbond gaf als wederwoord dat het systeem van 

automatische loonsverhogingen een verworven recht is waaraan niet kan worden getornd. 

Het probleem van werknemers die onvoldoende functioneren moet op een andere manier 

worden opgelost, met name door beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Verder vreesde 

de vakbond dat de werkgever de lat zo hoog zou leggen dat het behalen van een loonsver-

hoging (een merit) niet meer mogelijk is. De directie sprak dit tegen. Zij stelde dat de lat wel 

realistisch zou liggen zodat dat grootste groep van werknemers de objectieven kon behalen 

en bijgevolg een merit verdienen. Hierbij zou men een Gausscurve respecteren. Jaarlijks zou 

de directie de verdeling tonen, nl. hoeveel werknemers een grote, een normale of geen 

loonsverhoging krijgen. De vakbond accepteerde dit voorstel niet. Er volgden verschillende 

vergaderingen tussen de directie en de syndicale delegatie. Uiteindelijk werd beslist om het 

trappensysteem niet af te schaffen.  
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Maar het was, zoals gezegd, een proces van geven en nemen. Op een aantal punten haalde 

de directie haar gelijk wel, onder andere over de procentuele loonsverhoging bij het bereiken 

van de objectieven. In het oude beloningssysteem kon een bediende 2% loonsverhoging krij-

gen als hij/zij 100% of meer van zijn/haar objectieven behaalde. De directie wou dit wijzigen 

en ook de positie in de range laten meespelen. Concreet betekende dit dat iemand die onge-

veer op de midpoint zit qua loon, nog 1% loonsverhoging kan krijgen. Iemand die lager is ge-

situeerd, krijgt een hogere loonsverhoging, bij dezelfde prestaties. Initieel aanvaardden de 

bediendevakbond deze wijziging niet. HR heeft hen evenwel kunnen overtuigen, o.a. doordat 

werknemers een hogere merit krijgen indien men de midpoint nog niet heeft behaald, zeker 

indien men zijn doelstellingen overtreft.  

Figuur   De praktijk in Brouwerij 

 Doelstelling bereikt Doelstelling overtroffen 

90-95% 1.5% 4.5% 

95-105% 1% 3% 

105-120% 0.5% 1.5% 

 

Ook over de mogelijke wijzingen ten aanzien van de kaderleden waren er heel wat interne 

discussies, o.a. over het gebruik van een andere financiële parameter om de bonus te bepa-

len. Dit was initieel de bedrijfswinst of het operationeel resultaat. In het nieuwe systeem zou 

dit de „economic profit‟ worden m.a.w. de verhouding tussen de bedrijfswinst en het geïnves-

teerde kapitaal. De vakbond was erg argwanend en vermoedde dat de bonussen hierdoor 

zouden wegvallen. Zij gaven evenwel toe, te meer daar het nieuwe criterium ook zou gelden 

voor de directie zelf (nl. bij de aandelenoptieplannen). 

 

Directie en vakbonden kwamen uiteindelijk tot een voorakkoord. Er volgden verschillende 

workshops met het personeel waarop de HR-directie een presentatie gaf. Vervolgens organi-

seerden de verschillende vakbonden samen een stemming onder de werknemers. Deze en-

quête per e-mail werd ingevuld door meer dan 70% van de bedienden en kaderleden. 80% 

van hen ging akkoord met de principes van het voorakkoord. Eveneens werd gevraagd welke 

punten er zouden moeten veranderen. Vervolgens werd er een nieuwe CAO-tekst opgesteld 

en ondertekend. De nieuwe beloningspolitiek is sinds begin 2007 van toepassing. 

 

Door deze nieuwe CAO werden volgende aspecten van het evaluatie- en loonbeleid aange-

past. (1) Er werd een systeem van „team review‟ geïmplementeerd. Dit betekent dat niet en-

kel de direct leidinggevende maar ook zijn/haar collega‟s en diens hiërarchisch overste bij de 

evaluatie worden betrokken, met het oog op de objectiviteit van de evaluatie. (2) Bij de evalu-

atie wordt er nu ook rekening gehouden met de „Best Team Behaviors‟ of de gedragscompe-

tenties. (3) De evaluatie gebeurt aan de hand van een vier- in plaats van een vijfpunten-

schaal. (4) Nieuwe commerciële bedienden krijgen een iets lager basisloon maar kunnen wel 

een groter stuk variabel verdienen. (5) In de toekomst zal bij de bedienden ook de positie in 

de range meespelen bij een loonsverhoging. Hoe lager gesitueerd t.a.v. de midpoint, hoe gro-

ter de mogelijke loonsverhoging. Dit systeem was er al voor de kaderleden. (6) Bij de kader-

leden kan het vaste loon minder snel groeien. De financiële ruimte die daardoor vrij kwam, 

werd aangewend voor een groter variabel deel. (7) Ook het bonussysteem van de kaders wij-

zigde. Naast de individuele prestaties en de resultaten van de onderneming, zouden in de 

toekomst ook de resultaten van de groep gaan meespelen. (8) De financiële parameter om 

(o.a.) de bonus te bepalen is niet langer de bedrijfswinst maar de „economic profit‟ (9) Er werd 

een nieuw aandelenoptieplan geïntroduceerd. (10) De forfaitaire kosten eigen aan de werk-

gever werd opgetrokken bij de commerciële functies. (11) De andere wijzigingen hadden niet 

direct te maken met de loonpolitiek (o.a. herzien van de bedrijfswagenbeleid). 
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Zoals we reeds aanhaalden, is er vaak een verschillende houding wat betreft prestatiebeloning 

bij de arbeiders- en de bediendevakbonden. We laten twee gesprekspartners uit Automobiel 

en Brouwerij aan het woord.  

Praktijk  Prestatiebeloning bij arbeiders 

Binnen Automobiel merkt men een andere houding tussen de bedienden- en de arbeiders-

vakbonden. “Bij de bedienden durft men verder te gaan op het vlak van individuele beloning 

en het geven van verantwoordelijkheid aan de coach. Ik vermoed dat de houding van de vak-

bond maakt dat er bij de arbeiders nog geen meritsysteem bestaat. Zij willen het huidige 

loonsysteem beschermen; voor iedereen hetzelfde.” dixit de Compensation & Benefits Mana-

ger. 

 

 

Een vakbondsvertegenwoordiger binnen Brouwerij is eveneens van mening dat prestatiebe-

loning voor arbeiders veel moeilijker in te voeren is. Arbeiders hebben striktere CAO‟s. Ze 

verrichten meer uitvoerende arbeid, hun job is veel duidelijker omschreven en het is moeilij-

ker om zich van collega‟s te onderscheiden. Een HR-manager uit het bedrijf is echter van 

mening dat een aantal arbeiders open staat voor variabele beloning. Concrete plannen heeft 

men niet, maar het wordt niet uitgesloten. 

 

3.  Conclusie 

In dit hoofdstuk zetten we een aantal vaststellingen in verband met het implementatieproces 

op een rij. We haalden aan dat de werknemers het nieuwe beloningssysteem moeten accepte-

ren. Dit betekent op de eerste plaats dat ze, zeker bij variabele prestatiebeloning, met een 

grotere vorm van onzekerheid moeten leren omgaan. Verder haalden we aan dat het invoeren 

van een nieuw beloningsbeleid heel wat communicatie vraagt. Bij beide is de inbreng van de 

vakbond cruciaal. Brouwerij en Ziekenfonds illustreerden uitgebreid de inbreng van de vak-

bond bij de implementatie van een nieuw beloningssysteem. 
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Hoofdstuk 5  

Een degeli jke evaluatie als basis  

Op basis van literatuur en het verzamelde casemateriaal mogen we stellen dat het systeem 

van prestatiebeloning staat of valt met de kwaliteit van het systeem van opvolgen en beoorde-

len. Idealiter zou beloning het sluitstuk moeten vormen van het (mature) HRM-beleid. We 

maken hierbij een onderscheid tussen de evaluatiecriteria of meer algemeen het evaluatie -

instrument enerzijds en het evaluatieproces bestaande uit het formele beoordelingsgesprek en 

de permanente feedback anderzijds. 

 

1.  Introductie:  dr ie  prakti jkvoorbeelden  

Een uitgebreide beschrijving van hoe het beoordelings- en functioneringsgesprek precies ver-

loopt in alle door ons bestudeerde bedrijven (met name de techniciteit van deze gesprekken), 

ligt buiten de scoop van dit onderzoek. Hiervoor verwijzen we graag naar L. Hedebouw, STV-

Informatiedossier, Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Een enquête bij werknemers in 

Vlaanderen, Brussel, 2007.30 We willen ons in dit informatiedossier toespitsen op de kenmer-

ken waaraan de beoordeling best voldoet ter ondersteuning van het prestatiebeloningsbeleid.  

 

We starten echter met drie concrete voorbeelden nl. Telecommunicatie, Beroepsvereniging en 

Filter. Deze voorbeelden illustreren de verschillende stappen en beslissingsmomenten binnen 

het formele evaluatieproces die belangrijk zijn bij het bepalen van de bonus (alsook waar het 

mis kan lopen): vastleggen objectieven, vastleggen theoretische bonus (bonus „on target‟), 

wegen objectieven, toekennen scores per objectief, berekenen eindscore, berekenen bonus.  

Praktijk  Het proces van beoordelen en belonen: drie concrete voorbeelden 

Voor een supervisor uit het callcenter van Telecommunicatie wordt er vooraf contractueel 

een theoretische bonus (met andere woorden een bonus „on target‟) vastgelegd. Deze wordt 

bepaald op basis van de functie die men uitvoert. Bovendien laat het bedrijf zich leiden door 

de bonusprijs die voor de functie gangbaar is. De helft van de uiteindelijke bonus wordt be-

paald door de individuele objectieven (afhankelijk van de individuele targets), de andere helft 

door het resultaat van de onderneming (afhankelijk van de financiële targets) 

. 

Voor een supervisor worden er vier objectieven vastgelegd: het teamgemiddelde, people fol-

low up, team feedback en training. Deze krijgen elk een gewicht (of wegingsfactor) toebe-

deeld.   

 

                                                             
30  Ook gaan we in Deel IV verder in op deze materie, nl. de link tussen het functionerings-/beoordelingsgesprek 

en prestatiebeloning, aan de hand van de enquêteresultaten. 
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Via het evaluatiegesprek wordt aan elk objectief een score van 1 tot 5 toegekend. Als een ob-

jectief binnen de geplande tijd is geleverd, krijgt de supervisor hiervoor  score 3 (=goed). De 

score kan evolueren naar 4 (beter resultaat binnen dezelfde tijd of hetzelfde resultaat binnen 

een kortere tijd ) of zelfs een 5 (beter resultaat en binnen kortere tijdspanne). Of omgekeerd 

naar score 2 (goed resultaat maar te laat; of minder goed resultaat binnen de vooropgelegde 

tijdspanne) of zelfs een 1 (geen goed resultaat en bovendien niet binnen de tijdsspanne).  

 

Tabel  Praktijk in Telecommunicatie 

Objectieven Wegingsfactor Performance evaluation 
(schaal van 1 tot 5) 

  

Team-gemiddelde 40% 4 4X40% 1,6 

People follow up 30% 3 3X30% 0,9 

Team feedback 20% 2 2X20% 0,4 

Training  10% 3 3X10% 0,3 

Totale score    3,2 

 
Van de verschillende scores wordt een eindscore gemaakt. Deze eindscore wordt afgerond 

(bv. alle scores van 3,0 tot 3,9 krijgen een score 3).  

 

Een supervisor met eindscore 3 krijgt tussen de 90 en 110% uitbetaald voor zijn individuele 

objectieven. Bij een score 4 volgt een uitbetaling tussen 111% en 120%, vanaf een score 5 

krijgt hij/zij 125% uitbetaald. Bij een score 1 volgt er geen bonus. Doorgaans haalt slechts 2 à 

3% van het personeel een topscore en 1 à 2% de laagste score 1. De HR-directeur merkt op 

dat deze evaluatiescores geen invloed hebben op het basissalaris.  

 

Zoals gezegd spelen ook het resultaat van de onderneming mee bij het bepalen van de bo-

nus. De impact hiervan wordt op dezelfde manier berekend.  

 

Bij een bonus „on target‟ van bv. 300€ leidt dit tot volgend type van berekening.  

Stel dat het resultaat van de onderneming gedurende het afgelopen half jaar zeer goed was, 

dan betekent dit een score 5 en wordt aan iedereen een bonus van 125% uitbetaald. 

Stel dat de supervisor bovendien een score 3,2 behaalde voor de individuele objectieven, dan 

vertaalt zich dit in een uitbetaling van 100% van zijn individuele bonus. 

Concreet:  

150 X 1,25= 187,5€ 

150 X 1,00= 150€ 

Het variabel salaris in de geval = 337,5€ 

 

 

Beroepsvereniging houdt jaarlijks functioneringsgesprekken in de periode februari-maart. 

Dit gesprek, zo vertelt de directeur Administratie, HR en Opleiding, bestaat uit twee luiken, nl. 

(1) de evaluatie van het afgelopen jaar en (2) de voorbereiding van het komende jaar. Men 

maakt gebruik van een evaluatieformulier dat bestaat uit volgende delen: (1) de criteria, (2) 

de weging van deze criteria, (3) de individuele scores op de aangeduide criteria, (4) eventue-

le verantwoordingen per afwijking van score 4 en 5, (5) de objectieven voor het volgende jaar, 

(6) opmerkingen van de werknemer zelf en tenslotte (7) de opleidingsnoden. 

 

De criteria sluiten aan bij de generieke competenties van de onderneming, die op hun beurt 

gelinkt zijn aan de doelstellingen van de onderneming. Er zijn zestien criteria waaronder ken-

nis van de Beroepsvereniging, technische kennis, communicatie, initiatief durven nemen, lei-
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ding geven en team spirit. Iedereen wordt op negen criteria of competenties geëvalueerd. 

Minstens zes van de competenties zijn gelijk voor alle beoefenaars van éénzelfde functie. De 

drie overige criteria kiest de evaluator, al dan niet samen met de betrokken werknemer. Voor 

de nieuwe vertaler zou dit bv. „kennis over de onderneming‟ kunnen zijn en voor de ervaren 

vertaler „teamspirit‟.  

 

Aan ieder criterium wordt vervolgens een gewicht gekoppeld gaande van één tot vier, naarge-

lang het belang van het criterium voor het komende jaar. De wegingsfactoren worden be-

paald door de evaluator, eventueel samen met de geëvalueerde. De evaluator moet vier crite-

ria een wegingsfactor één geven, drie criteria een factor twee en twee criteria een factor drie. 

Aan de criteria die belangrijk zijn voor de functie of die bijzondere aandacht vereisen bij de 

betrokken werknemer wordt een hogere weging toegekend. Er zijn dus verschillen mogelijk 

tussen de werknemers alsook naargelang de evaluator. 

 

Per criterium krijgt een werknemer een score gaande van één tot acht waarbij één staat voor 

„totaal onvoldoende‟, vier en vijf voor „normale prestatie‟ en acht voor „perfect, permanent bo-

ven verwachting‟. Aan de evaluator wordt gevraagd om elke afwijking ten aanzien van vier of 

vijf te verantwoorden met concrete gedragsvoorbeelden. Er wordt vervolgens een totaalscore 

gemaakt per werknemer. 

 

Dit eerste luik van het evaluatiegesprek is gekoppeld aan een meritratingsysteem. Boven 

score vier krijgt de werknemer premiepunten. Afhankelijk van het aantal premiepunten dat 

een werknemer heeft verzameld, krijgt hij een deel van de, voor zijn personeelscategorie 

voorziene, meritenveloppe.  Stel dat de meritenveloppe dat jaar 100.000 euro bedraagt en de 

administratief bedienden 10% uitmaken van de loonmassa, dan krijgen zij een enveloppe van 

10.000 euro. Stel dat de administratief bedienden in totaal twintig premiepunten verzamelden, 

dan betekent dit dat elk premiepunt 500 euro waard is. Een medewerker met score 4.65 ver-

zamelde 0.65 premiepunten en krijgt bijgevolg 0.65*500=325 euro. 

 

Via het evaluatieformulier worden verder ook de objectieven of projecten voor het volgende 

werkjaar vastgelegd. De objectieven worden SMART geformuleerd. Bij de projecten worden 

het doel, de verwachte resultaten en de timing kort beschreven. Tenslotte worden de oplei-

dingsnoden genoteerd, worden de criteria voor het volgende werkjaar vastgelegd en krijgt de 

werknemer de kans om vragen te stellen.  

 

 

De basiswedde van de bedienden van Filter is afhankelijk van hun functie, vertelt de Com-

pensation & Benefits Manager van het bedrijf. De loonclassificatiestructuur houdt rekening 

met de marktwaarde van de functie. De evolutie van het loon gebeurt hoofdzakelijk op basis 

van de geleverde prestaties en ook, maar in mindere mate, op basis van de verworven com-

petenties.  

 

Jaarlijks hebben de medewerkers een evaluatie- en functioneringsgesprek met hun manager 

of supervisor. Ze kunnen dit gesprek voorbereiden aan de hand van een „self assessment 

document‟. Hierop kan de medewerker een aantal vragen invullen:  

 Wat beschouwt de werknemer als zijn persoonlijke verwezenlijkingen die hebben bijge-
dragen tot het succes van de onderneming? 

 Van welk deel van zijn job houdt de werknemer het meeste? 

 Wat zijn voor de werknemer de mogelijkheden voor verdere groei binnen het bedrijf of 
verbetering van zijn/haar prestaties? 

 Wat zijn zijn/haar doelstellingen voor het komende jaar? 
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In het evaluatie- en functioneringsgesprek komen volgende onderwerpen aan bod:  

 Key objectives: de te bereiken doelstellingen van het afgelopen jaar en de mate waarin 
de medewerker deze ook gehaald;  

 Competences: de compententies van het individu die hebben bijgedragen tot de resul-
taatsgebieden en de te ontwikkelen competenties voor het komende jaar.  

 Development Action Plan: de doelstellingen van de werknemer voor het komende jaar; 

 Appraisel result: de resultaatsgebieden 

 

Hierbij onderscheidt men 5 beoordelingscategorieën: 

 Outstanding 

 Above Expectations 

 Meets expectations 

 Below expectations 

 Does not meet minimum requirement. Dit impliceert dat er een actieplan ter remediëring 
wordt opgesteld waarbij de betrokken werknemer nauw wordt opgevolgd door zijn mana-
ger. 

 

Deze evaluatie is bepalend voor de snelheid waarmee het loon van de betrokken werknemer 

evolueert. 

 

2.  De basis  van beoordelen: de prestatie -

indicatoren 

Wie een prestatieloon krijgt, moet worden beoordeeld op de geleverde prestaties. Duidelijke, 

meetbare, objectieve en relevante prestatie-indicatoren zijn essentieel om de objectiviteit van 

de beoordeling te waarborgen. Heel wat bedrijven formuleren de doelstellingen zo goed moge-

lijk volgens de SMART-principes (cfr. Figuur 17 in Deel II).  

Praktijk  Duidelijke, objectieve en meetbare prestatie-indicatoren 

De afdelingshoofden van Woonartikelen kunnen een bonus krijgen. De uiteindelijke bonus is 

afhankelijk van meerdere erg objectief meetbare criteria; zowel individuele prestaties, afde-

lingsresultaten als bedrijfsresultaten worden in rekening gebracht.  

 

Ten eerste speelt zowel het Belgische omzetcijfer als de omzet van de vestiging in vergelij-

king tot de arbeidsuren een rol. Indien de omzet ontoereikend is, verliest een afdelingshoofd 

20% van zijn bonus.  

 

Ten tweede wordt nagegaan of het afdelingshoofd alle performance management gesprek-

ken heeft gedaan. Dit omvat een dubbele opdracht. Op de eerste plaats wordt nagegaan of 

de functioneringsgesprekken met alle business area managers zijn afgerond en wel op een 

kwaliteitsvolle manier. Op de tweede plaats wordt nagegaan of het afdelingshoofd ervoor 

heeft gezorgd dat alle Business Area Managers van de afdeling deze gesprekken gevoerd 

hebben met hun medewerkers. Is het afdelingshoofd niet voor 100% in deze opdrachten ge-

slaagd, verliest hij (wederom) een deel van zijn bonus  

 

Ten derde is er een audit of „commercial review‟ van elke afdeling. Dit wordt gedaan door co l-

lega‟s van een andere vestiging. Zo kan de HR-afdeling door de HR-directeur van een andere 

vestiging worden gecontroleerd. Bij dergelijke controle, zijn enkele vragen gericht aan HR 

zelf, maar het merendeel van de vragen is bestemd voor de medewerkers in de lijn om te tes-
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ten of zij het HR-systeem voldoende kennen. Deze audit moet 75% opleveren, anders verliest 

het afdelingshoofd (opnieuw) een deel van zijn bonus.  

 

Ten vierde is er de „customer service index‟ (CSI). Dit is een bevraging van 300 klanten over 

alle belangrijke principes in de winkel (klantvriendelijkheid, stock enz,). Dit is een bevraging 

op vestigingsniveau met andere woorden het resultaat (en de bijbehorende impact op de bo-

nus) is voor alle afdelingshoofden gelijk. Deze enquête moet 75% opleveren, wil het afde-

lingshoofd geen deel van zijn bonus verliezen.  

 

De praktijk leert dat het schrijven van objectieve prestatie-indicatoren niet zo evident is.  

Praktijk  Enkele kanttekeningen 

Hoe gebeurt het vastleggen van de evaluatiecriteria concreet? We illustreren dit met Be-

roepsvereniging. De onderneming heeft een bedrijfsmissie. Deze wordt vertaald in interne 

doelstellingen (bv. samenwerking met collega‟s) en externe doelstellingen (bv. contacten met 

klanten). Deze doelstellingen worden gelinkt aan resultaatsgebieden (bv. een concreet pro-

ject voor de afdeling levensverzekeringen). Dit wordt vertaald in individuele objectieven, zo-

wel voor de bedienden als voor de kaderleden. “Momenteel is het formuleren van deze indiv i-

duele objectieven nog een zwak punt binnen het evaluatiesysteem. Iedereen werkt binnen 

zijn eigen afdeling, zijn eigen divisie, zijn eigen opdrachten. Er is geen link met de bedrijfsob-

jectieven. Ook zijn de objectieven niet altijd duidelijk gedefinieerd. Er wordt nu te weinig tijd 

voor gemaakt. Bovendien zou de personeelsdienst hier meer steun moeten geven. Dit ge-

beurt niet. De evaluatoren vragen er ook niet naar.” vertelt een medewerker van de perso-

neelsdienst. 

 

 

Binnen Automobiel zijn er merits (= vaste loonsverhogingen) voor bedienden. Er is in het 

bedrijf lang nagedacht over het matchen van twee motieven, nl. samenwerking en „pay for 

performance‟. Als antwoord hierop werd het systeem van kartrekkers en clusterverloners uit-

gedokterd (zie eerder bij motieven voor prestatiebeloning: eigen herkenbaar beleid en cul-

tuur). Betekent dit dat in dit bedrijf ook het systeem van beoordelen min of meer op punt 

staat, met andere woorden aan alle (of minstens de meeste) voorwaarden voldoet om de ob-

jectiviteit van de evaluatie te waarborgen? Op het vlak van de criteria ligt er nu een grote ver-

antwoordelijkheid bij de coach. Hij moet de prestaties van het afgelopen jaar binnen de voor-

opgestelde doelstellingen evalueren. Het is zijn vrijheid om dit zeer strikt of wel zeer vaag te 

omschrijven. HR verwacht niet dat in het functioneringsgesprek zwart op wit wordt gesteld „dit 

zijn de targets; als je die niet haalt, word je geen kartrekker.‟ “Nu wordt het evaluatieformulier 

gewoon ingevuld. Er zijn geen vaste criteria, geen targets. Er is geen duidelijke link tussen 

een bepaalde prestatie en een bepaalde score. Het blijft nog erg vaag. Dit geeft wel een com-

fortgevoel maar maakt het moeilijker om te differentiëren.” vertelt de Compensation & Bene-

fits Manager. 

HR wil dit veranderen, met name meer concretiseren. De huidige situatie geeft vrijheid maar 

ook problemen qua objectiviteit. Het laat ruimte voor interpretatie maar ook voor misbruik. 

Men wil daarbij vertrekken vanuit de bedrijfsdoelstellingen. Deze worden vertaald naar de 

verschillende afdelingen. Binnen elke afdeling kunnen de verschillende teams hun bijdrage 

definiëren. Binnen elk team wordt de bijdrage van elk individu aan de teamdoelstellingen be-

paald. Deze doelstellingen zijn een afspraak tussen de coach en het individu. Deze doelstel-

lingen wil men bovendien SMART gaan formuleren: dan zijn ze beter meetbaar, eenvoudiger 

op te volgen en concreter.  
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3.  Evalueren is  een proces  

We willen er hier nogmaals op wijzen dat er bij beoordelen een verschil is tussen de beoorde-

lingscriteria die de basis vormen voor de beoordeling en het beoordelingsproces dat hieruit 

voorvloeit. Zoals reeds gezegd, is het belangrijk dat de beoordelingscriteria of prestatie-

indicatoren objectief zijn. Ze vormen de solide basis bij het beoordelen. Maar, zoals menig 

gesprekspartner stelt: „beoordelen is inherent subjectief.‟ Dit betekent dat je wel met  objectie-

ve criteria kan werken, maar dat in realiteit nog andere aspecten meespelen, hetgeen een 

beoordeling inherent en onvermijdelijk ook subjectief maken. Dit hoeft echter geen probleem 

te zijn. Met andere woorden objectieve criteria zijn een noodzakel ijke basis, maar op zich 

onvoldoende, ze moeten basis vormen van een ruimer proces, met name van een performan-

ce management cirkel. Pas dan zal het systeem van beoordelen goed werken.  

 

Medewerkers moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de wijze waarop de beoordeling ge-

beurt, eerlijk is, anders kan dat voor veel vragen en onvrede zorgen. Dit kan een negatief 

effect hebben op de sfeer, demotivatie in de hand werken en een negatieve invloed uitoefenen 

op de prestaties. Uiteindelijk is de manier waarop de beoordelaar of directe chef het evaluatie-

instrument hanteert van cruciaal belang. Met de mate van integriteit, neutraliteit, professional i-

teit en maturiteit van de beoordelaar staat of valt het beoordelingssysteem. Zo zullen we ver-

der aanhalen dat een duidelijke link tussen de geleverde prestaties en de verkregen beloning 

erg belangrijk is. Maar wat als de medewerkers een erg hoge inzet toonden maar omwille van 

externe factoren, met name factoren waarop ze geen vat hebben, toch de vooropgestelde 

doelstellingen niet behaalden? Krijgen ze dan geen beloning? Hier is de inbreng van de be-

oordelaar cruciaal. Zoals de gesprekspartner van Hightech het formuleert: “Een evaluatie is 

geen zwart-wit-situatie. Vaak is de situatie eerder grijs.“ 

Praktijk  Beoordelen inherent subjectief 

Bij Land- en Tuinbouw is er voor elke functie een zogenaamde functiekaart. Op de functie-

kaart zijn de kerntaken binnen een functie in 8 à 10 punten volgens rangorde van belangrijk-

heid omschreven. Aan elk van deze kerntaken op de functiekaart worden zoveel mogelijk ob-

jectief meetbare doelstellingen  toegevoegd. Op basis van de functiekaart meet men dan de 

prestaties. Ondanks dit werkinstrument blijft de beoordeling volgens het hoofd van de dienst 

Personeelszaken altijd wel een stukje subjectief, zelfs bij commerciële medewerkers. Zij krij-

gen naast hun vast loon ook nog een commissieloon. Wie goed presteert, wordt positief geë-

valueerd en krijgt een hoog commissieloon uitbetaald. De verkoop van een product kan ech-

ter verschillen naargelang de regio. Hiermee houdt de beoordelaar rekening bij het bepalen 

van het commissieloon. 

 

 

Bij de kaderleden van Hightech spelen „performance‟ en „potential‟ mee voor een eventuele 

loonsverhoging. De Compensation & Benefits Manager uit dit bedrijf ontkent dat het afwijken 

van regels om zo rekening te houden met de omstandigheden subjectiviteit bij de beoordeling 

in de hand zou werken. Men ziet het eerder als een mogelijkheid om bij te sturen. “Deze be-
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oordelingscriteria zijn een richtlijn, geen dictaat. Ook menselijke factoren (zoals bv. extra mo-

tivatie) spelen mee. Een teamleider kan proberen om de „performance‟ van een bepaalde 

werknemer te doen stijgen, door bv. een coach in te schakelen.”  De gesprekspartner be-

klemtoont dat evaluaties geen zwart/wit-situaties zijn. Er zijn heel wat grensgevallen die mits 

een extra impuls een hogere evaluatiescore kunnen realiseren. “Dit is uiteraard afhankelijk 

van de teamleiders. Zij zijn ook maar mensen! Een teamleider kan stellen: „als ik hem extra 

motiveer, gaat zijn performantie misschien omhoog en komt hij toch in het volgende vakje 

(=evaluatieniveau nvdr) terecht‟. Natuurlijk kan men geen drastische afwijkingen toestaan, 

maar toch kunnen bepaalde overwegingen meespelen. Bij een jonge werknemer is de per-

formantie misschien nog niet hoog, maar het potentieel wel. Hierop zou de teamleider kunnen 

inspelen met extra opleiding. Maar een beetje meer loon zou ook een extra motivator zijn. Het 

is geen wiskunde!”  

 

Bij het bepalen van de bonus van de kaderleden van Hightech laat men niet enkel de daad-

werkelijke resultaten (met andere woorden het effectief bereiken van de vooropgestelde doel-

stellingen) maar ook de geleverde inspanningen meespelen. De President Human Resources 

uit het bedrijf haalt aan dat er op dit vlak een groot contrast is tussen de vestigingen uit België 

en deze uit Angelsaksische landen. In de Angelsaksische landen tellen enkel de resultaten en 

niet de geleverde inspanningen: “Ook al heb je je te pletter gewerkt, als je geen resultaten 

hebt bereikt, dan krijg je geen bonus.”  

 

Merken we tenslotte op dat over de rol en houding van de beoordelaar er in de gesprekken 

ook knelpunten naar boven kwamen. Gesprekspartners halen aan dat sommige beoordelaars 

moeilijk kunnen differentiëren, verschillende standaarden hanteren, problemen hebben bij het 

opstellen van SMART-objectieven, het beoordelingssysteem laten verwateren, willekeurig te 

werk gaan … We illustreren dit eerst met enkele voorbeelden. Later gaan we in op mogelijke 

richtlijnen om de evaluator op zijn functie voor te bereiden, blijvend te ondersteunen en indien 

nodig te controleren. 

Praktijk  Enkele knelpunten 

Een vakbondsvertegenwoordiger van Hightech aan het woord: “Er bestaat hier al langer een 

bonussysteem. Het oude systeem was echter vooral op subjectieve interpretatie gebaseerd. 

Het was relatief willekeurig. Daardoor woog de relatie met de overste nogal door. Sommige 

medewerkers kregen elk jaar een bonus. Deze situatie heeft het bedrijf willen objectiveren. 

Men moet nu 70% van de doelstellingen halen. Deze koppeling was er vroeger niet. 

 

 

De directeur Administratie, Human Resources en Opleiding van Beroepsvereniging stelt: 

“Om te voorkomen dat het systeem van beoordelen verwatert, zal het invullen van de evalua-

tieformulieren strakker moeten worden opgevolgd door HR. Zo willen we bv. gaan controleren 

of een evaluator een bepaalde werknemer op de verschillende evaluatiecriteria ook daadwer-

kelijk andere scores geeft.” Nu gebeurt deze controle nog niet. Een medewerker van HR 

voegt hier in een ander gesprek aan toe: “Ongeveer 80% van de medewerkers heeft eenzelf-

de score (nl. 5 of 6). Toch ziet HR dat sommige medewerkers meer inspanningen doen dan 

hun collega‟s. Dit leidt tot discussies.” 

 

 

Uit een intern onderzoek binnen Automobiel blijkt dat werknemers tevreden zijn over het 

prestatiebeloningssysteem. De negatieve punten die men aanstipt, betreffen veelal de coach. 

Is mijn coach voldoende op de hoogte van wat ik doe?  
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Kan hij omgaan met de valorisatieoefening? Wat speelt er allemaal mee? De werknemers 

blijven argwanend kijken naar de rol van de coach. Ook de communicatie rond al deze zaken 

blijft een werkpunt. 

 

4.  Permanente feedback  

We hebben reeds meermaals aangehaald dat prestatiebeloning zou moeten kaderen in een 

systeem van permanente coaching en feedback. De communicatie is hierdoor tijdig, tussen-

tijds en preventief opdat de werknemer niet voor een voldongen feit wordt gesteld ( met andere 

woorden zijn prestaties nog kan bijspijkeren indien nodig) of erger nog, dat de afwezigheid van 

een bonus of loonsverhoging voor hem als een complete verrassing uit de lucht komt vallen. 

Uit het volgende voorbeeld blijkt dat bedrijven hiertoe inspanningen doen, maar dat dit in real i-

teit geen eenvoudige opdracht is. 

Praktijk  Permanente feedback 

Het bedrijf Automobiel voerde recent een tevredenheidsenquête uit onder haar werknemers. 

Ook de merit (vaste loonsverhoging) kwam aan bod. Automobiel stelde vast dat de werkne-

mers enerzijds meer differentiatie verwachten maar anderzijds heel wat vragen stellen bij de 

positie van de coach: „hoe gaat mijn coach om met de meritoefening?‟, „Is mijn coach vo l-

doende op de hoogte van wat ik doe?‟, „Kan hij omgaan met de meritoefening?‟, „Welke facto-

ren spelen er allemaal mee?‟ en „Ik vertrouw hem niet voor 100%‟. „Het gebrek aan vertrou-

wen van de werknemers ten aanzien van de coaches‟ kwam zo sterk naar voor in de 

enquêteresultaten dat het fenomeen nu een belangrijk aandachtspunt is in de onderneming. 

 

Toezien op de communicatie is dan ook een belangrijke opdracht voor de HR-afdeling. Ze 

stimuleren de coaches om permanent te communiceren met hun mensen, ook over wie er 

een bonus zal krijgen. Maar dit verloopt in de realiteit niet vlekkeloos en wel om verschillende 

redenen. Ten eerste is het voor een aantal coaches geen prioriteit. HR moet er constant voor 

strijden om dit op de agenda‟s van de coaches te krijgen. De communicatie gebeurt dus te 

weinig spontaan vanuit de coaches. Ten tweede speelt ook (het gebrek aan) kundigheid van 

de coaches een rol. Differentiëren is niet gemakkelijk voor hen, ook al neemt het belang hier-

van toe in het bedrijf. Slecht nieuws brengen, tijdig communiceren, evalueren, differentiëren 

enz. zijn dan ook belangrijke werkpunten voor de coaches. 

 

In de periode van de meritoefening zelf, stuurt HR de wijze waarop de coaches naar hun me-

dewerkers communiceren nog intensiever: „nu moet je dit melden‟, „op dag X gaan wij (HR) 

communiceren naar de individuele bedienden, zorg dat je hiervoor klaar bent met je indivi-

duele feedback‟ … Goede communicatie is cruciaal volgens HR. 

 

De Compensation & Benefits manager van Automobiel stelt verder: “Het is niet fair als de 

coach pas kleur bekent op het ogenblik dat de merits worden uitgedeeld. In zo‟n geval wordt 

hij niet serieus genomen door zijn medewerkers. Er zijn immers verschillende gesprekken per 

jaar die hij kan aanwenden om in te grijpen.“ Ook stelt hij: “Met de vakbond werd afgesproken 

dat er in de meritoefening geen verrassingen mogen zijn. Er moet een consensus zijn tussen 

HR, het management en de vakbonden over de mensen die geen merit krijgen (nl. de „low 

performers‟).”  
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5.  De ju iste  frequentie  van beoordelen en belonen  

Het interval tussen geleverde prestaties, beoordelen en belonen mag niet te groot zijn, anders 

verkleint de link tussen prestaties en beloning. L. Hedebouw stelde vast dat 66% van de wer k-

nemers minstens jaarlijks een beoordelings- of functioneringsgesprek heeft (Hedebouw, 2007, 

p.83). In de cases blijken jaarlijkse evaluatiegesprekken het meest frequent voor te komen. 

Een aantal bedrijven en organisaties wil kort op de bal spelen via halfjaarlijkse evaluaties of 

onderstreept het belang van tussentijdse (meer informele) feedback, wat aansluit bij het (eer-

der aangehaald) belang van communicatie. We laten enkele van hen aan het woord. 

Praktijk  De juiste frequentie van beoordelen en belonen 

Als beursgenoteerd bedrijf is Telecommunicatie verplicht telkens sterkere resultaten te pre-

senteren. Dit betekent dat de lat steeds hoger wordt gelegd. De medewerkers krijgen dan ook 

duidelijke doelstellingen en te bereiken resultaten opgelegd en dit voor een periode van zes 

maanden. De beoordeling hiervan heeft bovendien financiële consequenties want is gekop-

peld aan de uitbetaling van het variabele salaris. Volgens de HR-directeur vindt het bedrijf 

zesmaandelijkse objectieven gemakkelijker te evalueren dan het globale functioneren over 

een kalenderjaar.  

 

 

In Beroepsvereniging zijn er jaarlijks evaluaties voor de bedienden. Op basis van de evalua-

tiescore wordt er een merit toegekend. Een medewerker van de personeelsdienst aan het 

woord: “Ik ben er niet zeker van dat de merit een impact heeft op de prestaties. De medewer-

kers zijn er niet mee bezig. Een jaar tussen elke evaluatie is volgens mij ook te lang. Sommi-

ge diensten houden wel tussentijdse gesprekken, maar andere doen dat niet.” 

 

 

In principe zijn er bij Land- en Tuinbouw meerdere functioneringsgesprekken tussen de di-

recte chef en zijn bedienden in de tijdspanne van een jaar. Indien een werknemer niet goed 

functioneert, wil het bedrijf dit immers zo snel mogelijk melden, vertelt het hoofd van de dienst 

Personeelszaken. In zulke gesprekken kunnen ook privéproblemen aan bod komen. Hiermee 

houdt de directe chef dan rekening bij de evaluatie. In praktijk zijn er echter niet in alle dien-

sten meerdere gesprekken. Enerzijds hangt dit af van de betrokkenheid van de directe chef. 

Sommige directe chefs laten hun werknemers tijdens het jaar maar wat aanmodderen en be-

steden slechts op het einde van het jaar aandacht aan het slecht functioneren. Anderzijds 

vragen deze tussentijdse gesprekken heel wat bijzondere inspanning van de directe chefs. 

Omwille van de dagelijkse drukte lukt het hen niet altijd om hiervoor tijd te nemen. 

 

6.  Beoordelaars opvolgen  en ondersteunen vanuit  

HRM 

Meerdere bedrijven halen aan dat de HR-afdeling op het vlak van ondersteuning van de direct 

leidinggevenden een belangrijke rol te vervullen heeft. Ze denken hierbij op de eerste plaats 

aan de vorming van beoordelaars. In het merendeel van de bezochte bedrijven is er een sys-

teem van initiële opleiding rond het formuleren van SMART-objectieven, het houden van be-
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oordelings- en functioneringsgesprekken enz. Beoordelaars worden zeker niet in alle bedrijven 

bij herhaling getraind. 

Daarnaast stipt een aantal ondernemingen aan dat beoordelaars warm moeten gehouden 

worden voor het systeem. Indien de HR-afdeling niet blijvend het belang van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken onderstreept, zou het systeem wel eens kunnen verwateren. Zeker 

indien aan het systeem van beoordelen financiële implicaties zijn verbonden, is dit nefast.  

Praktijk  Opleiding en strakke opvolging vanuit HRM gewenst 

Binnen Automobiel is er een nieuw opleidingstraject voor de gebiedscoaches, dit om hen 

wegwijs te maken in hun nieuwe functie. Het zijn vaak ingenieurs. People management is 

voor hen niet evident, zo stelt de Compensation & Benefits Manager. Er is een pakket van in-

terne opleidingen: functioneringsgesprekken, vergadertechnieken, slecht-nieuws-gesprekken 

… Als een medewerker doorstroomt naar de functie van gebiedscoach, is er een heel pakket 

dat hij moet volgen. Eens hij een tijdje in deze functie is, bepaalt hij zelf waaraan hij wil deel-

nemen, hierbij gestuurd door de zonecoach (een zonecoach coacht meerdere gebiedscoa-

ches nvdr.).  

 

 

Ook één van de HR-managers van Brouwerij onderstreept het belang van opleiding bij de 

beoordelaars. Zij zijn opgeleid in het formuleren van SMART-objectieven, in het kijken naar 

Best Team Behaviors, in het opstellen van ontwikkelingsplannen, in het evalueren van 

SMART-objectieven.  

 

 

Eén van de HR-medewerkers uit Beroepsvereniging stelt: “Ik vind een evaluatiegesprek een 

zeer interessant instrument. Het is goed om eens samen te zitten en dingen door te babbe-

len. Hierdoor kan men een betere werkomgeving creëren. Theoretisch gezien is het een zeer 

motiverende tool. Ik zeg wel: theoretisch gezien. Indien het systeem van prestatiebeloning wil 

slagen, zijn er echter nog belangrijke werkpunten bij de evaluatoren. Zo is bewustmaking bij 

de evaluatoren heel belangrijk. Af en toe vergeten zij hoe belangrijk deze evaluatiegesprek-

ken zijn.  Er zal ook bijkomende opleiding moeten worden gegeven. En er moet meer feed-

back gaan naar de evaluatoren. Nu worden enkel de erg afwijkende scores besproken, maar 

is er geen algemene feedback over (het houden van) evaluaties.” 

 

Bovendien stelt deze gesprekspartner vast dat de evaluatiescores de laatste jaren gemiddeld 

stijgen. Dit is deels te verklaren door het feit dat de onderneming werknemers moest ont-

slaan. Dit waren overwegend de minder goede presteerders. Er is echter nog een tweede 

oorzaak. Evaluatoren hebben de neiging om het systeem van evaluaties na verloop van tijd te 

laten verwateren, indien er vanuit HR geen strakke opvolging is. “Er is een inflatie van de sco-

res bij iedereen. De merit wordt een soort vaste premie (veertiende maand). Het wordt als 

een verworven recht beschouwd.”  

 

Hij voegt hier later aan toe: “Ik screen de evaluatieformulieren. Ik merk dat sommige evalua-

toren er veel tijd in steken terwijl andere zich er snel vanaf maken. Dit wordt momenteel niet 

bijgestuurd door HR. Dit ligt ook moeilijk en gevoelig. Dit betekent immers dat HR-

medewerkers evaluatoren waarvan sommigen hoger in rang op de vingers moeten tikken. 
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Volgens de Compensation & Benefits Manager van Filter, omschrijven veel managers de 

functionerings- en evaluatiegesprekken als een zeer bureaucratische papierwinkel die veel 

tijd in beslag neemt. Per werknemer moet er een gemotiveerde schriftelijke evaluatie gebeu-

ren, moet er een gesprek met de betrokken werknemers plaatsvinden, moet er overleg wor-

den gepleegd met andere leidinggevenden en moet er feedback worden gegeven aan de 

werknemers. Per individu kan dit 2 à 3 u in beslag nemen.  

 

7.  Direct le id inggevenden moeten durven differe n-

t iëren  

We stelden meermaals vast dat direct leidinggevenden het soms moeilijk hebben met beoor-

delen. Direct leidinggevenden voelen zich soms meer op hun gemak in hun dagdagelijkse rol 

van begeleider dan in deze van beoordelaar. Beroepsvereniging stelt: “Veel evaluatoren zijn 

niet op hun gemak om evaluaties te doen.” Concreet betekent het dat zij het moeilijk hebben 

met differentiëren. Zij zouden al hun medewerkers wel een positieve beoordeling willen geven 

alsook de hieraan gekoppelde loonsverhoging of extra bonus. Ook een andere situatie doet 

zich voor; de beoordelaar differentieert wel maar laat eigenlijk alle werknemers om beurt de 

beste zijn. Ook in dergelijke situatie is de link tussen prestaties en bonus of vaste loonsverho-

ging compleet zoek. 

Praktijk  Direct leidinggevenden moeten durven differentiëren 

Zoals we reeds uitgebreid beschreven in Praktijk 17 krijgt de grootste groep van werknemers 

van Automobiel een clusterverloning, met name een collectieve beloning die voor iedereen 

gelijk is. Medewerkers die zeer goed presteren (de kartrekkers), geeft de beoordelaar daar-

bovenop nog een individuele beloning. HR stelt echter vast dat sommige coaches de neiging 

hebben om iedereen dezelfde beloning te geven, m.a.w. geen kartrekkers te onderscheiden. 

Om dit te voorkomen worden coaches gedwongen om te differentiëren. Zij moeten een be-

paald percentage bedienden als „kartrekker‟ onderscheiden. Bovendien probeert HR te ver-

mijden dat iedereen om beurt eens kartrekker is. HR is echter van mening dat zij dit niet vol-

ledig kan voorkomen. HR controleert dit immers niet afdeling per afdeling en medewerker per 

medewerker, maar probeert de coaches hierop te wijzen in gesprekken. HR probeert hen 

over het belang van objectieve differentiatie te informeren.  

 

Om differentiatie en de hierbij aansluitende budgetverdeling te vrijwaren, werkt een aantal 

bedrijven met een systeem van verplichte „ranking‟ of verdeling. Bij „ranking‟ zal de beoorde-

laar een rangorde maken van zijn medewerkers: van de beste tot de minst goede. Hoe lager 

de positie in de „ranking‟, hoe kleiner de financiële waardering. Het nadeel van dit systeem is 

dat een aantal medewerkers zich als verliezer zal beschouwen, wat niet erg motiverend is.  
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Andere bedrijven werken met een gedwongen verdeling, doorgaans volgens een normaalver-

deling of Gausscurve31. Er wordt gewerkt met prestatiecategorieën; bv. zeer goed, goed, vol-

doende, matig  en slecht. De beoordelaar moet vervolgens een vooropgesteld  percentage 

werknemers toewijzen aan elk van deze categorieën; bijvoorbeeld: 10% zeer goed, 20% goed, 

40% voldoende, 20% matig en 10% slecht. Deze methode kan problematisch zijn als de mees-

te werknemers ongeveer gelijk presteren (Thierry, 66).  

Praktijk  Een gedwongen differentiatie 

Bij Energiebedrijf hanteerde men oorspronkelijk een systeem van gedwongen bonusverde-

ling volgens de Gausscurve, vertelt de Compensation & Benefits Manager. Er werd een 

maximum % goede en een maximum % slechte scores opgelegd. Het doel hiervan was te 

vermijden dat de leidinggevende aan alle medewerkers eenzelfde prestatiescore toekende. 

Op die manier forceerde men differentiatie. Sommige leidinggevenden hebben het moeilijk 

met het differentiëren van hun medewerkers. Men stelde vast dat ze een vals argument ge-

bruikten in de stijl van: “ik wou U wel een „uitstekend‟ geven, maar het quotum van de goede 

scores was al bereikt”. Sinds een vijftal jaar is er een ander systeem; elke afdeling krijgt een 

specifiek bonusbudget ter beschikking. De leidinggevende kan aan iedereen hetzelfde bo-

nusbedrag toekennen ofwel differentiëren. Het bedrijf veronderstelt hierbij dat werknemers 

die vinden dat ze goed gepresteerd hebben maar hier niet extra voor beloond worden hun 

beklag zullen doen bij de direct leidinggevende of diens hiërarchische overste. Wil de leiding-

gevende zijn goede presteerders gemotiveerd houden, dan zal hij willens nillens moeten dif-

ferentiëren.  

 

 

Bij de evaluaties gebruikt VOI een zespuntenschaal waarbij A „schitterend‟ betekent en F 

„slecht‟. De wijze waarop deze evaluatiescores over het personeel worden verdeeld, volgt on-

geveer een Gausscurve. Zo krijgt slechts een beperkt percentage medewerkers (2,5%) een 

score A of een score B (12,5%). Deze score heeft een impact op de bonus. Medewerkers met 

een B-score hebben recht op een bonus van 1000€ bruto, medewerkers met een A-score 

krijgen een bonus van 2500€ bruto.  

 

 

Bij Raffinaderij rangschikken ze de prestaties van de medewerkers op basis van volgende 

scores. 3: zeer slechte resultaten, 2-, 2, 2+ ,1: uitmuntende resultaten. Deze scores worden 

toegekend op basis van een „ranking‟, vertelt de HR-supervisor.  

 

De supervisor van een bepaald departement vergelijkt de werknemers van eenzelfde niveau 

met elkaar. De supervisor duidt een benchmark-medewerker aan die „gemiddeld‟ presteert en 

waarmee men de prestaties van de collega‟s zal vergelijken. Op basis van deze ranking 

wordt de loonsverhoging bepaald.  

 

Per functie streeft het bedrijf er naar om competitief te verlonen op basis van het mediaan-

gemiddelde van de sector dat op 100% wordt gesteld. Het maximum ligt op 120%, het mini-

mum ligt op 80%. Stel dat een medewerker een salaris heeft van 90%. Indien deze mede-

werker de laatste 2 à 3 jaar een ranking van 2+ heeft gehaald, dan kan hij/zij doorstoten naar 

                                                             
31  De gausscurve of normaalcurve is een begrip uit de kansrekening en de statistiek. De curve heeft een klok-

vorm. Op de top in het midden van de klokvorm bevindt zich het gemiddelde. Hoe verder een meting van dit a l-
gemene gemiddelde afwijkt, hoe minder deze in de populatie voortkomt (de 2 staarten of uiteinden van de 
„klok‟). De gausscurve is symmetrisch om het centrum: het gemiddelde is zoals gezegd het middelpunt van de 
grafiek. De 'breedte' van de grafiek wordt gekarakteriseerd door de standaarddeviatie.  



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

124 

niveau 100%. Indien hij een ranking van 3 heeft gehaald, dan blijft hij/zij op 90%. Indien hij/zij 

een ranking van 1 heeft behaald, dan kan hij doorgroeien naar niveau 110%. Indien hij uitein-

delijk op niveau 117% belandt, dan wordt hij hoger betaald dan het marktgemiddelde. Hij/zij 

zit dan ongeveer op de top van zijn loon. Wil de betrokken werknemer nog meer betaald wor-

den dan zal hij/zij naar een zwaardere job moeten overstappen. 

 

Naast de individuele ranking, voert het bedrijf soms ook een collectieve ranking in. Aan be-

paalde departementen die het niet goed doen, legt men een „forced distribution‟ op. Dit bete-

kent dat van een bepaald percentage van medewerkers wordt geëist dat ze een evaluatie 1 

halen. Dit is zeer confronterend maar volgens de gesprekspartner uit Raffinaderij ook zeer ef-

ficiënt. Dergelijke beslissingen worden hetzij globaal, hetzij regionaal genomen. Dit zorgt 

meermaals voor heftige reacties op de ondernemingsraad. Dit gebeurt evenwel zeer uitzon-

derlijk en slechts voor zeer specifieke departementen. 

 

8.  Beoordelaars moeten dezelfde standaarden 

hanteren 

Een kritiek die soms naar voor kwam was “Het hangt er maar van af voor welke beoordelaar 

dat je werkt. Voor eenzelfde prestatie krijg je bij de ene beoordelaar een score 4 en bij de 

andere een score 3. Maar vanaf score 4 krijg je wel een loonsverhoging.” Dit is natuurlijk een 

moeilijke zaak. Zo‟n situatie kan de sfeer bederven en interne mobiliteit fnuiken; medewerkers 

willen niet naar een bepaalde afdeling muteren omdat zij niet onder de desbetreffende leiding-

gevende willen werken. Extra moeilijk wordt het wanneer zelfs niet duidelijk is wat een norm a-

le score eigenlijk is. Dit stelden we vast bij Beroepsvereniging. 

Praktijk  Indien beoordelaars niet dezelfde standaarden hanteren 

Bij Beroepsvereniging wordt een werknemer beoordeeld op negen criteria. Per criterium 

krijgt hij een score gaande van één tot acht waarbij één staat voor „totaal onvoldoende‟ en 

acht voor „perfect, permanent boven verwachting‟. Zowel de scores vier als vijf staan voor 

„een normale prestatie‟. Dit is een knelpunt. Pas boven score vier krijgt een werknemer pre-

miepunten, die mee de hoogte van de bonus bepalen. Als een eerste evaluator score vier 

geeft bij een normale prestatie en een tweede evaluator score vijf voor dezelfde prestaties, 

dan krijgt enkel de werknemer van evaluator twee premiepunten en komt in aanmerking voor 

een bonus. Eén van de gesprekspartners uit de HR-afdeling van Beroepsvereniging erkent 

dat dit een zwak punt is binnen het evaluatiesysteem. Dit wenst HR dan ook te veranderen. 

Daarbij wil men de verschillende scores meer duidelijk omschrijven. “Nu is het systeem te 

subjectief en onvoldoende transparant. Een score vier wil immers „normaal gedrag‟ zeggen 

maar voor de betrokken medewerker is dit een straf want hij krijgt niks.” Bovendien wil men 

van een acht- naar een vijfpuntenschaal overstappen.  

 

9.  Evaluatiescores controleren  

In een aantal bedrijven controleert HR de scores van de leidinggevenden. Veelal gaat het niet 

om een echt inhoudelijke controle (met andere woorden hoe is de evaluatie gebeurd) maar wel 

om een eerder technische controle, nl. van de uiteindelijke resultaten.  
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Meer bepaald controleert HR of er geen uitschieters zijn en of de regels (bv. inzake het bu d-

get) gerespecteerd werden. 

Praktijk  Evaluatiescores intern controleren 

Binnen Beroepsvereniging zijn er 22 evaluatoren. Zij worden gecontroleerd door HR. HR 

beschikt over de scores van elke medewerker, van elk criterium en van elke evaluator. Hier-

van wordt telkens de minimum-, de maximum- en de gemiddelde score berekend. Op die 

manier kan HR de gemiddelde score over alle evaluatoren berekenen en nagaan of er geen 

„outlyers‟ zijn, daarbij rekening houdend met een boven- en benedengrens van 10%. Indien 

de gemiddelde score van een bepaalde evaluator boven deze van de anderen uitsteekt, gaat 

HR na of dit terecht is. Indien niet, corrigeert HR de scores van de groep van deze evaluator 

naar beneden. Hetzelfde doet HR voor de scores van de individuele medewerkers. Indien de 

gemiddelde score van een bepaalde werknemer ondermaats is (met name onder de 10% be-

nedengrens zit), stelt HR een verbeterplan op. Indien een bepaalde werknemer heel hoog 

scoort (met name de gemiddelde score van de werknemer zit boven de 10% grens), bekijkt 

HR eveneens of dit wel correct is. Volgens onze gesprekspartner binnen Beroepsvereniging 

gebeurt dit wel eens indien de betrokken werknemer qua vaardigheden erg complementair is 

aan zijn evaluator, en daardoor (onbewust) een betere evaluatie krijgt. Sommige medewer-

kers worden geëvalueerd door twee evaluatoren. Indien beide scores erg uiteenlopend zijn, 

wordt dit bekeken met de betrokken evaluatoren. Jaarlijks moet HR vier à vijf aanpassingen 

doorvoeren, vermeldt de directeur Administratie, Human Resources en Opleiding.  

 

 

Binnen Automobiel is de controle van HR op de merits puur financieel. HR gaat na of de 

coach binnen het vooropgestelde budget blijft, of de verdeling kartrekkers/clusterverloners 

klopt, of iedereen tussen 3 en 5% salarisverhoging heeft gekregen. Er is weinig controle op 

het inhoudelijke werk van de coach (nl. of hij zijn werk als coach goed heeft gedaan, of hij de 

juiste beslissingen heeft genomen bij de keuze van persoon X als kartrekker enz.). Dergelijke 

controle is er wel vanuit de vakbond. Bij de meritoefening wordt het budget meegedeeld aan 

de vakbondsvertegenwoordigers. Zij kunnen reageren op zaken die niet kloppen: bv. de ver-

deling tussen de afdelingen, tussen individuen enz. 

 

Een beperkt aantal bedrijven werkt met een systeem van team review waarbij beoordelaars 

hun scores naast elkaar leggen en indien nodig aanpassen. We illustreren dit met Brouwerij en 

Woonartikelen. 

Praktijk  Beoordelaars controleren elkaar 

Met oog op consistentie tussen de scores van de leidinggevenden binnen een afdeling im-

plementeert Brouwerij een systeem van team review. De hiërarchisch oversten delen de 

evaluatiescores van hun medewerkers aan hun collega‟s en afdelingshoofd mee. Via een 

groepsdiscussie wordt nagegaan of iedereen dezelfde standaarden hanteert, dit om de sco-

res te kalibreren. Dit controlesysteem wordt ingevoerd vanuit een concreet probleem. Zowel 

de leidinggevenden, werknemers als vakbondsvertegenwoordigers voelen aan dat momen-

teel een stuk willekeur meespeelt. Volgens onze gesprekspartner kan deze willekeur niet lou-

ter via de prestatie-indicatoren zelf worden uitgezuiverd. Sommige objectieve criteria zijn 

eenvoudig te evalueren (bv. bij sales het verkoopvolume, aantal promoties, aantal projecten), 

maar ook subjectieve criteria spelen mee (bv. het leiden van een project met aandacht voor 

de timing, het budget …). Dit systeem van team review bestond al langer op directieniveau 

(met andere woorden tussen de afdelingshoofden).  
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In een volgend gesprek bevestigt een vakbondsverantwoordelijke dat het systeem van team 

review de objectiviteit van de evaluaties ten goede komt. 

 

 

Elke afdeling van Woonartikelen bestaat uit verschillende business areas. Aan het hoofd van 

elke business area staat een Business Area Manager. Deze managers komen jaarlijks in 

aanmerking voor een meritverhoging van 2 tot 7% op het bruto jaarloon. Om de evaluaties zo 

goed mogelijk te objectiveren, wordt het volledige managementteam, bestaande uit alle afde-

lingshoofden, hierbij betrokken. “Managementleden praten over Business Area Managers van 

andere afdelingen. Dit is nodig. Men gebruikt wel dezelfde competentiecriteria maar hoe wor-

den die ingevuld? Hoe wordt daar over gepraat? Door deze gesprekken vult iedereen na ver-

loop van tijd de competenties op dezelfde manier in en gaat men ze ook op dezelfde manier 

evalueren.” volgens de Human Resources Manager. 

 

In een aantal bedrijven is er een procedure ontwikkeld waarbij medewerkers beroep kunnen 

aantekenen tegen de uitkomst van hun beoordelingsgesprek. In eerste instantie zal dit veelal 

gebeuren via de hiërarchische overste van de beoordelaar al dan niet in samenwerking met  

HR. In een volgende fase kan indien nodig een externe beroepsinstantie worden ingeschakeld. 

In de bedrijven die we onderzochten, ging dit echter echt om uitzonderingen. 

Praktijk  Beroepsprocedure 

Binnen Beroepsvereniging is er geen beroepsprocedure voorzien voor het evaluatiege-

sprek. Indien er problemen zijn, is er eerst opnieuw een gesprek tussen de evaluator en de 

betrokken werknemer. In tweede instantie wordt de personeelsdienst erbij geroepen. Zij voe-

ren een gesprek met de werknemer en de evaluator, samen of, indien nodig, met hen beiden 

afzonderlijk. Dit gebeurt uitzonderlijk, nl. ongeveer driejaarlijks en telkens kon men op die 

manier tot een oplossing komen. 

 

 

Bij Bank beoordelen de leidinggevenden de prestaties van de medewerkers op basis van een 

schaal van 0 tot 5, vertelt de HR-directeur. Werknemers die niet akkoord zijn met de hen toe-

gekende score kunnen hiertegen beroep aantekenen. In eerste instantie tekent men beroep 

aan bij de HR-verantwoordelijke die hier een bemiddelende rol speelt. Indien er geen con-

sensus is bereikt, wordt het dossier doorverwezen naar een paritaire commissie waarin ver-

tegenwoordigers van werkgever en werknemers zetelen.  

 

 

Ook bij Raffinaderij is er een beroepsprocedure voorzien. Beroep is mogelijk binnen drie 

stappen. In eerste instantie kan men beroep aantekenen bij de betrokken supervisor. Blijft de 

supervisor bij zijn beslissing dan kan de betrokken werknemer binnen de 10 dagen beroep 

aantekenen bij één niveau hoger dan de directe leiding. Bereikt men ook hier geen consen-

sus, wordt er binnen de 10 dagen volgend op dit beroep een team samengeroepen met ener-

zijds de medewerker die wordt bijgestaan door een gelijke, de directe supervisor die even-

eens wordt bijgestaan door een gelijke buiten het departement en de HR-manager. Deze 

commissie doet dan een aanbeveling. 
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10.  Beoordelaars beoordelen op hun beoordeling  

Bij Hightech en Bouw wordt het functioneren van de leidinggevende besproken in het functio-

neringsgesprek met de werknemer. Er worden verbeteringsvoorstellen gevraagd. Bij Woonar-

tikelen speelt de wijze waarop de leidinggevende de functioneringsgesprekken af rondt zelfs 

mee in zijn bonusevaluatie. Zo ver gaan de overige bezochte bedrijven niet. Toch beamen een 

aantal bedrijven dat dit een interessante piste zou kunnen zijn.  

Praktijk  Beoordelaars beoordelen op hun beoordeling 

De afdelingshoofden van Woonartikelen kunnen een bonus krijgen op basis van vier criteria, 

vertelt de Human Resources Manager. Deze bonus is afhankelijk van de resultaten van de 

onderneming (zowel van de desbetreffende vestiging als van alle Belgische vestigingen sa-

men), van het resultaat van een interne audit of „commercial review‟, van een klantentevre-

denheidsonderzoek maar ook van zijn opdracht als performance manager. Er wordt nage-

gaan of het afdelingshoofd alle performance management gesprekken heeft gedaan. Dit 

impliceert dat de functioneringsgesprekken met alle business area managers zijn afgerond en 

wel op een kwaliteitsvolle manier. Dit houdt ook in dat het afdelingshoofd ervoor heeft ge-

zorgd dat alle Business Area Managers van de afdeling de functioneringsgesprekken met hun 

medewerkers hebben gevoerd. Is het afdelingshoofd niet voor 100% in deze opdracht ge-

slaagd, verliest hij een deel van zijn bonus. 

 

 

De Compensation & Benefits Manager van Automobiel stelt: “Het zou inderdaad goed zijn 

indien de wijze waarop een coach als coach functioneert zou meespelen bij zijn evaluatie. 

Het zou een perfect criterium kunnen zijn naast de flexibiliteit of de absenteïsme van zijn 

team. Maar nu is de merit van de coach hiervan niet afhankelijk. Het is niet de cultuur van het 

bedrijf om zo afrekenbaar te zijn. Ten onrechte volgens mij. Het is ook een evolutie.”  

 

11.  Beoordelaars niet  onnodig informeren  

We haalden al meermaals het belang aan van informatie en communicatie. In een aantal b e-

drijven krijgen de beoordelaars voor het evaluatiegesprek informatie over de situatie binnen 

hun team. Zo weten zij precies wie er recent een bonus of loonsverhoging heeft gekregen, wie 

zich waar situeert op de looncurve enz. Dit kan, zeker in het geval van beperkte financiële 

marges, nuttige informatie zijn voor de leidinggevende. Maar vraag is of dergelijke informatie 

niet nefast is voor de objectiviteit van de beoordelingsgesprekken; de link tussen prestaties en 

beloning valt immers voor een stuk weg. Ook strookt dit niet echt met different iatie op basis 

van prestaties. Het zal er immers veeleer voor zorgen dat iedereen om de beurt de best pres-

terende is. 
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Praktijk  Beoordelaars niet onnodig informeren 

Bij Land- en tuinbouw kunnen de werknemers prestatiepunten verzamelen. Heeft een me-

dewerker zes punten verzameld, dan heeft hij recht op een loonsprong. Het gebeurde wel 

eens dat een directe chef voorafgaand aan de evaluatie het saldo prestatiepunten van zijn 

werknemers bij de personeelsdienst opvroeg. De personeelsdienst merkte dat hij de evaluatie 

van zijn werknemers afstemde op dit puntensaldo. Dit gaat uiteraard in tegen de objectiviteit 

van de evaluatie. Deze mogelijkheid werd daarom afgeschaft, vertelt het hoofd van de dienst 

Personeelszaken. 

 

 

Binnen Automobiel krijgen de evaluatoren per medewerker een overzicht van de afgelopen 

vijf jaar. Ze kunnen dus voor de evaluatie zien wie er recent al kartrekker was en met andere 

woorden bovenop de clusterverloning ook een individuele beloning kreeg. De gesprekspart-

ner uit het bedrijf beaamt dat deze werkwijze onjuiste differentiatie in de hand kan werken of 

er met andere woorden voor zorgt dat alle medewerkers om beurt eens kartrekker zijn. Hij 

voegt er aan toe: “Maar dit is niet noodzakelijk een probleem voor de betrokkenen.” 

 

12.  Conclusie 

Het toekennen van prestatiebeloning gebeurt aan de hand van een evaluatiesysteem. Obje c-

tieve, eenduidige en duidelijke prestatie-indicatoren vormen hierbij de basis. Beroepsvereni-

ging en Automobiel illustreren dat het SMART-formuleren van prestatie-indicatoren geen sine-

cure is.  

Belangrijk is ook (en vooral) de wijze waarop het hele beoordelingsproces gebeurt en de rol 

van de beoordelaar hierbij. Een beoordeling is altijd inherent subjectief. “Het is geen wiskun-

de” dixit één van de gesprekspartners. Maar subjectief mag geen synoniem zijn voor willekeu-

rig. 

Er mag geen te groot interval zijn tussen de geleverde prestaties, de beoordeling en de to e-

kenning van de beloning. Indien evaluatie wordt gereduceerd tot een jaarlijks formeel functi o-

neringsgesprek dan is dit in vele gevallen problematisch. Opdat de werknemer tijdig geïnfo r-

meerd en indien nodig bijgestuurd wordt, is permanente feedback wenselijk naast het 

(half)jaarlijkse formele beoordelingsgesprek. HR speelt hierbij een belangrijke ondersteunende 

en motiverende rol voor de beoordelaars.  

Verder is het belangrijk dat de direct leidinggevenden durven differentiëren. Ook dit blijkt niet 

altijd evident te zijn. Sommige direct leidinggevenden hebben de neiging om iedereen dezelfde 

beoordeling te geven. Anderen geven hun medewerkers elk om beurt een hogere score. Een 

aantal bedrijven (waaronder Automobiel, Energiebedrijf en Raffinaderij) nam maatregelen 

waardoor de  beoordelaars verplicht werden te differentiëren of te ranken.  

We stipten aan dat het noodzakelijk is dat de verschillende beoordelaars van een organisatie 

allemaal dezelfde standaarden hanteren.  

Controle van de evaluatiescores is wenselijk, hetzij door HR (zoals in Beroepsvereniging en 

Automobiel), hetzij door een hiërarchisch overste, maar ook en vooral tussen collega-
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beoordelaars onderling (zoals bij Brouwerij en Woonartikelen). In een aantal ondernemingen 

(zoals Bank en Raffinaderij) is daarnaast ook een beroepsprocedure voorzien.  

Tenslotte stipten we aan dat beoordelaars ook zelf op hun beoordelende kwaliteiten zouden 

kunnen worden beoordeeld. Enkel in Woonartikelen wordt dit al toegepast.  
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Hoofdstuk 6  

Het beloningsbeleid  

In dit laatste hoofdstuk sommen we nog een aantal richtlijnen op die met het beloningsbeleid 

as such te maken hebben: indien de prestaties geleverd zijn, moet de beloning ook effectief 

volgen; er moet een goed evenwicht zijn tussen het vaste loon en de variabele beloning; het 

beloningsbeleid moet transparant zijn. Tot slot willen we er op wijzen dat prestatiebeloning 

slechts één element is binnen het beloningsbeleid. 

 

1.  Uit de prestaties volgt een beloning  

In handboeken staat dat medewerkers de samenhang moeten kunnen zien tussen hun presta-

ties en de beloning die ze hiervoor krijgen. Er moet met andere woorden een duidelijke  relatie 

tussen beide zijn; als je je werk goed doet, als de prestatie er is, volgt de beloofde beloning 

ook daadwerkelijk.  

 

Dit lijkt evident, maar in de praktijk gaat het zelden om een één op één-situatie. In realiteit 

spelen buiten de individuele prestaties vaak nog andere factoren mee bij het bepalen van de 

bonus. Het gaat over factoren waarop de individuele werknemer zelf weinig of geen vat heeft. 

De link tussen individuele prestaties en individuele beloning wordt door deze criteria doorbr o-

ken. Het gaat over de inspanningen van collega‟s, de situering van het loon, de mate van aan - 

of afwezigheid. Bij een aantal bedrijven (waaronder Hightech, Automobiel, Brouwerij en Me-

taalbedrijf) speelt het resultaat van de onderneming mee bij het bepalen van de individuele 

bonus, dit met het oog op een betere loonkostbeheersing. Alhoewel deze correctie bean t-

woordt aan de economische realiteit is dit, wat de motiverende kracht van een bonus betreft, 

een dubbeltje op zijn kant. Want ook al kan men hierdoor een grotere betrokkenheid bij de 

(internationale) organisatie realiseren, de individuele werknemer ziet ook de eigen impact op 

de individuele bonus krimpen. Merken we op dat dergelijke correctie via het resultaat van de 

onderneming – zo blijkt uit de voorbeelden – vooral gangbaar is bij kaderleden. 

 

We laten eerst een vakbondsvertegenwoordiger van Hightech aan het woord. De tabel ver-

meldt een overzicht van de factoren die meespelen bij Automobiel, Beroepsvereniging, Brou-

werij, Hightech en Metaalbedrijf. We zoemen vervolgens in op de situatie in een aantal van 

deze bedrijven. 
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Praktijk  Duidelijke link tussen prestaties en beloning: geen evidentie 

Een vakbondsvertegenwoordiger van Hightech stelt “Je kan er voor opteren om niet voor 

een bonus te gaan. Dan weet je duidelijk waar je aan toe bent. Maar als je wel streeft naar 

een bonus en je verwacht een bonus, maar je haalt die niet, dan is de teleurstelling groot. Als 

je bovendien vindt dat het niet halen van je doelstellingen niet of niet alleen je eigen fout is, 

creëert dit een gevoel van onrechtvaardigheid. …. Sommige chefs geven wel tussentijdse 

feedback. Ze wijzen hun mensen er op dat als ze het werk niet anders aanpakken, ze geen 

bonus zullen krijgen. Maar er zou toch een duidelijkere link moeten zijn tussen je effectief in-

zetten voor je doelstellingen en het halen van de bonus.”  

 

Figuur  Welke factoren spelen er nog mee bij het bepalen van de loonsverhoging of 
bonus?  

Factor die ook een rol spelen bij bepaling van bonus of 
loonsverhoging 

Bedrijf 

Aanwezigheid Beroepsvereniging 
Inspanningen / evaluatiescores van de collega‟s Automobiel 

Beroepsvereniging 

Positionering ten aanzien van het intern loongemiddelde (reke-
ning houdend met de functie en de leeftijd) 

Automobiel 

Positionering ten aanzien van het marktgemiddelde Automobiel  
Brouwerij 

Resultaten van de onderneming Hightech 
Brouwerij 
Metaalbedrijf 

Resultaten van de internationale groep of concern Brouwerij 
Metaalbedrijf 
Automobiel 

 

We illustreren dit met enkele van bovenstaande bedrijven. 

Praktijk  Andere factoren spelen mee 

Bij Beroepsvereniging is er een merit op basis van individuele prestaties. Aan elk team 

wordt een enveloppe toegekend. Hoeveel een werknemer uiteindelijk van deze enveloppe 

krijgt, is ook afhankelijk van andere factoren dan zijn prestaties, nl. (1) de mate van aanwe-

zigheid van hemzelf en zijn collega‟s en (2) de evaluatiescores van zijn collega‟s. Medewer-

kers komen pro rata hun aanwezigheid in aanmerking voor de merit. Indien medewerkers (bv. 

door ziekte) afwezig zijn, heeft dit tot gevolg dat de overgebleven en te verdelen enveloppe 

groter is. “Is men meer dan 5 dagen afwezig door ziekte, ouderschapsverlof, halftijdse functie 

enz. dan heeft dit een impact op de merit; niet bij de toekenning van de score, noch bij de 

weging ervan maar wel bij de berekening van de uiteindelijke premie. Dit heeft tot gevolg dat 

de overige leden van het team een hogere premie kunnen krijgen” vertelt de directeur Admi-

nistratie, Human Resources en Opleiding. Ook de scores van de collega‟s hebben een im-

pact. Scoren zij goed dan krijgen ze eveneens een deel van het voorziene budget. In concre-

to betekent dit dat gelijke individuele inspanningen over de jaren heen niet steeds tot dezelfde 

individuele bonus leiden. 

 

 

Voor de bedienden van Brouwerij spelen vier elementen mee bij de toekenning van een 

loonsverhoging: (1) de individuele werkobjectieven (of prestaties), (2) de globale functie-



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

132 

invulling (of jobomschrijving), (3) de Best Team Behaviors (of gedragscompetenties) en ten-

slotte (4) de plaats waar je je bevindt ten aanzien van de midpoint. Voor de bedienden wiens 

loon lager is dan het marktgemiddelde is de loonsverhoging groter. Voor de bedienden wiens 

loon hoger  is dan het marktgemiddelde is de loonsverhoging kleiner. Dit betekent dat twee 

medewerkers met eenzelfde evaluatiescore een verschillende loonsverhoging kunnen krijgen, 

afhankelijk van hun positie ten aanzien van de midpoint. 

 

 

De lonen van het merendeel van de bedienden van Automobiel situeren zich in een 90% tot 

110%-vork. Aan de gebiedscoach wordt van elke werknemer de comparatio, nl. de verhou-

ding van het individuele loon ten aanzien van het gemiddelde loon voor diezelfde functie en 

leeftijd, meegedeeld. Bij de verdeling van het meritbudget kan hij hiermee rekening houden. 

Voor de medewerkers die onder het gemiddelde zitten en goed presteerden, is een inhaal-

beweging onder de vorm van een hogere opslag mogelijk. Voor de medewerkers die boven 

het gemiddelde zitten, zal de opslag, ook bij goede prestaties, kleiner zijn, vertelt de Com-

pensation & Benefits Manager. 

 

 

De kaders van Hightech kunnen een jaarlijkse bonus krijgen voor het behalen van individue-

le doelstellingen (in casu prestaties). Echter ook de resultaten van het bedrijf wereldwijd spe-

len mee. De criteria voor deze internationale bedrijfscorrectie zijn sales, EBIT (earnings befo-

re income tax), werkkapitaal, „customer loyalty‟ en innovatie. Van elke doelstelling wordt 

gekeken in welke mate deze is behaald. Op basis hiervan wordt de bonus gecorrigeerd.  De-

ze bedrijfscorrectie is wel begrensd; ze varieert tussen 70% en 130%. Deze correctie is bo-

vendien hetzelfde voor alle kaderleden van het bedrijf en dit wereldwijd. ”Met andere woorden 

indien een divisie het erg goed heeft gedaan maar de groep wereldwijd niet, dan kunnen we 

geen hoge bonus uitkeren. Dan toppen we de bonus af.”  

 

 

Voor het bepalen van de bonus van alle kaderleden wereldwijd van Metaalbedrijf spelen vol-

gende indicatoren mee, vertelt de Group Compensation & Benefits Manager: 

 20% van de bonus is afhankelijk van de resultaten van het concern.  

 40% van de bonus is afhankelijk van de teamresultaten. Dit zijn de resultaten van de 
plaatselijke businessunit. 

 40% van de bonus is afhankelijk van de individuele doelstellingen.  

 

Eerder stelden we dat bij individuele prestatiebeloning de prestaties ook daadwerkelijk indiv i-

dueel toewijsbaar moeten zijn. Wanneer men te zeer afhankelijk is van mekaar om de doe l-

stellingen te behalen (bv. in geval van teamwerk), komen enkel co llectieve vormen van presta-

tiebeloning in aanmerking (met name teambeloning). Dit onderwerp kwam aan bod bij 

Hightech. 

Praktijk  Enkel bij individuele prestaties een individuele beloning 

In het bedrijf Hightech wordt er gewerkt met bonussen op basis van individuele prestaties. 

Een vakbondsvertegenwoordiger van het bedrijf haalt aan dat er in het proces teveel elemen-

ten zitten die de werknemer niet in de hand heeft. Eén van de individuele doelstellingen zou 

bv. kunnen zijn het halen van een deadline. In realiteit hebben vertragingen van collega‟s een 

impact op het eigen werk. Hiermee wordt volgens hem geen rekening gehouden bij de be-

oordeling. Op basis van het type werk zou een teambeloning hier beter op zijn plaats zijn: er 

is immers heel veel samenwerking in het bedrijf.  
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De vakbondsvertegenwoordiger stipt echter aan dat ook dit niet evident is; werknemers zitten 

immers in verschillende teams of switchen meermaals per jaar van team. Dit zou moeilijk 

stroken met een jaarlijkse beoordeling van de samenwerking in een team. 

 

2.  Een goed evenwicht tussen vast en variabel  

Heel wat bedrijven zoeken naar een optimale verhouding tussen het basisloon en de variabele 

beloning. Als algemeen principe geldt dat de bonus niet te hoog mag zijn maar ook niet te 

laag. Indien een te groot stuk van het totale loon in het variabele deel wordt gestoken, creëert 

dit erg veel onzekerheid bij de werknemers. Indien de bonus te laag is, gaat er weinig of geen 

stimulerend gedrag van uit. Uit literatuur blijkt dat een variabele beloning slechts als iets extra 

wordt beschouwd indien het minstens 6% van het jaarsalaris bedraagt (Mitra et all) 32. De con-

sultants waarmee we een gesprek hadden, spraken van minstens 5%.  

 

Uiteraard is op deze algemene regel heel wat variatie mogelijk. Ten eerste speelt het functie-

niveau een rol. Hoe hoger in het kader, hoe hoger het variabel deel van de beloning. Ten 

tweede zal ook veel afhangen van de beloningscultuur van het land waar men opereert. In 

Angelsaksische landen is men meer geneigd variabel te belonen dan in West-Europese lan-

den. Ten derde kan ook de leeftijd van de werknemer een rol spelen. In heel wat bedrijven die 

we bezochten, is het verloop van de looncurve leeftijdsgebonden. Een steile curve aan het 

begin van de loopbaan wordt gevolgd door een vlakke op latere leeftijd. Er is met andere 

woorden nog maar een beperkte loongroei mogelijk vanaf een bepaalde leeftijd. Om te voor-

komen dat de motivatie daalt bij deze oudere of ervaren werknemers werkt een aantal bedri j-

ven bij hen ter compensatie met een hogere bonus. Merken we op dat in zulke situatie de 

evaluatie(criteria) voor het vaste en het variabele loon door elkaar beginnen te lopen!  

Praktijk  Een goed evenwicht tussen vast en variabel 

De sales managers binnen Hightech krijgen naast hun loon een variabel deel. Dit bestaat uit 

een commissie (=een vorm van directe prestatiebeloning) en een bonus (=een vorm van indi-

recte prestatiebeloning). Gemiddeld bestaat 75 tot 85% van het variabel deel uit commissie. 

Dit ligt echter niet vast. De direct leidinggevende heeft hier heel wat vrijheid. Hij kan er bi j-

voorbeeld voor opteren om zijn junior sales extra te trainen op „quality targets‟. Binnen het va-

riabel deel zal de bonus voor hen dan belangrijker worden. Ook is deze verdeling 

vast/variabel cultureel bepaald. In Angelsaksische landen wordt een veel groter stuk in het 

variabele deel gestoken. Om hen gemotiveerd te houden, werkt Hightech bij haar oudere ka-

derleden meer met bonussen. Dit doet Hightech om dezelfde reden ook bij jongere kaderle-

den die erg snel de hoogste loonband van hun functie hebben bereikt.  

 

 

Binnen Beroepsvereniging is de bonus voor sommigen echt een bijkomend maandloon (de 

veertiende maand).  

                                                             
32  Atul Mitra, Nina Gupta, G. Douglas Jenkins, JR., A drop in the bucket: when is a pay raise a pay raise?. 

Journal of Applied Psychology, 71, p117-137.  
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Een aantal gesprekspartners voorspelt dat in de toekomst een nog groter deel van het totale 

loon variabel zal worden. Dit sluit aan bij de grotere klemtoon op prestaties naast of ten koste 

van competenties als beloningsgrondslag. 

Praktijk  Een groter stuk van het totale inkomen wordt variabel 

Momenteel krijgen de bedienden van Automobiel nog geen variabele beloning maar het be-

drijf speelt wel met dit idee. Een verschuiving van minder vast naar meer variabel zal echter 

niet op korte termijn worden gerealiseerd. “We checken momenteel of het loon van de be-

dienden de markt nog voldoende volgt. Variabele beloning is hier een onderdeel van. Wij voe-

len dat de algemene verwachting van de werknemers is om meer variabel te verlonen, om 

meer rekening te houden met de prestaties van zowel het individu, het team als het bedrijf.” 

dixit de Compensation & Benefits Manager. 

 

 

Binnen Brouwerij hebben de sales functies dezelfde barema‟s als de bedienden, maar sinds 

kort is hun loon een stukje variabel gemaakt. Bij de „on trade‟ medewerkers (met name de ho-

recamedewerkers) werd er 200 euro van het basisloon afgetrokken. Zij kunnen 300 euro va-

riabel verdienen indien zij hun objectieven behalen. Bij de „off trade‟ medewerkers werd er 

150 euro van het basisloon afgetrokken. Zij kunnen 225 euro variabel verdienen indien zij hun 

objectieven behalen.  Het gaat met andere woorden niet om erg grote bedragen.  

 

Oorspronkelijk kregen de kaderleden van Brouwerij een merit (of vaste loonsverhoging) van 

2%. De bonus was afhankelijk van de functiecategorie en situeerde zich tussen de 7% van 

het brutojaarsalaris bij kaderleden en 13% van het brutojaarsalaris bij de hoogste kaderleden. 

Dit bleek vrij weinig binnen de internationale groep, waar 20 à 25% gangbaar is. Recent werd 

het systeem dan ook gewijzigd. De merit is recent gehalveerd. Via het vrijgekomen budget 

werden de bonussen verhoogd. Het onderscheid tussen kaderleden en hoogste kaderleden 

blijft behouden, maar de bonussen worden geleidelijk opgetrokken naar 14% tot 20%. Dit 

proces zal 10 jaar duren; elk jaar wordt de bonus belangrijker en de merit minder belangrijk. 

 

3.  Beloningsbele id is  transparant  

Onder de noemer transparantie van het beloningsbeleid verstaan we twee zaken. Op de eer-

ste plaats mag het al dan niet krijgen van een beloning alsook de omvang van de beloning 

geen complete verrassing zijn voor de betrokken werknemer. Het moet m.a.w. duidelijk zijn of 

je een beloning verdient en hoe groot deze is. Uit Hightech blijkt dat de meningen hierover 

nogal eens kunnen verschillen in een bedrijf.  

Op de tweede plaats mag er rond de bonussen of vaste loonsverhogingen geen taboesfeer 

hangen. Open communicatie hierover is wenselijk. Dit zou ook kunnen betekenen dat werk-

nemers aan de hoogte van hun loon kunnen zien hoe ze het doen in vergelijking met hun 

peers binnen de organisatie, alsook met zichzelf in het verleden. Hiertoe kan HR aan de werk-

nemers de nodige informatie ter beschikking stellen, bv. over de positie van het loon van de 

betreffende medewerker binnen de salarisband of ten opzichte van het relatieve midpoint. 

Maar uit volgende voorbeelden zal blijken dat de meningen in de cases hierover verdeeld zijn. 
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Sommigen stellen dat het loon per definitie tot de privésfeer behoort en erg gevoelig ligt. A n-

deren zijn van mening dat geheimhouding wantrouwen creëert. 

Praktijk  Transparant beloningsbeleid: beloning is duidelijk 

Het management van Hightech is van mening dat werknemers niet voor verrassingen mogen 

komen te staan wat hun bonus betreft.  In de beginjaren van het bonussysteem was dit duide-

lijk wel zo “Vroeger was het systeem nogal paternalistisch en niet zo verfijnd als nu.” Om dit 

belangrijke knelpunt op te lossen, werd enkele jaren geleden het „target rewarding form‟ geïn-

troduceerd. Dit formulier moet de medewerker toelaten om op basis van zijn/haar bereikte 

doelstellingen de bonus zelf te bepalen. 

  

En toch …. Ook binnen Hightech loopt het niet allemaal van een leien dakje. We laten een 

vakbondsvertegenwoordiger aan het woord: “Dit jaar heb ik het gevoel dat de ontevredenheid 

groter is dan anders. In mijn eigen afdeling (de medische divisie) was er vorig jaar een erg 

hoge winst. Veel mensen hebben erg hard gewerkt en men verwachtte dat men dit in zijn 

loon zou vertaald zien. Velen hadden echter de reactie „is het dat maar‟. Maar ook in de an-

dere richting loopt het soms mis. Zo was er vorig jaar een groep van zwaar ontevredenen. Na 

vergelijking met de collega‟s bleken ze nochtans de hoogste bonussen van iedereen gekre-

gen te hebben.“ 

 

Praktijk  Transparant beloningsbeleid: open communicatie 

Automobiel publiceert aan het einde van het evaluatieproces een grafiek waarop alle lonen 

van het voorbije jaar worden weergegeven. Deze is consulteerbaar via het intranet. De lonen 

evolueren voor elke functie en elke leeftijdsgroep grosso modo in een band van 90% en 

110%. Elke bediende kent zijn salaris en kan deze op de grafiek terugvinden. Hierdoor kent 

hij zijn positie binnen de 90-110%-band. Bovendien kan elke werknemer zich (anoniem!) po-

sitioneren ten aanzien van de groep. Op het moment dat deze grafiek wordt gepubliceerd, 

wordt HR bestormd met vragen van coaches en van werknemers zelf. De Compensation & 

Benefits Manager stelt dat er sowieso veel nood is aan individuele communicatie, maar zeker 

aan het einde van het valorisatieproces. 

 

 

Ook HR van Hightech stelt zulke grafieken op maar publiceert deze niet. Enkel de direct lei-

dinggevenden krijgen deze info. Dit om een beter zicht te hebben op de situatie binnen hun 

team, met name ter voorbereiding van de meritverdeling. 

  

Verder houdt Hightech de communicatie rond de merit strikt individueel. Volgens de Com-

pensation & Benefits Manager ligt de merittoekenning te gevoelig om collectief te communi-

ceren.  

 

Een vakbondsvertegenwoordiger voegt er in een later gesprek aan toe: “De bonussen zijn 

onder de collega‟s een taboe-onderwerp. Er wordt nauwelijks over gesproken omdat het las-

tig is voor de onderlinge verhoudingen. Probeer maar eens verder te werken alsof er niets 

aan de hand is wanneer in je team van vijf er drie medewerkers een bonus hebben gekregen 

en twee niet. Ook de chef deelt hierover niets mee aan de anderen. Verder wordt het totale 

budget voor bonussen nooit bekend gemaakt. De directie is bewust zeer vaag over al deze 

dingen. Zo wil men vermijden dat er wrijvingen of onrust ontstaan.”  
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4.  Prestatiebeloning is  één e lement b innen het t o-

ta le  beloningsbele id  

Een rechtvaardige financiële beloning is belangrijk. Het is echter onvoldoende. Er moet een 

nauwe samenhang zijn met andere beloningsvormen. We denken hierbij aan tal van extra-

legale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, pensioensparen, eventueel een bedrijf s-

wagen, een PC, een GSM enz., maar ook aan niet-materiële vormen van beloning zoals het 

krijgen van voldoende erkenning, aan de mogelijkheid om zinvol en inhoudelijk interessant 

werk te verrichten, aan opleidingsmogelijkheden, aan promotiemogelijkheden, aan functiever-

breding, aan instrumenten om werk en gezin eenvoudiger te combineren … Aandacht voor de 

Total Reward in plaats van het puur financiële is duidelijk het beleid bij Woonartikelen en 

Bouw. 

Praktijk  Total Reward 

De bedrijfscultuur is erg belangrijk binnen Woonartikelen. Het gaat over een platte structuur, 

collega‟s helpen, zich niet onderscheiden als manager, driemaandelijkse workshops over de 

bedrijfscultuur enz. Verder is er een verlofspaarplan voor de medewerkers die op late uren 

werken (nl. na 18u) of die intekenden op het annualisatieplan. Werknemers die intekenen op 

dit plan werken een verschillend aantal uren, nl. 27 of 36 uur, naargelang de week. Opge-

spaard verlof kan worden opgenomen met een minimum van één week. Ook is overeenge-

komen dat werknemers die minstens drie maanden afwezig zijn, worden vervangen. Verder 

kan men opteren voor een vier- i.p.v. een vijfdagenweek. Dit echter in combinatie met veertig 

zaterdagen. Dit systeem is echter niet populair. “Je moet het totale plaatje bekijken. Remune-

ratie is daar één onderdeel van. Als je bedrijfscultuur goed is, is remuneratie niet zo erg be-

langrijk. Als de cultuur niet goed is en mensen voelen zich er niet goed bij, is remuneratie een 

hulpmiddel, als het ware een pleister op de wonde.” dixit de Human Resources Manager. 

 

 

Binnen Bouw stelt het hoofd van de personeelsdienst: “Loon is niet alles. Het bedrijf probeert 

ook om een „feel good cultuur‟ te creëren. Bovendien is er heel wat vrijheid, is het een groe i-

end bedrijf, werkt men binnen een jong team en krijgt men inhoudelijk, creatief werk. Verder 

is er jaarlijks een eindejaarscadeau van 25 euro/pp. Dit jaar organiseert Bouw een familieac-

tiviteit van dit budget. Het bedrijf organiseert allerlei activiteiten: wandelingen, fietstochten, 

quadrijden ... Bij de aankoop van nieuwe bestelwagens wordt aan de medewerkers gevraagd 

welke eisen zij hebben qua inrichting (bv. extra neksteunen). Er wordt dus echt naar hen ge-

luisterd. Verder worden de boetes van het werfverkeer terugbetaald.” 

 

5.  Conclusie 

In dit laatste hoofdstuk haalden we een aantal kenmerken aan van het loonbeleid in zijn g e-

heel.  

Het prestatiebeloningsbeleid moet transparant zijn opdat het voor iedereen duidelijk is wie 

(g)een beloning krijgt en waarom niet/wel?  
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Werknemers mogen niet voor verrassingen komen te staan wat hun loonsverhoging of bonus 

betreft. Ook mag er rond de beloningen geen taboesfeer hangen. Open communicatie is cruci-

aal. 

Bovendien is het belangrijk dat indien bepaalde afgesproken prestaties worden geleverd, de 

beloning ook daadwerkelijk volgt. Belangrijk is dan ook dat bedrijven er goed over nadenken of 

zij naast de prestaties en competenties nog andere factoren laten meespelen bij de bereke-

ning van de bonus of de loonsverhoging, en zo ja, welke (aanwezigheid, evaluatiescores van 

de collega‟s, resultaten van de ondernemingen, enz).   

In het totale loon is verder een goede verhouding tussen vast en variabel erg belangrijk. Een 

aantal bedrijven speelt met het idee om een groter deel van het loon van sommige werkne-

mers te variabiliseren.  

Tot slot willen we nog onderstrepen dat prestatiebeloning slechts één deel is binnen het totale 

beloningsbeleid. Ook aandacht voor andere dan puur financiële beloningsvormen is belangrijk: 

werkinhoud, inspraak, verlofregelingen, flexibiliteit, bedrijfscultuur, opleidingsmogelijkheden, 

extralegale voordelen enz. 
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Besluit  

Hét motief bij uitstek om prestatiebeloning in te voeren is het stimuleren van de prestaties van 

de medewerkers. Dit betekent dat goede presteerders meer krijgen dan hun collega‟s. Hie r-

door ontstaat er differentiatie onder de medewerkers. Er kunnen echter nog andere motieven 

meespelen om prestatiebeloning te implementeren. Een aantal bedrijven wil hiermee een be-

paald type van (schaarse?) werknemers aantrekken en binden aan de organisatie. Vervolgens 

wordt prestatiebeloning ingezet om nieuw arbeidsgedrag aan te leren en blijvend aan te moe-

digen. Ook het beheersen van de loonkosten speelt mee. Vooral variabele prestatiebeloning 

wordt om deze reden ingevoerd. Bonussen, vooral voor kaderleden, waarbij naast de individu-

ele prestaties ook het resultaat van de onderneming meespeelt, vormen hiervan het voorbeeld 

bij uitstek. Een aantal bedrijven stipt aan dat prestatiebeloning past binnen het gevoerde b e-

leid of uiting is van de eigen herkenbare bedrijfscultuur . Sommige bedrijven trachten via indi-

viduele prestatiebeloning de „performance cultuur‟ in de verf te  zetten. Eén bedrijf overweegt 

„team based pay‟ als logisch gevolg van de samenwerkingcultuur die heerst in het bedrijf.  

 

We stelden vast dat ook de gewijzigde ruimere context meespeelt bij de implementatie van 

prestatiebeloning. Hiervan kwamen erg uiteenlopende voorbeelden naar voor in de cases. Een 

aantal bedrijven opereert binnen een sterk gewijzigde marktsituatie. Andere bedrijven werden 

geconfronteerd met een vergaande internationalisering. Eén onderneming stipt een recente 

fusie als trigger aan voor de invoering van prestatiebeloning. Voor een aantal organisaties 

vormden niet-marktconforme lonen de aanleiding om het loonbeleid te herzien, in casu presta-

tiebeloning in te voeren. 

 

De vraag of prestatiebeloning binnen de bedrijven en organisaties de vooropgestelde ver-

wachtingen daadwerkelijk inlost, of prestatiebeloning een impact heeft op de motivatie en het 

welbevinden van de werknemers of/en op het resultaat van de onderneming, kunnen we moe i-

lijk beantwoorden aan de hand van de caseresultaten. De respondenten moeten ons hier het 

antwoord schuldig blijven.  

 

De vraag wie men voor welke prestaties wil belonen, is complexer dan op het eerste zicht lijkt. 

We stelden vast dat bedrijven ervoor opteren om verschillende beloningssystemen te combi-

neren of om voor de verschillende personeelscategorieën in het bedrijf een ander belonings-

systeem te hanteren.  

In een aantal ondernemingen en organisaties speelt de evolutie van de competenties (al dan 

niet in combinatie met prestaties) mee voor de vaste loonsverhoging. Voor het variabele deel 

of de bonus worden enkel de prestaties in rekening gebracht. Een aantal bedrijven hanteert 

een vorm van prestatiebeloning dat in feite een mix vormt van meerdere beloningsgrondsla-
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gen. Naast de individuele prestaties speelt bijvoorbeeld ook het resultaat van de onderneming 

een rol.  

We stelden verder vast dat het belang van competenties als beloningsgrondslag inboet ten 

voordele van prestaties. Soms, maar niet altijd, gaat deze evolutie samen met een verdere 

variabilisering van het loon. Dit betekent dat een groter deel van het totale inkomen variabel 

wordt. 

Opvallende vaststelling is dat bedrijven hun kaders, bedienden en arbeiders verschillend belo-

nen. Ze gebruiken met andere woorden een andere beloningsgrondslag naargelang de perso-

neelscategorie. De arbeiders uit een bepaalde bedrijf krijgen enkel een opslag via CAO-

onderhandelingen, terwijl de bedienden en kaderleden uit hetzelfde bedrijf een loonsverhoging 

kunnen krijgen op basis van hun anciënniteit en de evaluatie van de geleverde individuele 

prestaties. Indien prestatiebeloning voorkomt bij arbeiders gaat het veelal over directe vormen 

van collectieve prestatiebeloning of over uitzonderlijke bonussen. Een heel andere situatie 

vinden we bij de kaderleden. Immers, hoe hoger in de bedrijfsstructuur, hoe vaker een bonus 

en hoe groter het variabel deel in het totale loon. 

 

Het resultaat van de onderneming heeft in heel wat bedrijven een impact op het budget dat in 

dat werkjaar voor loonstijgingen of bonussen wordt voorzien. Dit betekent dat het budget en 

bijgevolg de individuele bonus of loonsopslag van jaar tot jaar kan variëren, ook bij gelijke 

individuele prestaties. We willen onderstrepen dat duidelijke, voorafgaande communicatie 

hierover met het personeel belangrijk is.  

Verder kan de wijze waarop het budget over de afdelingen en teams wordt verdeeld, verschi l-

len van bedrijf tot bedrijf. Krijgt iedereen evenveel of gaat er een groter budget naar één b e-

paald uitmuntend team?  

Ook haalden we aan dat indien vestigingen deel uitmaken van een internationale groep, dit 

een duidelijke impact heeft op het beslissingsproces. 

 

In theorie bestaan er heel wat richtlijnen over de wijze waarop prestatiebeloning best geïm-

plementeerd wordt in het bedrijf. Zo is het belangrijk dat werknemers het nieu we beloningssys-

teem accepteren. Om dit te bewerkstellingen is er nood aan duidelijke communicatie zowel 

voor als tijdens het implementatieproces. Deze communicatie is zeer uiteenlopend en betreft 

zowel uitleg over de motieven als de gebruikte criteria, het evaluatieproces .... Dit lijkt evident, 

maar is in praktijk geen sinecure. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan de inbreng 

van de vakbond nuttig zijn bij de implementatie van prestatiebeloning. In een aantal cases 

stelden we vast dat zij het voorstel dat initieel op tafel lag, afzwakten. Vooral ten aanzien van 

(variabele) prestatiebeloning bij arbeiders staat de vakbond argwanend. 

 

Het systeem van beoordelen vormt de basis van prestatiebeloning. Duidelijke, objectieve en 

meetbare prestatie-indicatoren zijn de basis van het beoordelingssysteem. In heel wat bestu-
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deerde organisaties en bedrijven tracht men deze SMART te formuleren. Dit is niet altijd ee n-

voudig.  

Daarenboven is permanente feedback erg belangrijk. Dit schept vertrouwen, creëert duideli jk-

heid en zorgt voor een klein interval tussen geleverde prestaties, beoordeling en belonen.  

De HR-afdeling of -verantwoordelijke heeft de belangrijke taak beoordelaars op te volgen en te 

ondersteunen in hun taak. HR moet voorkomen dat het systeem van beoordelen en belonen 

verwatert. Direct leidinggevenden durven immers niet steeds te differentiëren. Dit is een be-

langrijk knelpunt in een aantal ondernemingen en organisaties. Vandaar kiezen zij soms voor 

een systeem van verplichte ranking of verdeling.  

Ook stelden we vast dat de beoordelaars van eenzelfde organisatie niet altijd dezelfde evalua-

tiestandaarden hanteren. Dit leidt tot onduidelijkheid en willekeur.  Het is dan ook wenselijk dat 

de evaluatiescores worden gecontroleerd. In een aantal cases gebeur t dit tussen collega-

evaluatoren in een systeem van „team review‟. In andere organisaties is er overleg met de 

hiërarchisch overste of met HR. Een aantal bedrijven voorziet in een beroepsprocedure.  

We merkten op dat men ook de beoordelaars zelf op hun manier van beoordelen kan beoorde-

len. Zo geeft het bedrijf aan haar beoordelaars het signaal dat een systeem van beoordelings - 

en functioneringsgesprekken belangrijk is. Dit is vooralsnog geen gangbare praktijk in de b e-

studeerde bedrijven en organisaties.  

We stipten nog aan dat de organisaties erover moeten nadenken welke informatie ze ter be-

schikking stellen aan hun beoordelaars, dit om de objectiviteit van de evaluaties te waarbor-

gen. 

 

In het laatste hoofdstuk bekeken we een aantal richtlijnen in verband met het beloningsbeleid 

in zijn totaliteit.  

Eén van de basisregels van prestatiebeloning is dat indien de prestaties werden geleverd, de 

beloning ook automatisch volgt. In realiteit spelen soms nog factoren mee waarop de med e-

werkers weinig of geen vat hebben.  Duidelijke, voorafgaande communicatie hierover is wen-

selijk. We stipten daarbij aansluitend ook aan dat een individuele prestatiebeloning enkel aan-

gewezen is bij individuele prestaties. Met andere woorden indien individuele prestaties te fel 

afhankelijk zijn van de prestaties van anderen, krijgen collectieve vormen van prestatiebelo-

ning de voorkeur. 

Belangrijk is ook dat het loonbeleid voldoende transparant is. Dit impliceert dat het al dan niet 

krijgen van een beloning voor de prestaties geen complete verrassing mag zijn maar ook dat 

er rond bonussen of vaste loonsverhogingen geen taboesfeer mag hangen onder het perso-

neel. De meningen over wat er precies wel en niet gecommuniceerd mag worden, zijn duidelijk 

verdeeld. 

We onderstreepten verder dat een goed evenwicht tussen het vaste loon en het variabele deel 

essentieel is. Hoe omvangrijk het variabele deel precies kan zijn binnen het totale inkomen, is 

echter afhankelijk van het functieniveau, de beloningscultuur van het land en de leeftijd van de 

werknemer. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

141 

Tot slot wilden we beklemtonen dat prestatiebeloning slechts één element is van het belo-

ningsbeleid. Aandacht voor andere beloningsvormen is wenselijk. 
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Deel 4 

Prestatiebeloning in cijfers 

In le id ing  

In dit deel presenteren we cijfermateriaal over variabele beloning in het algemeen en indirecte 

prestatiebeloning in het bijzonder dat door STV-Innovatie en Arbeid werd verzameld. 

 

In het eerste hoofdstuk komen cijfers uit de TOA-onderzoeken aan bod. Deze enquêtes peilen, 

bij een representatief staal van ondernemingen, naar de stand van zaken van een ruime waai-

er van concepten op het gebied van Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA). Variabele belo-

ning is één van de bestudeerde onderwerpen. Dit onderzoek geeft informatie over de ver-

spreiding van variabele beloning.  

 

In het tweede hoofdstuk presenteren we de resultaten die we zelf verzamelden in het kader 

van een onderzoek rond beoordelings- en/of functioneringsgesprekken (2007). Deze cijfers 

geven informatie over de verspreiding van vaste en variabele indirecte prestatie- en compe-

tentiebeloning via een bevraging bij werknemers. Er is hierbij aandacht voor het werknemer s-

profiel, de sector, de omvang van de organisatie of het bedrijf van tewerkstelling, de leeftijd en 

het geslacht van de werknemer. 

 

In het derde hoofdstuk plaatsen we prestatiebeloning in een ruimer HR-kader. Via de TOA-

enquêtes (2001 en 2004) gaan we eerst na of er een verband is tussen variabele beloning en 

een reeks van managementconcepten, waaronder beoordelingsgesprekken. Aan de hand van 

meer recent cijfermateriaal (2007) bekijken we vervolgens in welke mate werknemers die voor 

hun geleverde prestaties of verworven competenties worden beloond, ook betere beoorde-

lings- en functioneringsgesprekken hebben. We onderzoeken met andere woorden of er  een 

verband is tussen prestatiebeloning en bepaalde gesprekskenmerken. Hierbij is er aandacht 

voor het werknemersprofiel. 

 

In het vierde hoofdstuk trachten we cijfermateriaal aan te reiken dat meer inzicht biedt in de 

impact van prestatiebeloning. We bekijken eerst een STV-sectorstudie (2001). Dit onderzoek 

geeft informatie over de impact van premies bij arbeidsters uit de confectiesector. De hypothe-

sen die we onder andere op basis van dit sectoronderzoek formuleerden, toetsen we vervo l-

gens bij een ruimere groep van werknemers. Dit gebeurt via het onderzoek naar beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken.  
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Merken we op dat sinds 01/01/2008 CAO n°90 omtrent niet-recurrente resultaatsgebonden 

voordelen in werking is getreden. Dit zal in de toekomst wellicht een impact hebben op de 

verspreiding van prestatiebeloning. De enquêtes die aan de basis liggen van het hier gepr e-

senteerde cijfermateriaal dateren van voor deze datum.  

 

Meer achtergrondinformatie over deze bonus vindt u in Hoofdstuk 1 van Deel II . In dit hoofd-

stuk worden de verschillende vormen van prestatiebeloning gedefinieerd. 
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Hoofdstuk 1  

De verspreiding van variabele bel oning 

In dit hoofdstuk zetten we datamateriaal uit ander STV-onderzoek op een rij. We grasduinen in 

de resultaten van de drie meest recente TOA-enquêtes. Dit zijn enquêtes die bij ondernemin-

gen peilen naar een stand van zaken betreffende Technologie, Organisatie en Arbeid. Meer 

bepaald gaat het over TOA 2001 en TOA 2004 uitgevoerd bij ondernemingen met minstens 10 

werknemers en over TOA-micro uitgevoerd bij KMO-werkgevers met minder dan tien werkne-

mers. De drie TOA-studies geven geen informatie over de verspreiding van indirecte presta-

tiebeloning maar over de verspreiding van variabele beloning.  

 

1.  Methodologie 

De TOA-enquête is een driejaarlijkse telefonische enquête bij zaakvoerders of personeelsver-

antwoordelijken. De edities van 1998, 2001 en 2004 waren beperkt tot ondernemingen met 

minstens 10 werknemers. In 2004 is er ook een editie uitgevoerd voor micro-ondernemingen 

met minder dan 10 werknemers. Vanaf de bevraging in 2007 worden alle groottecategorieën 

tegelijk geënquêteerd.  

Aan de hand van beknopte, directe vragen worden gegevens verzameld over een brede waa i-

er aan onderwerpen: de bedrijfsstructuur, de inzet van flexibiliteit, teamwerk, op leiding, uitbe-

steding, innovatie, personeelsbeleid en de toepassing van diverse managementconcepten. Er 

wordt hoofdzakelijk naar feitelijkheden gevraagd. Er werd telkens een erg hoge respons b e-

reikt (cfr. Tabel 7). 

Tabel  Methodologisch schema van de verschillende TOA-enquêtes 

Editie TOA 1998 TOA 2001 TOA 2004 TOA-micro 2004 

Ondernemingen Minstens 10 werk-
nemers 

Minstens 10 werk-
nemers 

Minstens 10 werk-
nemers 

1 t.e.m 9 werk-
nemers 

Sectoren Enkel de industrie Alle sectoren Alle sectoren Profit-sector 

Respons 78% 55% 59% 64% 

Eenheden 934 1581 1646 510 

 

De TOA-studies geven informatie over de verspreiding van variabele beloning. Variabele belo-

ning wordt gedefinieerd als „een financiële verloning via bv. bonussen, premies of aandelen. 

Hieronder zijn geen andere incentives (zoals reizen of cadeaus) begrepen ‟. Deze enquêtes 

geven informatie over hoeveel ondernemingen en organisaties variabel belonen. 
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Merken we op dat de gepresenteerde cijfers enkel iets zeggen over het aantal bedrijven dat 

variabel beloont, maar niets over de omvang en de toepassing ervan binnen de bedrijven. Het 

kan met andere woorden zowel over één of enkele personen binnen het bedrijf gaan als quasi 

de hele organisatie. 

 

2.  Variabele  beloning 

Tabel  Variabele beloning in organisaties met minstens 10 werknemers 

 
2001 

 (N=1581) 
2004 

(N=1646) 

Er is variabele beloning in de profitsector 
29,0% 

(n=316/1089) 
32,4% 

(n=379/1168) 

Er is variabele beloning in de nonprofit-sector 
7,7% 

(n=38/492) 
5,6% 

(n=27/478) 

Totaal (profit- & non-profit) 
22,4% 

(n=354/1581) 
24,6% 

(n=405/1646) 

 

Uit TOA 2004 blijkt dat er in 24.6% van alle organisaties met minstens tien werknemers sprake 

is van variabele beloning. In de periode 2001-2004 is het percentage organisaties met varia-

bele beloning niet-significant gestegen (2,2%).  

Verder blijkt uit bovenstaande tabel dat variabele beloning vooral voorkomt bij profitondern e-

mingen. Bijna één op drie profitondernemingen met minstens tien werknemers beloont variabel 

(32,%). Bij de non-profitorganisaties (waaronder ook onderwijs) gaat het om 5,6%. Dit percen-

tage is zelfs iets lager dan in 2001. 

 

Methodologische bemerkingen 

 Omdat de situatie in de onderwijsinstellingen en de non-profitorganisaties sterk afwijkt van 
deze in de profitsector (in casu variabele beloning in de non-profitsector bijna niet voorkomt) 
analyseren we verder enkel de profitsector.  

 Behoudens Tabel 9, bevatten de volgende tabellen enkel de cijfers van TOA 2001 en TOA 
2004, namelijk de resultaten die werden verzameld bij ondernemingen van minstens tien 
werknemers. Waar mogelijk halen we in de bijbehorende tekst ook cijfers aan uit TOA-
micro. Deze enquête had eveneens enkel betrekking op profitorganisaties. 

 

3.  Variabele  beloning naar bedri j fso mvang 

We gaan na of variabele beloning meer voorkomt in kleine of grote ondernemingen uit de pro-

fitsector. 
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Tabel  Variabele beloning naar bedrijfsomvang in de profitsector 

  TOA-micro 2004 (N=435) 

 1-9 werknemers   14,7% (n=75/435) 

 TOA 2001 (N=1089) TOA 2004 (N=1168) 

 10-49 werknemers 
 50-199 werknemers  
 200+ werknemers  

22,8% (n=155/681) 
31,5% (n=76/241) 
50,9% (n=85/167) 

29,6% (n=283/956) 
42,7% (n=73/171) 
56,1% (n=23/41) 

p=.00 
 

Naarmate bedrijven groter zijn, is er een grotere kans dat ze variabel belonen. Dit stelde men 

al vast via de TOA 2001 en deze trend tekende zich ook af in de bevraging van 2004. Bijna 

zes op tien ondernemingen van minstens 200 werknemers (56,1%) ten opzichte van net geen 

drie op tien ondernemingen van 10 tot 49 werknemers (29,6%) beloont variabel. Uit TOA-micro 

weten we dat 14,7% van de ondernemingen met minder dan 10 werknemers variabel beloont. 

 

4.  Variabele  beloning naar se ctor 

We gaan na of variabele beloning meer voorkomt in bepaalde profitsectoren.  

Tabel  Variabele beloning naar profitsector 

 
2001 

(n=1089) 
2004 

(n=1168) 

 Industrie 
 Diensten 
 Bouw 

29,4% (n=104/347) 
33,8% (n=176/521) 
16,8% (n=36/214) 

24,2% (n=301) 
38,7% (n=715) 
19,2% (n=151) 

p=.00 

 

Variabele beloning komt vooral voor in de dienstensector. Dit was al in 2001 en stelde men 

ook vast via de TOA-meting in 2004. Variabele beloning komt voor in 38,7% van de diensten-

ondernemingen met minstens 10 medewerkers. Uit TOA-micro weten we dat 21,3% van de 

dienstenondernemingen met minder dan 10 werknemers variabel beloont (Bron: TOA-micro 

2004). Uit TOA 2004 blijkt verder dat variabele beloning voorkomt in 24,2% van de industriële 

ondernemingen en in 19,2% van de bouwfirma‟s. In de industrie is variabele beloning gedaald 

sinds 2001. In de bouwsector is variabele beloning in deze periode gestegen.  

 

5.  Variabele  beloning naar fun ctie  

In Tabel 11 nemen we enkel de bedrijven onder de loep die variabel belonen. Dit maakt het 

mogelijk om binnen deze groep van bedrijven te vergelijken naar functie.  
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Tabel  Variabele beloning naar functie bij profitbedrijven die variabel belonen 

 2001 (N=316) 2004 (N=379) 

Er is variabele beloning 29,0% 32,4% 

Toegepast voor…   

 Enkel leidinggevenden 
 Enkel niet-leidinggevenden 
 Beide 

25,9% (n=82) 
15,8% (n=50) 

58,2% (n=184) 

19,6% (n=74) 
20,9% (n=79) 
59,5% (n=226) 

Leeswijzer 
In 2004 wordt er in 32,4% van de profitondernemingen met minstens tien werknemers variabel beloond. Wanneer er een 
systeem van variabele beloning is, blijkt dat in 19,6% van de profitondernemingen enkel voor de leidinggevenden te zijn, 
in 20,9% van de ondernemingen enkel voor de niet-leidinggevenden en in de resterende 59,5% voor beiden. Deze cate-
gorieën sluiten elkaar uit.  

 

Uit Tabel 11 kunnen we afleiden dat indien ondernemingen met minstens 10 werknemers vari-

abel belonen zij dit meestal zowel voor hun leidinggevend als hun niet-leidinggevend perso-

neel doen (59,5%). In vergelijking met 2001 is het percentage bedrijven dat uitsluitend de niet -

leidinggevenden variabel beloond, toegenomen (15,8% in 2001 en 20,9% in 2004). Merken we 

op dat het onderzoek geen verdere informatie geeft over de functie-inhoud van de personeels-

categorie „niet-leidinggevenden‟. Het zou dus kunnen gaan over bedrijven die enkel hun com-

merciële niet-leidinggevende functies variabel honoreren. 

 

In Tabel 12 zijn alle bedrijven opgenomen, met andere woorden ook de bedrijven die niet var i-

abel belonen. Dit geeft informatie over de algemene verspreiding van variabele beloning rek e-

ning houdend met de functie. 

Tabel  Variabele beloning naar functie bij alle profitbedrijven 

 2001 (N=1089) 2004 (N=1168) 

Er is variabele beloning 29.0% 32,4% 

Toegepast voor…   

 Enkel leidinggevenden 
 Enkel niet-leidinggevenden 
 Beide 

7,5% (n=82) 
4,6% (n=50) 

16,9% (n=184) 

6,3% (n=74) 
6,8% (n=79) 

19,4% (n=226) 
 Geen variabele beloning 71,0% (n=773) 67,6% (n=789) 

Leeswijzer 
In 2004 wordt er in 32,4% van de ondernemingen met minstens tien werknemers variabel beloond. Van alle ondernemin-
gen beloont 6,34% enkel de leidinggevenden variabel, 6,76% enkel de niet-leidinggevenden en 19,35% beiden. 67,6% 
heet geen variabele beloning. 

 

Uit Tabel 12 blijkt dat er in één op vijf bedrijven een variabele beloning is voor zowel leiding-

gevenden als niet-leidinggevenden (19,4%). Slechts een beperkt percentage bedrijven beloont 

één van beide personeelscategorieën variabel (6 à 7%).  
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6.  Beloningsbasis  van variab ele  beloning 

In TOA werd bij de niet-leidinggevenden uit de profitsector ook gepeild naar de beloningsbasis 

van variabele beloning. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen variabele beloning op basis 

van individuele prestaties, afdelingsprestaties, bedrijfsprestaties of competenties.  

 

In Tabel 13 nemen we enkel de bedrijven onder de loep die hun niet-leidinggevenden variabel 

belonen. Dit maakt het mogelijk om binnen deze groep van bedrijven te vergelijken naar belo-

ningsbasis.  

Tabel  Beloningsbasis bij de profitbedrijven die niet-leidinggevenden variabel 
belonen 

 2001 2004 

Er is variabele beloning 29.0% 32,4% 

Er is variabele beloning voor niet-
leidinggevenden 

21,5% 26,2% 

Variabel loon bepaald op basis van…   

 Individuele prestaties 
 Prestaties van zijn of haar afdeling 
 Prestaties van de onderneming/org. 
 Competenties 

51,3% (n=162/316) 
12,3% (n=39/316) 
23,7% (n=75/316) 
20,3% (n=64/316) 

82,9% (n=252/305) 
39,0% (n=119/305) 
40,3% (n=123/305) 
57,6% (n=175/304) 

Leeswijzer 
In 2004 zegt 32,4% van de ondernemingen variabele beloning toe te passen. In dat jaar beloont 26,2% van de onderne-
mingen niet-leidinggevenden variabel. Bij de ondernemingen die haar niet-leidinggevenden variabel beloont, berekent 
57,6% het variabele deel op basis van de competenties van de betrokken werknemer en 82,9% op basis van zijn of haar 
individuele prestaties. Deze categorieën sluiten elkaar niet uit; verschillende berekeningsbasissen kunnen samen voor-
komen.  

 

Indien ondernemingen hun niet-leidinggevenden variabel belonen, doen zij dit bijna altijd (ui t-

sluitend of onder andere) op basis van individuele prestaties. Ruim acht op tien ondernemi n-

gen met variabele beloning voor niet-leidinggevenden gebruikt deze beloningsbasis. Collectie-

ve variabele beloning komt het minst voor. Ook in 2001 scoorde variabele beloning op basis 

van individuele prestaties het hoogst, echter veel minder uitgesproken (51,3%).  

 

In Tabel 14 zijn alle bedrijven opgenomen, met andere woorden ook de bedrijven die niet var i-

abel belonen of die enkel hun leidinggevenden variabel belonen. Dit geeft informatie over de 

algemene verspreiding van de verschillende beloningsvormen bij niet-leidinggevenden. 
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Tabel  Beloningsbasis bij alle profitbedrijven 

 2001 2004 

Er is variabele beloning 29.0% 32,4% 

Er is variabele beloning voor niet-
leidinggevenden 

21,5% 26,2% 

Variabel loon bepaald op basis van…   

 Individuele prestaties 
 Prestaties van zijn of haar afdeling 
 Prestaties van de onderneming/org. 
 Competenties 

14,9% (n=162/1089) 
3,6% (n=39/1089) 
6,9% (n=75/1089) 
5,9% (n=64/1089) 

21,6% (n=252/1168) 
10,2% (n=119/1168) 
10,5% (n=123/1168) 
15,0% (n=175/1168) 

Leeswijzer 
In 2004 zegt 32,4% van de ondernemingen variabele beloning toe te passen. In dat jaar beloont 26,2% van de onderne-
mingen niet-leidinggevenden variabel. Van alle ondernemingen berekent 15% het variabele deel op basis van de compe-
tenties van de betrokken werknemer en 21,6% op basis van zijn of haar individuele prestaties. Deze categorieën sluiten 
elkaar niet uit; verschillende berekeningsbasissen kunnen samen voorkomen. 

 

Ruim één op vijf ondernemingen beloont haar niet-leidinggevenden (onder andere) op basis 

van individuele prestaties (21,6%). Eén op tien ondernemingen berekent het variabel deel van 

het loon van niet-leidinggevenden op basis van afdelingsprestaties (10,2%).  

 

Indien we de cijfers van 2001 en 2004 vergelijken, zien we dat nu meer bedri jven hun niet-

leidinggevenden variabel belonen op basis van individuele prestaties (21,6% ten opzichte van 

14,9%). Echter ook de andere beloningsgrondslagen zijn toegenomen. TOA 2004 concludeert: 

“Het aantal ondernemingen dat variabele verloning toepast, is ge lijk gebleven, maar het sterk 

toegenomen belang van alle beoordelingscriteria geeft wel aan dat er aan de precieze toepa s-

sing nog veel gesleuteld wordt. Hoewel niet numeriek de sterkste stijger is het aspect compe-

tenties wel de markantste.” 

 

7.  Besluit  

In 2004 is er in één op vier organisaties een systeem van variabele beloning voor een niet-

gekend aantal werknemers. Binnen de profitsector beloont bijna één op drie ondernemingen 

variabel. In vergelijking met 2001 is er bijna geen stijging van het aantal bedrij ven dat variabel 

beloont.  

 

Naarmate de omvang van het bedrijf stijgt, neemt de kans op variabele beloning toe. In micro-

ondernemingen is variabele beloning dan ook weinig verspreid. Variabele beloning komt het 

meeste voor in de dienstensector en het minste in de non-profit. 

 

Indien bedrijven variabel belonen, is dit meestal zo voor leidinggevenden en niet-

leidinggevenden. Eén op vijf profitondernemingen van minstens tien werknemers beloont z o-

wel leidinggevenden als niet-leidinggevenden variabel.  
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Individuele prestaties vormen de belangrijkste beloningsbasis bij niet-leidinggevenden. Ruim 

één op vijf ondernemingen beloont haar niet-leidinggevenden variabel op basis van individuele 

prestaties. Echter ook de andere beloningsgrondslagen (afdelingsprestaties, ondernemings-

prestaties en competenties) winnen aan belang. 
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Hoofdstuk 2  

De verspreiding van indirecte prestat ie -

beloning 

1.  Introductie :  methodologie 

In het kader van een STV-onderzoek naar beoordelings- en functioneringsgesprekken33 werd 

er bij Vlaamse werknemers cijfermateriaal verzameld over de aanwezigheid van dergelijke 

gesprekken in hun onderneming of organisatie. In deze enquête werd eveneens gepeild naar 

de aanwezigheid van prestatiebeloning.  

 

Het gaat om een webenquête uitgevoerd bij een representatief staal van Vlaamse werknemers 

uit een bestaand internetpanel. De enquête vond plaats in november 2006. Omdat de ge-

sprekken meestal jaarlijks plaatsvinden, werden enkel werknemers die minstens één jaar bij 

hun huidige werkgever werken, in de populatie opgenomen. Er werden 3.761 Vlaamse werk-

nemers uitgenodigd voor het onderzoek. Uiteindelijk ontving STV-Innovatie & Arbeid 1.737 

ingevulde en bruikbare enquêtes. Dit betekent een netto-respons van 51.7%. 

 

We hebben in deze enquête doelbewust gekozen voor een bepaald type van prestatiebelo-

ning, nl. indirecte systemen van (individuele en collectieve) prestatiebeloning . Het indirect 

karakter is geoperationaliseerd als „gekoppeld aan een formeel beoordelings- en/of functione-

ringsgesprek‟. Dit betekent concreet dat we enkel bij de werknemers met een beoordelings- 

en/of functioneringsgesprek informatie over beloning hebben verzameld. Werknemers die 

zomaar in het kader van een informeel gesprek of op basis van een schriftelijke beoordeling 

een loonsverhoging of bonus hebben gekregen, worden niet verder geanalyseerd. Zij vallen 

onder de categorie „geen gesprek‟.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33  Hedebouw, L., STV-Informatiedossier. Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Een enquête bij werkne-

mers in Vlaanderen., STV-Innovatie & Arbeid, Brussel, 2007. 
 Hedebouw, L., STV-Brochure. Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Een enquête bij werknemers in 

Vlaanderen., STV-Innovatie & Arbeid, Brussel, 2007. 
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Figuur   Structuur van dit hoofdstuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merken we verder op dat de drie TOA-studies informatie geven over de verspreiding van vari-

abele beloning, meer bepaald over hoeveel ondernemingen en organisaties variabel belonen. 

Hierdoor is vergelijking met de door ons verzamelde cijfers in het kader van het onderzoek 

naar beoordelings- en functioneringsgesprekken moeilijk. We opteren en dan ook voor om 

beide STV-data in afzonderlijke hoofdstukken te rapporteren. 

 

2.  Beoordelings - en functioneringsgespre kken 

Tabel   Zijn er beoordelings- en functioneringsgesprekken? 

 Frequentie Percentage 

Wel een beoordelings- of 
functioneringsgesprek 

1154 66,4% 

Geen beoordelings- of functi-
oneringsgesprek 

583 33,6% 

Totaal 1737 100% 

 

Hoe groot is onze doelgroep dan wel? Van de totale groep van respondenten heeft 33,6% 

nooit een beoordelings- of functioneringsgesprek. 66,4% van de werknemers heeft wel een 

beoordelings- en/of functioneringsgesprek. De beloningsvragen werden gesteld aan deze 

1.154 werknemers met een beoordelings- of functioneringsgesprek. De hieronder vermelde 

percentages hebben enkel betrekking op deze groep. 

Prestatie- en/of  
competentiebeloning 

wel een gesprek 

Geen prestatie- of 
competentiebeloning 

Loonsverhoging en/of  

bonus/premie 

Populatie 

geen gesprek 
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3.  Koppeling aan een beloning  

Tabel   Is er een effect op de beloning? 

 Frequentie Percentage 

Wel een effect op beloning 494 44,0% 

Geen effect op beloning 628 56,0% 
Bruikbaar totaal 1122 100% 

Beloningsvraag niet ingevuld34 32  

Totaal 1154  

 

Bij minder dan de helft van de ondervraagde werknemers met een beoordelings- en/of functio-

neringsgesprek, kan dit gesprek een effect hebben op de beloning. Deze beloning kan be-

staan uit een stijging van het vaste loon (nl. een loonsverhoging) en/of een variabele beloning 

(nl. een premie of bonus bovenop het basisloon) en/of een extra voordeel (nl. een verzekering, 

bedrijfswagen ….). 

 

Merken we op dat 32 werknemers de beloningsvraag niet invulden. Dit maakt dat 1122 werk-

nemers verder worden geanalyseerd. 

 

4.  Prestatie -  en/of  competentiebeloning 

Aan de werknemers wiens beoordelings- of functioneringsgesprek de basis kan vormen voor 

een financiële beloning werd gepeild naar de beloningsgrondslag. Er werd met andere woor-

den gevraagd waarmee men rekening houdt bij het bepalen van deze financiële beloning. We 

maken hierbij een onderscheid tussen prestatiebeloning en competentiebeloning. Onder pres-

tatiebeloning verstaan we beloning op basis van (1) mijn in cijfers uitgedrukte prestaties, (2) 

de manier waarop ik mijn job uitoefen en (3) de prestaties van het team/de afdeling. Onder 

competentiebeloning verstaan we beloning op basis van (1) het feit dat men mij voor meer 

taken of jobs kan inzetten35 en (2) het feit dat ik meer competenties heb ontwikkeld. 

 

                                                             
34 32 werknemers hebben een beoordelings- en functioneringsgesprek maar vulden de beloningsvragen niet in. 

Zij worden in de verdere analyses weggelaten. Dit cijfermateriaal is dus gebaseerd op de antwoorden van 
1122 werknemers. Van deze 1122 werknemers heeft er 65,8% een beoordelings - of functioneringsgesprek. Dit 
percentage zal verder in dit hoofdstuk nog opduiken als we de resultaten naar profiel, secto r, bedrijfsomvang, 
leeftijd en geslacht rapporteren. 

35  Een woordje uitleg. Het gaat hier om het investeren in medewerkers voor taken of jobs die zij zouden ku nnen 
uitvoeren, los van of ze die ook daadwerkelijk uitvoeren. Het gaat m.a.w. over investeren in  hun potentieel 
veeleer dan in hun directe prestaties. In die zin is multi -inzetbaarheid toekomstgericht. Multi-inzetbaarheid is 
conceptueel gezien dan ook eerder competentie- dan prestatiebeloning. 
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Tabel   Beloningsgrondslagen 

 Loonsverhoging of pre-
mie/bonus op basis van 

Frequentie % 

Prestatiebeloning In cijfers uitgedrukte individuele 
prestaties 

145/1122 
12,9% 

 Manier waarop ik mijn job uitoefen 368/1122 32,8% 

 Prestaties team of afdeling 173/1122 15,4% 

Competentiebeloning Ontwikkelen van individuele com-
petenties 

235/1122 20,9% 

 Multi-inzetbaarheid (meer taken of 
jobs) 

240/1122 21,4% 

N = werknemers met gesprek = 1122 
Opmerking: men kan meerdere beloningsgrondslagen aanduiden! 

 

Uit Tabel 17 blijkt dat de „manier waarop ik mijn job uitoefen‟ het hoogste scoort bij de toeken-

ning van een loonsverhoging of een premie/bonus. Dit is prestatiebeloning. Ook multi-

inzetbaarheid en het ontwikkelen van individuele competenties scoren vrij hoog. Dit is compe-

tentiebeloning. 

 

Uiteraard kunnen meerdere beloningsgrondslagen tegelijkertijd meespelen. Prestatiebeloning 

en competentiebeloning kunnen met andere woorden gemixt worden. De mate waarin dit voo r-

komt bekijken we in volgende tabel. 

Tabel   Prestatie- en/of competentiebeloning 

 Frequentie % 

Enkel prestatiebeloning 146 13,0% 

Enkel competentiebeloning 36 3,2% 

Prestatie- en competentiebeloning 286 25,5% 

Geen prestatie- of competentiebeloning 645 58,3% 

Totaal 1122 100% 

 

Uit Tabel 18 blijkt dat bijna één op vier werknemers (met een beoordelings- of functionerings-

gesprek) zowel prestatie- als competentiebeloning heeft. Een belangrijke groep van (beoor-

deelde) werknemers kan dus een beloning krijgen voor zowel de geleverde prestaties als de 

ontwikkelde competenties. Zuivere competentiebeloning komt weinig voor. Merken we op dat 

deze resultaten aansluiten bij onze ervaringen uit de casestudies (cf. Deel III). 

 

5.  Een loonsverhoging of een b onus/premie 

In Tabel 19 gaan we na of prestatiebeloning eerder leidt tot een vaste loonsverhoging of tot 

een bonus/premie. Hetzelfde doen we voor competentiebeloning. We gaan met andere woor-

den na welke combinaties van beloningsgrondslag en type beloning het meeste voorkomen. 

Alle werknemers met een gesprek, m.a.w. ook deze zonder prestatie- of competentiebeloning, 

zijn in de tabel opgenomen. 
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Tabel  Een loonsverhoging en/of een bonus/premie 

 Een loons-
verhoging 

 

Een bonus/ 
premie 

 

Een loonsver-
hoging en een 
bonus/premie 

Geen  
koppeling 

Totaal 

Enkel prestatiebeloning 
4,7% 5,5% 2,8% 

0% 13,0% 
n=146 

Enkel competentiebeloning 
2,0% 0,7% 0,4% 

0% 3,2% 
n=36 

Prestatie- en competen-
tiebeloning 

10,2% 5,3% 10,0% 
0% 25,5% 

n=286 

Gesprekken, geen presta-
tie- of competentiebeloning 

0% 0% 0% 58,3% 58,3% 
n=654 

p=.00, N=1122 

 

Eén op tien werknemers functioneert binnen een systeem waarbij de beoordeling van de pres-

taties én competenties alleen kan leiden tot een loonsverhoging. Evenveel werknemers functi-

oneren binnen een systeem waarbij de beoordeling van de prestaties én competenties kan 

leiden tot een loonsverhoging maar ook tot een bonus/premie (met andere woorden een vaste 

en een variabele beloning). De groep van werknemers waarbij aan het gesprek geen beloning 

is gekoppeld, is het grootst (58,3%). 

 

Op basis van de casestudies vermoeden we dat competentiebeloning veeleer resulteert in een  

stijging van het vaste loon, met name een loonsverhoging. Het vormt een investering in de 

toekomst, het beantwoordt aan een lange termijnvisie. Het belonen van de prestaties vertaalt 

zich veeleer in het variabele loon, met name in een bonus of premie. Het is een beloning van 

de geleverde prestaties op korte termijn. We hebben getracht deze hypothese betreffende de 

link tussen de beloningsgrondslag (in casu prestaties of competenties) en het type beloning (in 

casu loonsverhoging of bonus/premie) te toetsen met dit cijfermateriaal. Uit deze analyse blijkt 

dat de beoordeling van de competenties inderdaad vaker kan leiden tot een vaste loonsverho-

ging en de beoordeling van de prestaties tot een bonus of premie (een variabele beloning) 

(p=.00). Gezien de erg kleine aantallen moeten de resultaten van deze analyse echter met 

zeer veel voorzichtigheid worden behandeld.36 

                                                             
36  Voor deze analyse komt enkel de groep van 468 werknemers met prestatie- en/of competentiebeloning in 

aanmerking (cf. de eerste drie rijen uit Tabel 19). Uit deze analyse blijkt dat 64% van de werknemers voor zijn 
verworven competenties een vaste loonsverhoging kan krijgen (n=23), 22% een bonus (n=8) en 14% een vas-
te loonsverhoging én een bonus (n=5). Daarentegen krijgt 43% van de werknemers voor zijn of haar prestaties 
enkel een bonus/premie (n=62), 36% enkel een vaste loonsverhoging (n=53) en 21% beide (n=31). 
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6.  De effectieve b eloning 

Totnogtoe hadden we het enkel over „wat kan‟ maar niet over „wat is‟. We bekeken met andere 

woorden hoeveel werknemers er een loonsverhoging of een premie/bonus zouden kunnen 

krijgen? Vraag blijft echter hoeveel werknemers er in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk een 

loonsverhoging en/of een bonus/premie hebben gekregen?  

Tabel   Effectieve loonsverhoging en/of bonus/premie 

 Frequentie % 
(N=werknemers 

met gesprek) 

% 
(N=werknemers 
met prestatiebe-

loning) 

Een loonsverhoging 129 11,5% 27,6% 

Een bonus/premie 108 9,6% 23,1% 

Een loonsverhoging en een  
bonus/premie 

85 7,6% 18,2% 

Prestatiebeloning maar niets gekregen 146 13,0% 31,2% 

Geen prestatiebeloning 654 58,3% 100% 

Totaal 1122 100% 

 

Uit Tabel 20 blijkt dat werknemers iets vaker effectief een loonsverhoging krijgen. Het verschil 

met het effectief krijgen van een bonus of premie is echter verwaarloosbaar. Uit de laatste 

kolom van deze tabel blijkt dat ruim twee op drie werknemers die een bonus en/of loonsverho-

ging zouden kunnen krijgen, deze ook daadwerkelijk hebben gehad. 

 

Om motiverend te zijn, moet het variabele deel een bepaalde omvang hebben. Maar wat is de 

juiste omvang? Zoals blijkt uit de cases hangt dit af van verschillende factoren, zoals de func-

tie of het hiërarchisch niveau van de werknemer maar ook de bedrijfscultuur. Algemeen stelt 

men dat een premie niet de pan mag uitswingen want dat wordt in niet-Angelsaksische bedrij-

ven niet aanvaard. Maar tevens moet het variabele deel groot genoeg zijn, om motiverend te 

zijn en zo de prestaties te beïnvloeden. In literatuur en door enkele gesprekspartners tijdens 

verkennende gesprekken bij dit onderzoek wordt een minimum van 5 à 6% van het totale in-

komen als motiverend naar voor geschoven. We hebben getracht om ook hierover cijfermate-

riaal te verzamelen. Uit bijkomende analyses bij de werknemers met een bonus of premie, 

blijkt dat bij ruim één op twee medewerkers het variabele deel minder dan 5% van het jaarin-

komen uitmaakt. Maar ook nu willen we er op wijzen dat het om zeer kleine aanta llen gaat.37 

 

 

                                                             
37  Aan de werknemers die tijdens het afgelopen jaar daadwerkelijk een bonus of premie kregen (n=193, cf. 

tweede en derde rij uit Tabel 20), werd gevraagd in te schatten hoeveel % van hun jaarinkomen wordt ge-
vormd door de bonus/premie. Dit blijkt bij 57,5% om minder dan 5% te gaan (n=111). Bij 36,3% van d e werk-
nemers gaat het om 5 à 10% van het jaarinkomen (n=70). Bij 6,2% van de werknemers is meer dan 10% van 
het jaarinkomen variabel (n=12). 
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7.  Prestatie -  en/of  competentiebeloning naarg e-

lang het werknemersprofie l  

In het onderzoek werd er een onderscheid gemaakt tussen volgende functies: 

 Ongeschoolde of geoefende arbeider 

 Geschoolde arbeider, technicus 

 Uitvoerende bediende 

 Zorgfunctie – onderwijsfunctie 

 Middenkader of professional 

 Kader of directie. 

 

7 .1 .  Be oo rde l in gs -  e n  f unc t ione r ings g e s p re k k e n  

Uit de cases bleek dat arbeiders minder vaak een beoordelings- en/of functioneringsgesprek 

krijgen. Hiervoor haalt men praktische bezwaren aan; men moet arbeiders uit de lijn halen en 

dat is minder evident. Bovendien zou het ontbreken van financiële gevolgen aan het gesprek, 

ervoor zorgen dat er ook minder interesse en motivatie is voor zulke gesprekken, zowel bij de 

directe chef als bij de betrokken werknemers zelf. We gaan na of het cijfermateriaal deze ca-

seresultaten bevestigt. 

Tabel   Beoordelings- en functioneringsgesprekken naargelang het werknemers-
profiel 

 Ongeschool-
de of geoe-
fende arbei-

der 

Geschoolde 
arbeider, 
technicus 

 

Uitvoerend 
bediende 

 
 

Zorgfunctie – 
onderwijsfunctie 

 
 

Professional, 
middenkader 

of kader 
 

Totaal 

Wel een 
gesprek 

45,4% 56,2% 64,7% 79,1% 80,6% 65,8% 

Geen 
gesprek 

54,6% 43,8% 35,3% 20,9% 19,4% 
34,2% 

Totaal 100% 
N=229 

100% 
N=283 

100% 
N=620 

100% 
N=211 

100% 
N=360 

100% 
N=1703 

p=.00 

 

Uit Tabel 21 blijkt dat beoordelings- en functioneringsgesprekken inderdaad het minst voorko-

men bij arbeiders (bij 45,4% van de ongeschoolde/geoefende en 56,2% van de geschoolde 

arbeiders). Bij werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie en bij professio-

nals/middenkaders/kaderleden is dit percentage veel hoger (79,1% en 80,6%).  
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Methodologische bemerkingen 

 De beloningsvragen werden enkel gesteld aan werknemers met een functionerings- 

en/of beoordelingsgesprek. Dit impliceert dat een grote groep van arbeiders niet wordt 

bestudeerd.  

 Uit bijkomende analyses blijkt dat slechts bij 16 werknemers met een zorg- of onder-

wijsfunctie het beoordelings- of functioneringsgesprek financiële implicaties heeft. Het 

lijkt ons daarom aangewezen deze functie uit te sluiten bij verdere analyses.  

 

7 .2 .  P re s t a t ie -  e n  c om pe t e nt ie b e lon in g  

In wat volgt, bekijken we in welke mate prestatiebeloning al dan niet gecombineerd met co m-

petentiebeloning voorkomt bij arbeiders, bedienden en kaderleden. 

Aan de hand van de casestudies kunnen we de hypothese formuleren dat prestatiebeloning 

minder voorkomt bij arbeiders. Dit heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats speelt hier de 

rol van de vakbonden een belangrijke rol. Zij pleiten, zeker bij arbeiders, voor  eenzelfde belo-

ning voor iedereen, voor behoud van de huidige verworvenheden, voor zekerheid van het loon. 

Op de tweede plaats leent routinearbeid zich moeilijk tot differentiatie en dus ook tot (individ u-

ele) prestatiebeloning. Dit maakt dat indien er bij arbeiders toch voor prestatiebeloning wordt 

geopteerd, dit makkelijker implementeerbaar zou zijn bij geschoolde/gespecialiseerde dan bij 

ongeschoolde functies. Merken we op dat één van de respondenten uit de cases aanhaalde 

dat bij arbeiders competentiebeloning wellicht meer geschikt is dan prestatiebeloning. We 

gaan na of het cijfermateriaal deze caseresultaten kan bevestigen. 

Tabel   Prestatie- en competentiebeloning naargelang het werknemersprofiel 

 Ongeschoolde 
of geoefende 

arbeider 
 

Geschoolde 
arbeider – 
technicus 

 

Uitvoerend 
Bediende 

 
 

Professio-
nal, mid-

denkader of 
kader 

Totaal 

Enkel prestatiebeloning 6,7% 10,7%  14,2% 19,0% 14,3% 
Enkel competentiebelo-
ning 

4,8% 5,0% 3,2% 2,8% 3,6% 

Prestatie- en competen-
tiebeloning 

14,4% 29,6% 30,2% 35,2% 29,9% 

Gesprekken, geen presta-
tie- of competentiebelo-
ning 

74,0% 54,7% 52,4% 43,1% 52,3% 

Totaal 100% 
(n=104) 

100% 
(n=159) 

100% 
(n=401) 

100% 
(n=290) 

100% 
(n=954) 

p=.00 

 

Het merendeel van de professionals en kaderleden krijgt een competentie- en/of prestatiebe-

loning (56,9%) Bij de arbeiders en bedienden is dit niet zo. Ongeschoolde of geoefende arbei-

ders scoren het laagst (26%). 
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Bij alle functies gaat een beloning van de prestaties meestal samen met een beloning van de 

competenties. Prestatiebeloning zonder competentiebeloning vinden we vooral terug bij de 

professionals en het (midden)kader. Competentiebeloning zonder prestatiebeloning komt bij 

geen enkele functie vaak voor. 

 

7 .3 .  E e n l oo ns v e rh og ing  o f  e e n  b onus /p re mie  

Uit het voorgaande blijkt dat enkel het merendeel van de kaderleden met een beoordelings- 

en/of functioneringsgesprek een prestatie- en/of competentiebeloning krijgt. De meeste arbei-

ders en bedienden met een beoordelings- en/of functioneringsgesprek krijgen geen prestatie- 

of competentiebeloning. In wat volgt, bekijken we vooral de groep van werknemers met presta-

tie- of competentiebeloning. We willen immers weten of hun prestaties of competenties vooral 

beloond worden met een loonsverhoging (een vaste beloning) of een bonus/premie (een vari-

abele beloning) en of er op dit vlak een verschil is tussen arbeiders, bedienden en kaderleden.  

Tabel   Loonsverhoging en bonus/premie bij prestatie- en competentiebeloning 
naargelang het werknemersprofiel 

 On/halfgesch
oolde arbei-

der 

Geschoolde 
arbeider – 
technicus 

Uitvoerende 
Bediende 

 

Professi-
onal – 
kader 

Totaal 

Prestatie- 
en/of com-
petentiebe-
loning 

Een loonsver-
hoging  

14,4% 25,8% 20,4% 14,8% 19% 

Een bo-
nus/premie 

9,6% 9,4% 13,2% 16,6% 13,2% 

Een loonsver-
hoging en een 
bonus/premie 

1,9% 10,1% 14,0% 25,5% 15,5% 

Gesprekken, maar geen pres-
tatie- of competentiebeloning 

74,0% 54,7% 52,4% 43,1% 52,3% 

 Totaal 100% 
(n=104) 

100% 
(n=159) 

100% 
(n=401) 

100% 
(n=290) 

100% 
(n=954) 

p=.00 

 

De prestaties en/of competenties van arbeiders en uitvoerende bedienden worden meestal 

beloond met een loonsverhoging (20,4% van de uitvoerende bedienden en 25,8% van de ge-

schoolde arbeiders/technici).  

Bij ruim één op vier professionals en kaderleden (25,5%) kan de beoordeling van prestaties en 

competenties zowel leiden tot een stijging van het loon als tot het krijgen van een éénmalige 

premie of bonus. Ook een zuiver bonus- of premiesysteem scoort bij deze functie het hoogst 

(16,6%). Bonussen of premies komen het minst voor bij arbeiders. 

 

Uit de cases bleek al dat variabele prestatiebeloning het meest voorkomt bij kaderleden. Ook 

bleek dat de omvang van het variabele deel in het totale beloningspakket bij hen het meest 

omvangrijk is.  
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Of de hoogte van de effectieve bonus of premie samenhangt met het werknemersprofiel is 

jammer genoeg moeilijk af te leiden uit de enquêteresultaten. Hiervoor zijn de aantallen in de 

verschillende subgroepen te klein. Deze bemerking geldt ook voor de verdere analyses over 

de effectieve premiehoogte in verband met de sector (8.3), de bedrijfsomvang (9.3), de leeftijd 

(10.3) en het geslacht (11.3). 

 

7 .4 .  Conc lus ie  

Een minderheid van de ongeschoolde of geoefende arbeiders krijgt een beoordelings - of func-

tioneringsgesprek. Werknemers met een zorg-, onderwijs- of kaderfunctie scoren op dit vlak 

erg hoog (80%). Bij werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie heeft dit gesprek evenwel 

slechts zelden financiële gevolgen. Bij de overige werknemers scoort prestatie - of competen-

tiebeloning het laagst bij ongeschoolde of geoefende arbeiders. Het merendeel van de profes-

sionals of (midden)kaderleden krijgt wel een prestatie- of competentiebeloning. Vaak gaat het 

om een combinatie van prestatie- en competentiebeloning, maar ook zuivere prestatiebeloning 

scoort bij kaderleden hoger dan bij andere werknemers. De beloning bestaat bij hen ook veel 

vaker uit een éénmalige premie of bonus (eventueel in combinatie met een vaste loonsverh o-

ging) terwijl arbeiders en bedienden vaker een vaste loonsverhoging krijgen. Deze resu ltaten 

sluiten aan bij de informatie uit de casestudies. 

 

8.  Prestatie -  en competentiebeloning naarg elang 

de sector 

We maken in dit onderzoek een onderscheid tussen 

 Productie (industrie/bouw/landbouw38) 

 Diensten 

 Overheid, onderwijs en non-profit (OONP). 

 

8 .1 .  Be oo rde l in gs -  e n  f unc t ione r ings g e s p re k k e n  

Eerst gaan we na of beoordelings- en functioneringsgesprekken meer of minder voorkomen in 

bepaalde sectoren.  

 

 

 

 

 

                                                             
38  De enquête omvat slechts 7 werknemers uit de landbouw. 
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Tabel   Beoordelings- en functioneringsgesprekken naargelang de sector 

 Productie Diensten OONP Totaal 

Wel een gesprek 55,0% 63,7% 75,3% 65,8% 

Geen gesprek 45,0% 36,3% 24,7% 34,2% 

Totaal 100% 
(n=525) 

100% 
(n=479) 

100% 
(n=701) 

100% 
N=1705 

p=.00 

 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken komen het meeste voor bij werknemers uit de 

overheid, het onderwijs en de non-profitsector. Drie op vier werknemers uit deze sector krijgt 

een beoordelings- en/of functioneringsgesprek. Dit geldt eveneens voor ruim zes op tien werk-

nemers uit de dienstensector en ruim één op twee werknemers uit de productie. 

 

8 .2 .  P re s t a t ie -  e n  c om pe t e n t ie be lon in g  

Vervolgens gaan we na of systemen van prestatie- en competentiebeloning in dezelfde mate 

verspreid zijn in de verschillende sectoren. 

Tabel  Prestatie- en competentiebeloning naargelang de sector 

 Productie Diensten OONP Totaal 

Enkel prestatiebeloning 13,1% 19,0% 9,5% 13,0% 

Enkel competentiebeloning  5,2% 2,3% 2,7% 3,2% 
Prestatie- en competentiebeloning 38,1% 36,7% 12,1% 25,5% 

Gesprekken, maar geen prestatie- 
of competentiebeloning 

43,6% 42,0% 75,7% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=289) 

100% 
(n=305) 

100% 
(n=528) 

100% 
N=1122 

p=.00 

 

Binnen elke sector komt een gecombineerd systeem van prestatie- en competentiebeloning 

veel meer voor dan een systeem dat enkel uit prestatie- of enkel uit competentiebeloning be-

staat. 

Indien we de werknemers uit de verschillende sectoren vergelijken, merken we verder dat 

deze combinatie van prestatie- en competentiebeloning evenveel voorkomt bij werknemers uit 

de productie als bij werknemers uit de dienstensector.  

Zuivere prestatiebeloning scoort iets hoger in de dienstensector dan in de andere sectoren.  

Wat zuivere competentiebeloning betreft, moeten we erg voorzichtig zijn, gezien het weinig 

voorkomen van deze beloningsvorm. Volgens deze enquête komt het iets meer voor bij werk-

nemers uit de productie.  
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8 .3 .  E e n l oo ns v e rh og ing  o f  e e n  b onus /p re mie  

In wat volgt, gaan we na of de prestaties en competenties vooral beloond worden met een 

loonsverhoging (een vaste beloning) of een bonus/premie (een variabele beloning) en of er op 

dit vlak een verschil is naargelang de sector van tewerkstelling.  

Tabel   Loonsverhoging en bonus/premie bij prestatie- en competentiebeloning 
naargelang de sector 

 Productie Diensten OONP Totaal 

Prestatie- en/of 
competentiebe-
loning 

Een loonsverhoging 24,9% 18,0% 12,1% 17,0% 

Een bonus/premie 9,7% 15,7% 10,0% 11,5% 

Een loonsverhoging en 
een bonus/premie 

21,8% 24,3% 2,1% 13,2% 

Gesprekken maar geen prestatie- of com-
petentiebeloning 

43,6% 42,0% 75,8% 58,3% 

 Totaal 100% 
(n=289) 

100% 
(n=305) 

100% 
(n=528) 

100% 
N=1122 

p=.00 

 

Bij één op vier werknemers uit de productie kan de beoordeling van de prestaties en/of com-

petenties leiden tot een loonsverhoging. In de dienstensector en OONP ligt dit lager. 

Bij één op vier werknemers uit de dienstensector en ruim één op vijf werknemers uit de pro-

ductie kan de beoordeling van de prestaties en/of competenties leiden tot een loonsverhoging 

én een bonus/premie. Bij OONP komt dit bijna niet voor.  

Een zuiver bonussysteem komt vooral voor bij werknemers uit de dienstensector (15,7%).  

 

8 .4 .  Conc lus ie  

Beoordelings- en functioneringsgesprekken komen het meest voor bij werknemers uit de over-

heid, het onderwijs en de non-profitsector, maar slechts zelden met financiële gevolgen. In 

elke sector komt een gecombineerd systeem van competentie- en prestatiebeloning het mees-

te voor. Zuivere prestatiebeloning vinden we vooral in de dienstensector terug. In deze sector 

wordt er ook vaker dan in andere sectoren met bonussen of premies gewerkt, al dan niet in 

combinatie met een loonsverhoging. Heel wat werknemers uit de industrie en bouw kunnen 

enkel een loonsverhoging krijgen (25%).  

 

9.  Prestatie -  en competentiebeloning  naargelang 

de omvang van het bedri j f  of  de organ isatie  

In het onderzoek werd voor de omvang van het bedrijf of de organisatie van tewerkstelling een 

onderscheid gemaakt tussen ondernemingen: 
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 tot 49 werknemers: klein 

 van 50 tot en met 499 werknemers: middelgroot en 

 van 500 werknemers of meer: groot. 

 

9 .1 .  Be oo rde l in gs -  e n  f unc t ione r ings g e s p re k k e n  

Eerst gaan we na of beoordelings- en functioneringsgesprekken meer voorkomen bij kleine, 

middelgrote of grote ondernemingen en organisaties.  

Tabel  Beoordelings- en functioneringsgesprekken naargelang de omvang van de 
organisatie 

 Klein Middelgroot Groot Totaal 

Wel een gesprek 48,4% 70,4% 75,5% 65,8% 

Geen gesprek 51,6% 29,6% 24,5% 34,2% 

Totaal 100% 
(n=502) 

100% 
(n=574) 

100% 
(n=629) 

100% 
N=1705 

p=.00 

 

Drie op vier werknemers uit een zeer grote organisatie krijgen een beoordelings- en/of functio-

neringsgesprek. Dit geldt eveneens voor zeven op tien werknemers uit een middelgrote orga-

nisatie en voor bijna één op twee werknemers uit een kleine organisatie. Met andere woorden 

de grootte van de organisatie bepaalt mede de kans dat een werknemer al dan niet een be-

oordelings- en/of functioneringsgesprek krijgt. Deze kans stijgt evenredig met de grootte van 

de organisatie van tewerkstelling. 

 

9 .2 .  P re s t a t ie -  e n  c om pe t e nt ie b e lon in g  

In wat volgt, bekijken we in welke mate prestatiebeloning al dan niet gecombineerd met co m-

petentiebeloning voorkomt bij werknemers uit kleine, middelgrote en grote bedrijven en orga-

nisaties. 

Tabel  Prestatie- en competentiebeloning naargelang de omvang van de organisa-
tie 

 Klein Middelgroot Groot Totaal 

Enkel prestatiebeloning 12,8% 12,6% 13,5% 13,0% 

Enkel competentiebeloning 3,3% 2,0% 4,2% 3,2% 

Prestatie- en competentiebeloning 26,7% 22,5% 27,4% 25,5% 
Gesprekken maar geen prestatie- 
of competentiebeloning 

57% 62,9% 54,9% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=243) 

100% 
(n=404) 

100% 
(n=475) 

100% 
N=1122 

NS 
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Er is geen significant verband tussen de omvang van de onderneming of organisatie van te-

werkstelling en de aan- of afwezigheid van deze beloningssystemen. 

 

9 .3 .  E e n l oo ns v e rh og ing  o f  e e n  b onus /p re mie  

Tot slot bekijken we of de prestaties en competenties in de kleine, middelgrote en grote on-

dernemingen en organisaties vooral worden beloond met een loonsverhoging (een vaste belo-

ning) of met een bonus/premie (een variabele beloning). 

Tabel   Loonsverhoging en bonus/premie bij prestatie- en competentiebeloning 
naargelang de omvang van de organisatie 

 Klein Middelgroot Groot Totaal 

Prestatie- en/of 
competentiebeloning 

Een loonsverhoging 16,9% 18,8% 15,6% 17% 

Een bonus 11,1% 8,4% 14,3% 11,5% 

Een loonsverho-
ging en een bonus 

14,8% 9,9% 15,2% 13,2% 

Gesprekken maar geen prestatie- of com-
petentiebeloning 

57,2 62,9% 54,9 58,3% 

Totaal 100% 
(n=243) 

100% 
(n=404) 

100% 
(n=475) 

100% 
N=1122 

p=.02 

 

Een bonussysteem, zowel alleen als in combinatie met een loonsverhoging, komt iets meer 

voor bij de werknemers uit de grote ondernemingen. Het verschil met de andere werknemers 

is echter beperkt. 

 

9 .4 .  Conc lus ie  

Naarmate de omvang van de onderneming of organisatie toeneemt, stijgt de kans dat een 

werknemer een beoordelings- of functioneringsgesprek krijgt. Een bonussysteem, zowel alleen 

als in combinatie met een loonsverhoging, komt iets meer voor bij de werknemers uit de grote 

ondernemingen (> 499 werknemers). 

 

10.  Prestatie -  en competentiebeloning naarg elang 

de leeft i jd  

In het onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen werknemers: 

 tot 29 jaar 

 van 30 tot en met 44 jaar en 

 van 45 jaar en ouder. 
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1 0 .1 .  Be oo rde l in gs -  e n  f unc t ione r ings g e s p re k k e n  

Er is geen verband tussen de aan- of afwezigheid van beoordelings- en/of functioneringsge-

sprekken en de leeftijd van de werknemers. 

 

1 0 .2 .  P re s t a t ie -  e n  c om pe t e nt ie b e lon in g  

Vervolgens gaan we na of prestatiebeloning al dan niet in combinatie met competentiebelo-

ning meer voorkomt bij jongere of oudere werknemers. 

Tabel   Prestatie- en competentiebeloning naargelang de leeftijd van de werkne-
mers 

 <30 jaar 30-44 jaar >44 jaar Totaal 

Enkel prestatiebeloning 12,7% 11,6% 14,4% 13,0% 

Enkel competentiebeloning,  2,8% 3,4% 3,2% 3,2% 
Prestatie- en competentiebelo-
ning 

29,8% 30% 19,8% 25,5% 

Gesprekken maar geen presta-
tie- of competentiebeloning 

54,7% 55% 62,6% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=181) 

100% 
(n=447) 

100% 
(n=494) 

100% 
N=1122 

p=0.02 

 

Prestatiebeloning komt minder voor bij werknemers van 45 jaar of ouder (nl. 37,4% ten opzic h-

te van ongeveer 45% bij werknemers die jonger zijn). Meest opvallende vaststelling is dat net 

de combinatie van prestatie- én competentiebeloning bij hen minder voorkomt (nl. 19,8% ten 

opzichte van ongeveer 30% bij werknemers die jonger zijn).  

 

1 0 .3 .  E e n l oo ns v e rh og ing  o f  e e n  b onus /p re mie  

In wat volgt, bekijken we of de prestaties of competenties vooral beloond worden met een 

loonsverhoging (een vaste beloning) of een bonus/premie (een variabele beloning) en meer 

bepaald of er hierbij een verschil is naargelang de leeftijd van de werknemers.  
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Tabel   Loonsverhoging en bonus/premie bij prestatie- en competentiebeloning 
naargelang de leeftijd van de werknemers 

 <30 jaar 30-44 jaar >44 jaar Totaal 

Prestatie- en/of 
competentiebe-
loning 

Een loonsverhoging 20,4% 19,0% 14,0% 17% 

Een bonus/premie 9,4% 8,3% 15,2% 11,5% 

Een loonsverhoging 
en een bonus/premie 

15,5% 17,7% 8,3% 13,2% 

Gesprekken maar geen prestatie- of 
competentiebeloning 

54,7% 55% 62,6% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=181) 

100% 
(n=447) 

100% 
(n=494) 

100% 
N=1122 

p=.00 

 

Via Tabel 30 wisten we al dat vooral werknemers die jonger zijn 45 jaar een prestatie- en/of 

competentiebeloning krijgen. Uit Tabel 31 blijkt bovendien dat ook het type van beloning ver-

schilt. Bij 15,2% van de oudere werknemers ten opzichte van 8 à 9% van de jongere werkne-

mers is de beoordeling van de prestaties en/of competenties uitsluitend gekoppeld aan een 

éénmalige bonus of premie. Bonussystemen scoren dus hoger bij 45+ers. Omgekeerd scoren 

vaste loonsverhogingen lager bij hen: bij 14% van de werknemers van 44 jaar of ouder ten 

opzichte van ongeveer 20% van de werknemers die jonger zijn dan 45 jaar is de beoordeling 

van de prestaties en/of competenties enkel gekoppeld aan een vaste loonsverhoging. 

 

Indien we enkel de groep van werknemers met prestatie- en/of competentiebeloning onder de 

loep nemen (cfr. de eerste drie rijen uit Tabel 31 met n=468), blijkt dat de beoordeling van de 

prestaties en/of competenties bij 40,5% van de werknemers van 45 jaar of ouder tot een bo-

nus kan leiden. Dit geldt voor 18% van de werknemers van 30 tot 44 jaar en 21% van de 

werknemers jonger dan 30 jaar.39  

 

Merken we op dat deze resultaten aansluiten bij vaststellingen uit de cases. Binnen een aantal 

bestudeerde bedrijven verloopt de looncurve vanaf een bepaalde leeftijd (35 à 45 jaar) minder 

steil. Een stijging van het loon wordt met andere woorden afgevlakt. Om dit gemis aan een 

vaste loonsverhoging bij oudere werknemers te compenseren, werkt men bij hen vaker met 

een éénmalige bonus of premie. 

 

                                                             
39  Dit gaat om een bijkomende analyse. De percentages zijn daarom niet in een tabel opgenomen. Ze zijn ook 

niet uit Tabel 31 af te leiden.  
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1 0 .4 .  Conc lus ie  

Bij de werknemers jonger dan 45 jaar komt de combinatie van prestatie- én competentiebelo-

ning meer voor dan bij de oudere werknemers. Voor hun prestaties of competenties krijgen zij 

vooral een vaste loonsverhoging. Bij 45+ers scoren bonussystemen hoger. 

 

11.  Prestatie -  en competentiebelonin g naargelang 

het geslacht 

1 1 .1 .  Be oo rde l in gs -  e n  f unc t ione r ings g e s p re k k e n  

Beoordelings- en functioneringsgesprekken komen niet meer voor bij mannen dan bij vrouwen.  

 

1 1 .2 .  P re s t a t ie -  e n  c om pe t e nt ie b e lon in g  

Vervolgens gaan we na of prestatiebeloning al dan niet in combinatie met competentiebelo-

ning meer voorkomt bij mannelijke dan bij vrouwelijke werknemers. 

Tabel  Prestatie- en competentiebeloning naargelang het geslacht van de werk-
nemers 

 Man Vrouw Totaal 

Enkel prestatiebeloning 13,2% 12,7% 13,0% 

Enkel competentiebeloning 3,8% 2,3% 3,2% 

Prestatie- en competentiebeloning 29,0% 20,1% 25,5% 

Gesprekken maar geen prestatie- of 
competentiebeloning 

54,0% 64,9% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=680) 

100% 
(n=442) 

100% 
N=1122 

p=0.01 

 

Uit Tabel 32 blijkt dat een grotere groep van vrouwelijke werknemers wel een gesprek heeft 

maar geen prestatie- of competentiebeloning krijgt (64,9% t.o.v. 54% van de mannelijke werk-

nemers).  

Zuivere prestatiebeloning alsook zuivere competentiebeloning scoort bij mannelijke en vrou-

welijke werknemers ongeveer even hoog. Het verschil zit echter in de combinatie van presta-

tie- én competentiebeloning. Iets meer mannelijke dan vrouwelijke werknemers worden be-

loond voor hun prestaties én competenties (29% t.o.v. 20,1%).  
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1 1 .3 .  E e n l oo ns v e rh og ing  o f  e e n  b onus /p re mie  

In wat volgt, bekijken we of mannen en vrouwen verschillend worden beloond. Met andere 

woorden of hun prestaties of competenties vooral beloond worden met een loonsverhoging 

(een vaste beloning) of met een bonus/premie (een variabele beloning).  

Tabel   Loonsverhoging en bonus/premie bij prestatie- en competentiebeloning 
naargelang het geslacht van de werknemers 

 Man Vrouw Totaal 

Prestatie- en/of 
competentiebeloning 

Een loonsverhoging 17,1% 17,0% 17,0% 

Een bonus/premie 13,4% 8,6% 11,5% 

Een loonsverhoging  
en een bonus/premie 

15,6% 9,5% 13,2% 

Gesprekken maar geen prestatie- of competentiebeloning 54,0% 64,9% 58,3% 

Totaal 100% 
(n=680) 

100% 
(n=442) 

100% 
N=1122 

p=.00 

 

We wisten al dat prestatie- of competentiebeloning meer voorkomt bij mannelijke werknemers. 

Uit Tabel 33 blijkt verder dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen voor hun geleverde 

prestaties of verworven competenties een vaste loonsverhoging kunnen krijgen (17%). Er is 

wel een verschil op het vlak van de bonussen. Vooral mannen krijgen een bonus. Dit geldt 

zowel voor het zuivere bonussysteem (13,4% ten opzichte van 8,6%) als de combinatie van 

een bonus/premie en een loonsverhoging (15,6% ten opzichte van 9,5%). 

 

1 1 .4 .  Conc lus ie  

Bij mannelijke werknemers is het beoordelings- of functioneringsgesprek vaker gekoppeld aan 

een beloning. Mannen worden vaker beloond voor zowel prestaties als competenties. Ze kun-

nen hier ook vaker een bonus voor krijgen. 

 

12.  Besluit  

In dit hoofdstuk bekeken we in welke mate er aan het beoordelings- en/of functioneringsge-

sprek een financiële beloning is gekoppeld. We gingen na of deze beloning vooral uit een 

éénmalige bonus of premie dan wel uit een vaste stijging van het loon bestaat en of voor deze 

beloning de prestaties, de competenties of een combinatie van beide wordt geëvalueerd. Ver-

volgens gingen we na of het werknemersprofiel, de sector, de omvang van de organ isatie van 

tewerkstelling, de leeftijd en het geslacht van de werknemer een impact hebben op deze resu l-

taten. 
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We stelden vast dat beoordelings- of functioneringsgesprekken meestal geen financiële impli-

caties hebben. Indien er wel een effect is op beloning, worden werknemers vooral beloond 

voor prestaties én competenties (26%). Zuivere competentiebeloning is eerder schaars (3%). 

Een beoordeling van de competenties leidt vaker tot een loonsverhoging en een beoordeling 

van de prestaties tot een bonus of premie. Deze vaststellingen sluiten aan bij de caseresulta-

ten. 

 

Verder bleek ook dat twee op drie werknemers die een bonus of loonsverhoging zouden kun-

nen krijgen, deze ook daadwerkelijk hebben gehad. Het ging iets vaker om een loonsverh o-

ging dan om een bonus. In geval van een bonus bedroeg deze bij meer dan de helft van de 

werknemers minder dan 5% van het totale jaarinkomen. 

 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken komen vooral voor bij werknemers met een zorg-, 

onderwijs- of kaderfunctie, bij werknemers uit de overheid, het onderwijs en de non-

profitsector (OONP) en bij werknemers uit grote organisaties en bedrijven (>499  werknemers). 

 

Prestatie- en/of competentiebeloning komt minder vaak voor bij ongeschoolde of geoefende 

arbeiders, bij werknemers uit OONP, bij oudere werknemers en bij vrouwelijke werknemers. 

Het is net de combinatie van prestatie- én competentiebeloning die lager scoort bij deze groe-

pen van werknemers. Zuivere prestatiebeloning scoort relatief hoger bij de kaderleden en in 

de dienstensector (dit in vergelijking met andere werknemersprofielen en sectoren). Bij geen 

enkele subgroep scoort competentiebeloning hoog. 

 

Een beloning is meestal een vaste loonsverhoging, ongeacht de functie, de sector, de onde r-

nemingsgrootte, de leeftijd of het geslacht van de werknemer. Maar bij kaderleden, werkne-

mers uit de dienstensector, werknemers uit een grote onderneming (> 499 werknemers), oude-

re werknemers en mannelijke werknemers bestaat de beloning wel relatief vaker (ook) uit een 

premie of bonus. 
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Hoofdstuk 3  

Variabele beloning & indirecte prestati e-

beloning ingebed in een ruimer HR-beleid  

In dit hoofdstuk willen we prestatiebeloning in een ruimer HR-kader plaatsen. Aan de hand van 

de TOA-enquêtes gaan we eerst na of variabele beloning significant vaker samen voorkomt 

met een aantal managementconcepten. We focussen hierbij op beoordelings- en functione-

ringsgesprekken. We gaan na of deze gesprekken significant verschillen bij werknemers met 

en werknemers zonder prestatiebeloning.  

 

1.  TOA 2004 

1 .1 .  In t rod uc t ie :  me t ho do l og ie  

In TOA 2001, TOA 2004 en TOA-micro werd gepeild naar de aanwezigheid van een aantal 

managementconcepten, meer bepaald teamwork, competentiegericht ondernemen, werkover-

leg, suggestiesystemen, functionerings- en evaluatiegesprekken, competentiemanagement, 

corporate governance en HRM. We definiëren deze begrippen. 
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Figuur   Uitleg bij de managementconcepten uit TOA 2001, TOA 2004 en TOA-micro 

Concept Definitie – uitleg  
Organisatie volgens het concept van 
teamwork 

Het bedrijf werkt met teams. Met teams bedoelen wij groepen 
werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering van de 
hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich 
onderling te organiseren. (ja/neen-vraag) 

Indicator voor Competentiegerichte  

Ondernemingen (ICO) 

Deze indicator werd door STV-Innovatie & Arbeid gecreëerd. 
Ze omvat 13 criteria, gegroepeerd in vier clusters: (1) klassie-
ke competentiebevorderende maatregelen (bv. criterium 1 
opleiding voor minstens de helft van de personeelsleden), (2) 
benutten van competenties (bv. criterium 6 er is een formeel 
suggestiesysteem), (3) een arbeidsorganisatie die competen-
tieontwikkeling en –benutting faciliteert (bv. criterium 11 poly-
valentie voor minstens de helft van de personeelsleden) en 
(4) externe netwerkvorming gericht op competentieverwerving 
(bv. criterium 12 vaste samenwerking en elektronische com-
municatie met klanten of leveranciers). 
Bedrijven die op minstens 7 van deze 13 criteria positief sco-
ren, worden beschouwd als competentiegerichte ondernemin-
gen. 

Er is werkoverleg  Er zijn in de onderneming of organisatie regelmatige bijeen-
komsten van personeel om werkgebonden kwesties te be-
spreken (ja/neen-vraag). 

Er is een suggestiesysteem Er is in de onderneming of organisatie sprake van een sys-
teem waarbij suggesties van werknemers op een formele 
wijze worden gevolgd (ja/neen). 

Er zijn functionerings- of evaluatiege-

sprekken 

Geen verdere definiëring gebruikt (ja/neen-vraag) 

Competentiemanagement We passen competentiemanagement gedeeltelijk of volledig 
toe 

Corporate Governance We passen Corporate Governance gedeeltelijk of volledig toe 

HRM We passen HRM gedeeltelijk of volledig toe 

 

Van elk van deze managementconcepten werd nagegaan of er een (significant) verband is 

met variabele beloning. Met andere woorden indien een bepaald managementconcept aanwe-

zig is in een bedrijf (bv. teamwork) is er dan ook een grotere kans dat ook variabele  beloning 

aanwezig is? 
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1 .2 .  V a r ia be le  be l on ing  e n  ma na ge me nt c o nc e pt e n  

Tabel  Variabele beloning in ondernemingen met minstens 10 werknemers: link 
met andere managementconcepten 

 TOA 2004 

Teamwork  

 Ja 
 neen 

39,5% 
26,7% 

ICO  

 Ja 
 neen 

45,3% 
22,6% 

Regelmatig werkoverleg  

 Ja 
 neen 

36,0% 
23,9% 

Functionerings- of evaluatiegesprekken  

 Ja 
 neen 

39,4% 
14,4% 

Competentiemanagement  

 Ja 
 neen 

63,0% 
31,0% 

Corporate Governance  

 Ja 
 neen 

67,9% 
29,6% 

HRM  

 Ja 
 neen 

53,1% 
26,7% 

Telkens: p=.00  

 

Bij de bedrijven die werken met teams zal je ook vaker variabele beloning terugvinden dan in 

de bedrijven die niet met teams werken. Hetzelfde geldt voor competentiegerichte onderne-

mingen (ICO) en bedrijven die aan competentiemanagement doen, voor ondernemingen waar 

er regelmatig werkoverleg is, die functionerings- en evaluatiegesprekken houden, corporate 

governance toepassen of een HRM-beleid hebben. Zulke link is er niet tussen suggestiesys-

temen en variabele beloning40. 

 

Merken we op dat gelijkaardige analyses werden uitgevoerd bij micro-ondernemingen (bron: 

TOA-micro 2004). De resultaten geven een gelijkaardige tendens weer. Hier is er een link 

tussen de aanwezigheid van variabele beloning en de aanwezigheid van teamwerk, HRM, 

functionerings- of evaluatiegesprekken en werkoverleg. Enkel met competentiemanagement is 

er geen verband.41 

 

                                                             
40  Het concept „suggestiesytemen‟ werd daarom niet in de tabel opgenomen. 
41  ICO en Corporate Governance werd niet bevraagd bij micro-ondernemingen. 
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1 .3 .  Conc lus ie  

Zowel in de micro-ondernemingen als de overige organisaties gaat variabele beloning hand in 

hand met teamwerk, werkoverleg, functionerings- en evaluatiegesprekken en HRM. Bij onder-

nemingen van minstens tien werknemers is er ook een link met competentiemanagement, 

corporate governance en competentiegericht ondernemen. Bij micro-ondernemingen is er bij 

de aanwezigheid van stressbeleid ook vaker sprake van variabele beloning 

 

2.  STV-onderzoek naar beoordelings - en functio-

neringsgesprekken 

2 .1 .  In t rod uc t ie :  me t ho do l og ie  

Uit de TOA-enquête leidden we af dat bij bedrijven mét een systeem van functionerings- en 

evaluatiegesprekken je vaker variabele beloning terugvindt dan bij bedrijven zonder dergelijke 

gesprekken. Van de ondernemingen met functionerings- en evaluatiegesprekken beloont 

39,4% variabel. Dit geldt slechts voor 14,4% van de ondernemingen zonder functionerings- en 

evaluatiegesprekken. Uit literatuur bleek bovendien dat een goed uitgewerkt systeem van 

evaluatie een noodzakelijke basis vormt voor prestatiebeloning (cf. Deel II Hoofdstuk 3).  

 

Op basis van deze informatie formuleren we de hypothese dat prestatiebeloning hand in hand 

gaat met goede beoordelings- en functioneringsgesprekken. Via het onderzoeksproject naar 

beoordelings- en functioneringsgesprekken verzamelden we cijfermateriaal ter ondersteuning 

of verwerping van deze hypothese. We brachten een aantal objectieve kenmerken van beoor-

delings- en functioneringsgesprekken in kaart. We veronderstellen dat naarmate een gesprek 

aan meer van deze kenmerken voldoet, dit gesprek meer het ideale gesprek benadert. De 

volgende kenmerken komen aan bod: 

 De medewerker krijgt vooraf informatie over de gesprekken 

 De werknemer krijgt voldoende tijd om de gesprekken voor te bereiden 

 De leidinggevende bereidt de gesprekken voor 

 De werknemer maakt een schriftelijke zelfbeoordeling 

 Er is regelmatig een gesprek 

 De direct leidinggevende is aanwezig bij minstens één van de gesprekken 

 De gesprekken worden normaal gesproken niet uitgesteld 

 De gesprekken vinden plaats in een rustige ruimte 

 Er worden concrete afspraken gemaakt tijdens de gesprekken 

 Er wordt een verslag gemaakt van het gesprek 
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 De werknemer kan gebruik maken van een formele procedure om beroep aan te tekenen 
tegen de beoordeling van de prestaties/resultaten. 

 

Vervolgens linken we deze kenmerken aan prestatiebeloning. We gaan na of er een significant 

verschil is tussen de groep van werknemers met en de groep van werknemers zonder presta-

tie- en/of competentiebeloning. We toetsen met andere woorden de hypothese dat we bij de 

werknemers wiens prestaties en/of competenties een effect hebben op de beloning er ook 

vaker een beter beoordelings- en functioneringsgesprek is. We gaan ook na of de functies van 

de werknemers hierbij een rol spelen. 

 

Merken we op dat we wederom enkel de werknemers met een beoordelings- en/of functione-

ringsgesprek analyseren. De werknemers in de categorie „geen prestatie- of competentiebelo-

ning‟ hebben dus wel een beoordelings- of functioneringsgesprek maar worden niet voor de 

door hen verworven competenties of geleverde prestaties beloond. 

 

2 .2 .  E e n g oe d  ge s p re k :  ba s is  v oo r  p re s t a t ie -  e n  c o m pe t e n -

t ie be lon in g  

Tabel  Gesprekskenmerken bij aan- of afwezigheid van presta-
tie/competentiebeloning 

 Prestatie- en/of competentiebeloning Totaal 

Ja Neen 

Informatie vooraf (n=1122; p=0.02) 72,6% 66,1% 68,8% 

Voldoende voorbereidingstijd 
(n=1122; p=00) 

78,2% 67,4% 71,9% 

Schriftelijke zelfbeoordeling 
(n=968; p=.001) 42 

37,8% 28,1% 32,4% 

Minstens jaarlijks een beoorde-
lings- en/of functioneringsge-
sprek (n: 1122; p=.00) 

80,1% 58,1% 67,3% 

Aanwezigheid direct leidingge-
vende (n=1122; p=.004) 

88,9% 82,7% 85,3% 

Nooit uitstellen van gesprekken 
(n=1122; p=.002) 

65,8% 56,6% 56,6% 

Rustige ruimte (n=1122; p=.001) 95,9% 90,7% 92,9% 

 

Iets meer werknemers met prestatie- of competentiebeloning krijgen informatie voor het be-

oordelings- of functioneringsgesprek plaatsvindt (72,6%), hetzij schriftelijk (via een brochure, 

tijdschrift, intranet), hetzij via rechtstreeks contact (via een vergadering of opleiding).  

 

                                                             
42  Deze vraag werd enkel gesteld aan de werknemers met een beoordelingsgesprek. Met andere woorden de 

werknemers die enkel een functioneringsgesprek hebben, vallen hier uit de boot.  
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Van de medewerkers met prestatie- en competentiebeloning vindt 78,2% dat hij of zij voldoen-

de tijd krijgt om het gesprek voor te bereiden. Dit is meer dan bij de medewerkers zonder pres-

tatie- of competentiebeloning (67,4%). 

 

We stellen vast dat er vaker een schriftelijke zelfbeoordeling is bij werknemers met prestatie- 

en/of competentiebeloning (37,8% ten opzichte van 28,1%). 

 

We stelden al eerder dat er niet te veel tijd mag zijn tussen de geleverde prestaties en het 

beoordelingsgesprek, zeker indien aan dit gesprek een beloning is gekoppeld. Een jaarlijks 

formeel gesprek beschouwen we dan ook als een minimum. Tussentijdse feedback in het 

kader van permanente coaching is wenselijk. Uit de enquête blijkt dat acht op tien medewer-

kers met prestatie- en/of competentiebeloning minstens jaarlijks een gesprek hebben. Dit geldt 

slechts voor minder dan zes op tien medewerkers zonder dergelijk beloningssysteem. Bij bi jna 

één op vijf medewerkers uit deze laatste groep hangt de frequentie van de beoordelings- of 

functioneringsgesprekken af van de behoefte van de leidinggevende of de medewerker. Dit 

komt minder voor bij medewerkers die voor hun prestaties of competenties worden beloond. 

Belangrijke kanttekening is dat bij één op tien medewerkers met prestatie - en/of competentie-

beloning het houden van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken op een laag pitje staat; 

zelfs een jaarlijks gesprek ontbreekt.  

 

In geval van prestatie- en/of competentiebeloning is de direct leidinggevende iets vaker bij 

minstens één van de gesprekken aanwezig (88,9% ten opzichte van 82,7%). 

 

Het feit dat een gesprek normaal gezien niet wordt uitgesteld, is eigenlijk een indicatie van het 

belang dat een onderneming of organisatie aan zulk een gesprek hecht. Volgens vier op tien 

medewerkers kan het gesprek in hun onderneming al eens worden uitgesteld. Dit percentage 

is significant lager bij medewerkers die beloond worden volgens hun competenties of presta-

ties (34,2%) en hoger bij medewerkers met een ander beloningssysteem (43,4%). 

 

Uit het onderzoek van L. Hedebouw blijkt dat medewerkers meer tevreden zijn over hun ge-

sprek indien het gesprek plaatsvindt in een rustige ruimte. Bij 95,9% van de medewerkers met 

prestatie- en/of competentiebeloning vindt het gesprek plaats in een rustige ruimte. Bij de 

overige werknemers is dit 90,7%. 

 

Bij 81% van de medewerkers bereidt de leidinggevende het gesprek voor. Bij 87,3% van de 

medewerkers worden er concrete afspraken gemaakt tijdens het gesprek. Bij 19,4% van de 

medewerkers wordt er een verslag gemaakt van het gesprek. Bij al deze kenmerken maakt het 

geen enkel verschil of er sprake is van prestatie-/competentiebeloning. Zelfde vaststelling voor 

de aanwezigheid van een formele beroepsprocedure.  
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Indien noodzakelijk kan 43,6% van de medewerkers via een formele procedure beroep aante-

kenen tegen het resultaat van zijn beoordeling43. Of er sprake is van prestatie- of competen-

tiebeloning heeft hierop geen impact. Merken we op dat 35,4% van de werknemers niet weet 

of er in zijn of haar organisatie zulk een procedure is. Ook op dit vlak is er geen verschil tus-

sen de werknemers met en deze zonder prestatie- of competentiebeloning. 

 

Vervolgens analyseren we alle kenmerken samen. Uit deze analyse blijkt dat de gesprekken 

van medewerkers met prestatiebeloning aan een significant hoger gemiddeld aantal van bo-

venstaande kenmerken beantwoorden (p=.00). 

 

Vraag is in welke mate de functie van de werknemers een verklarende factor is bij dit resul-

taat. Een aantal bedrijven uit de casestudie houden geen formeel functionerings- of beoorde-

lingsgesprek met hun arbeiders terwijl dit wel gebeurt bij de kaderleden en bedienden. Zegt dit 

ook iets over de kwaliteit van de gesprekken en is er een verband met prestatiebeloning? 

 

Figuur   Kenmerken van beoordelings- en functioneringsgesprekken en link met 
prestatiebeloning en werknemersprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prestatie-/competentiebeloning: p=.001; eta ; 0.13 
Functie: p=.00; eta .047 
Interactie-effect; NS 

                                                             
43 „Formele beroepsprocedure‟ werd net zoals „schriftelijke zelfbeoordeling‟ enkel gevraagd aan de medewerkers 

met een beoordelingsgesprek (n=968). 
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Uit de bovenstaande figuur leiden we af dat de functionerings- en beoordelingsgesprekken van 

ongeschoolde of geoefende arbeiders gemiddeld het laagste scoren op de bestudeerde ken-

merken. De gesprekken van kaderleden scoren het hoogst. Uit de figuur blijkt ook dat het 

gemiddeld aantal kenmerken bij elke functie significant hoger is in geval van presta-

tie/competentiebeloning. We kunnen met andere woorden concluderen dat de gesprekken van 

medewerkers met prestatiebeloning aan een significant hoger gemiddeld aantal goede ken-

merken voldoen, ongeacht de functie die ze vervullen.  

 

2 .3 .  Conc lus ie  

Uit het voorgaande blijkt dat de gesprekken van medewerkers met prestatiebeloning voldoen 

aan een significant hoger gemiddeld aantal goede kenmerken. Deze vaststelling geldt zowel 

voor arbeiders, bedienden als kaderleden. Medewerkers met prestatie- en competentiebelo-

ning: 

 krijgen iets vaker vooraf schriftelijke en/of mondelinge informatie; 

 krijgen vaker voldoende tijd om de gesprekken voor te bereiden; 

 maken vaker een schriftelijke zelfbeoordeling; 

 hebben opmerkelijk vaker minstens jaarlijks een gesprek; 

 melden iets vaker dat (ook) de direct leidinggevende bij minstens één van de gesprekken 
aanwezig is; 

 melden opmerkelijk vaker dat het gesprek nooit wordt uitgesteld; 

 hebben iets vaker een gesprek in een rustige ruimte. 

 

Uit dit onderzoek kunnen we natuurlijk niet afleiden wat er eerst was: een goed gesprek of 

prestatie-/competentiebeloning? Vloeit het beloningsbeleid voort uit het evaluatiebeleid? Of 

was (een wijziging in) het loonbeleid aanleiding om het beleid rond de beoordelings- en functi-

oneringsgesprekken te herzien? 

 

3.  Besluit  

Uit de TOA-enquêtes leerden we dat variabele beloning hand in hand gaat met een aantal 

managementfenomenen. In de meeste bedrijven gaat het over zaken als competentiemana-

gement, corporate governance, teamwerk, werkoverleg, HRM maar ook functionerings- en 

evaluatiegesprekken.  

 

In later onderzoek stelden we vast dat beoordelings- en functioneringsgesprekken van mede-

werkers met prestatie- of competentiebeloning bovendien gemiddeld aan meer kenmerken van 

een goed gesprek voldoen. Het verschil met de overige werknemers heeft vooral te maken 
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met de informatie vooraf, de voorbereidingstijd, de schriftelijke zelfbeoordeling, een rustige 

ruimte, de frequentie van formele gesprekken, de aanwezigheid van de direct leidinggevende 

en het nooit uitstellen van het gesprek.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat deze informatie niet onbelangrijk is indien we de 

impact van prestatiebeloning bestuderen. 
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Hoofdstuk 4  

De impact van indirecte prestatiebeloning 

Zowel vanuit literatuur (Deel II), de casestudies (Deel III) als STV-onderzoek in de confectie 

werden er heel wat vragen gesteld over en kanttekeningen geplaatst bij de impact van presta-

tiebeloning. Sommige gesprekspartners uit de casestudies zien in prestatiebeloning het middel 

bij uitstek voor een grotere motivatie of werkbetrokkenheid. Andere gesprekspar tners vrezen 

dan weer dat prestatiebeloning leidt tot een verhoogde werkdruk, met alle gevolgen van dien 

voor onder andere de gezondheid van de werknemers. Ook zou teamwerk moeilijk te combine-

ren zijn met een beloningssysteem waarbij individuele prestaties of competenties worden ge-

honoreerd. Individuele prestatiebeloning zou immers destructief zijn voor de relatie met de 

collega‟s. STV-Innovatie & Arbeid stelde al eerder een hoge werkdruk vast bij de premiewerk-

sters in de confectiesector. 

 

In dit hoofdstuk bekijken we eerst de belangrijkste resultaten van dit STV-onderzoek in confec-

tiebedrijven. Op basis van deze STV-sectorstudie, de door ons verzamelde literatuur, expert-

gesprekken en casestudies komen we tot een aantal hypothesen over de impact van presta-

tiebeloning. Deze hypothesen willen we toetsen bij een ruimer staal van werknemers. Dit kon 

via de STV-enquête naar „beoordelings- en functioneringsgesprekken‟. 

 

1.  STV-onderzoek in  de confectiese ctor 

In 2001 werden 5.000 van de 15.000 arbeiders uit de confectie aangeschreven. Van deze 

arbeiders werkten er 3423 mee (respons=80%). Dit onderzoek zoemde in op (slechts) één 

sector, was een bevraging op individueel niveau en was bovendien enkel aan arbeid(st)ers 

gericht. Deze enquête gaat niet over variabele beloning noch over prestatiebeloning, maar 

zeer specifiek over premies (cf. schema van prestatiebeloning uit Deel II: Hoofdstuk 1). Verder 

werden in dit onderzoek acht bedrijven meer uitgebreid bestudeerd onder de vorm van case-

studies. Vier van deze bedrijven werkten met één of ander premiesysteem. 

 

De premiewerknemers uit dit onderzoek rapporteren een significant hogere werkdruk. Indivi-

dueel of in groep werken, maakt een verschil: de individueel werkende premiewerknemers 

rapporteren een minder hoge werkdruk dan hun premiewerkende collega‟s in groep. Ook de 

beloningsgrondslag van de premie is relevant: indien het bedrijf bij de berekening van de pre-

mie rekening houdt met de productiviteit, ervaren de arbeidsters het werktempo als opmerke-

lijk hoger (p=.001). Aangezien echter ruim 85% van de premies in deze sector rendementsge-

bonden zijn, gaat het dus om het merendeel van de premiewerkers. 
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Uit casestudies in deze sector blijkt verder dat een premie die deels afhankelijk is van de pres-

taties van de groep de relaties tussen de collega ‟s kan verstoren. In één bedrijf werden nieuw-

komers in het team door de collega‟s op hun snelheid getest. Nieuwkomers die het rendement 

van de groep afremmen, werden door het team uitgestoten. 

 

Belangrijk element uit dit onderzoek is de impact van de bandleid(st)er (of direct leidinggeve n-

de) in het hele premieverhaal. De relatie tussen de arbeider en zijn/haar direct leidinggevende 

staat onder spanning indien beslissingen van de bandleidster doorslaggevend zijn voor het al 

dan niet (kunnen) behalen van een premie (bv. door de werkverdeling).  Ook het feit of de pre-

mie van de bandleidster medebepaald wordt door de inspanningen van haar team speelt een 

rol.  

 

Uit de enquête blijkt verder dat het krijgen van een premie geen (significantie) invloed heeft op 

het aantal ziektedagen, op de werkbetrokkenheid of op de beoordeling van het loon (recht-

vaardig of niet). Belangrijk om weten is dat er in deze sector sowieso zeer veel ontevrede n-

heid is over het loon.  

 

2.  Methodologie  &  hypothesen 

In de STV-enquête „Beoordelings- en functioneringsgesprekken‟ werd gepeild naar de concep-

ten werkbetrokkenheid, werkdruk, ondersteuning van de directe leiding, relatie met collega‟s 

en beoordeling van de beloning. Dit gebeurde aan de hand van een batterij van uitspr aken, elk 

te becommentariëren via een 5-puntenschaal (gaande van helemaal eens tot helemaal on-

eens).  
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Figuur   Concepten en uitspraken in de vragenlijst ‘Beoordelings- en functione-
ringsgesprekken’ 

Concept Uitspraken 

Werkbetrokkenheid 
 Als ik ‟s morgens opsta, heb ik geen zin om aan het werk te gaan. 

 Ik ben enthousiast over mijn baan. 

 Als ik aan het werk ben, vliegt de tijd voorbij. 

Werkdruk 
 Ik werk onder tijdsdruk. 

 Ik heb problemen met het werktempo. 

Ondersteuning van de 
directe leiding 

 Ik kan op mijn directe leiding rekenen wanneer ik het in mijn werk wat 
moeilijk krijg. 

 Ik kan, als dat nodig is, mijn directe leiding om hulp vragen.  

 Mijn verstandhouding met de directe leiding is niet goed. 

Relatie met collega‟s 
 Tussen mij en mijn collega‟s heerst er een prettige werksfeer. 

 Ik heb conflicten met mijn collega‟s. 

Beoordeling beloning 
 Ik word onvoldoende betaald voor het werk dat ik lever. 

 Ik word rechtvaardig betaald in vergelijking met anderen op mijn 
afdeling. 

 

Nu onderzoeken we summier de impact van prestatiebeloning. We willen nagaan of er een 

relatie is tussen prestatie-/competentiebeloning en werkbetrokkenheid, werkdruk, ondersteu-

ning van de directe leiding, relatie met collega‟s en beoordeling van de beloning.  

 

Op basis van literatuur en de sectorstudie in de confectiesector  formuleren we volgende te 

toetsen hypotheses: 

(1) Prestatiebeloning gaat samen met een hogere werkdruk,  

(2) Prestatiebeloning gaat samen met minder goede relaties met de co llega‟s 

(3) Prestatiebeloning geeft een gevoel van minder ondersteuning van de directe leiding 

(4) Prestatiebeloning gaat niet samen met een andere beoordeling van de beloning 

(5) Prestatiebeloning gaat niet samen met een hogere of lagere werkbetrokkenheid.  

 

In Hoofdstuk 3 bekeken we een aantal kenmerken waaraan een beoordelings- en functione-

ringsgesprek kan voldoen. Het gaat om kenmerken die het gesprek idealer maken. We ste lden 

vast dat de beoordelings- of functioneringsgesprekken bij werknemers met prestatie-

/competentiebeloning aan meer van deze kenmerken voldoen.  
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Bij de impactstudie van prestatiebeloning willen we controleren of de gesprekken er iets toe 

doen. We vermoeden dat de impact van prestatiebeloning wegvalt of wordt versterkt door de 

mate waarin het onderliggende beoordelings- en functioneringsgesprek aan meer ideale ken-

merken voldoet.  

Twee methodologische bemerkingen hierbij: 

 Een aantal werknemers heeft enkel een functioneringsgesprek. Eigenlijk zou men er van uit 
mogen gaan dat zij geen prestatiebeloning kunnen krijgen want dat hiervoor een beoorde-
lingsgesprek noodzakelijk is. In werkelijkheid stelt een beperkt aantal van deze werknemers 
(n=31) toch een beloning voor geleverde prestaties en competenties te kunnen krijgen naar 
aanleiding van het gevoerde functioneringsgesprek. Dit is echter niet de ideale situatie. In 
concreto betekent dit dat zij niet tot de categorie „ideaal gesprek‟ kunnen behoren. Dit werd 
gerealiseerd door hen niet de uitspraken „De werknemer maakt een schriftelijke zelfbeoor-
deling.„ en „De werknemer kan gebruik maken van een formele procedure om beroep aan te 
tekenen tegen de beoordeling van de prestaties/resultaten‟ te laten becommentariëren. Bei-
de elementen behoren immers tot een beoordelingsgesprek. Op die manier kunnen zij niet 
de maximale (dus ideale) score bereiken. 

 De variabele „frequentie van de gesprekken‟ kon jammer genoeg niet worden gebruikt. Het 
is immers onduidelijk of de antwoordcategorie „afhankelijk van de behoefte‟ meer of minder 
frequent dan jaarlijks betekent.  

 

Ook het geslacht, de leeftijd, sector en functie worden mee in de controleanalyses opgen o-

men. Uit de resultaten zal blijken dat ook deze variabelen een rol spelen.  

 

Tenslotte werd in een aantal bijkomende analyses nagegaan of het type prestatiebeloning een 

rol speelt. Op de eerste plaats werd er rekening gehouden met het indelingscriterium vast – 

variabel. Uit de analyses bleek dat wat betreft werkbetrokkenheid, werkdruk, relatie met de 

collega‟s, ervaren ondersteuning van de leidinggevenden en beoordeling van de beloning het 

geen enkele rol speelt of de werknemer een vaste loonsverhoging kan kri jgen dan wel een 

variabele bonus.  We gaan bijgevolg niet verder in op de resultaten van deze analyses. Op de 

tweede plaats werd er rekening gehouden met daadwerkelijk een bonus/loonsverhoging kri j-

gen of niet. Dit speelt enkel mee bij werkbetrokkenheid en wordt enkel daar gerapporteerd. 

 

3.  De impact van indirecte  prestati ebeloning 

3 .1 .  Hy pot he s e  1 :  P re s t a t ie be l on ing  ga a t  s a me n  me t  e e n  h o -

ge re  we rk d ruk ?  

Wij vonden geen significant hogere werkdruk bij werknemers met prestatie-

/competentiebeloning. Ons onderzoeksmateriaal kan de hypothese dat prestatiebeloning sa-

mengaat met een hogere werkdruk dus niet bevestigen. Wel relevant zijn het aantal kenmer-

ken waaraan het gesprek voldoet, de functie en de sector. 



Informatiedossier Prestatiebeloning 

 

 

 

 

183 

Tabel   Prestatiebeloning en werkdruk 

Variabele Sig. Partial Eta Squa-
red 

Prestatie/competentiebeloning NS  

Aantal kenmerken beoordelings-/functioneringsgesprek .032 .005 

Functie .000 .027 

Sector .000 .016 

Geslacht NS  

Leeftijd NS  

 

3 .2 .  Hy pot he s e  2 :  P re s t a t ie be l on ing  ge e f t  e e n  ge v oe l  v a n  

mi nde r  onde rs t e un in g  v a n  de  d i re c t e  le i d i ng?  

De werknemers met prestatiebeloning ervaren iets meer ondersteuning van hun leiding in 

vergelijking met de werknemers zonder prestatiebeloning (p=.012).  

 

Indien we rekening houden met het aantal kenmerken waaraan het beoordelings-

/functioneringsgesprek voldoet, de functie, de sector, het geslacht en de leeftijd, blijft dit ve r-

band bestaan. Het gaat echter om een zeer zwak verband (Partial Eta Squared=.009). Het 

systeem van beoordelen is belangrijker. Naarmate het beoordelings- en functioneringsgesprek 

aan meer van de bestudeerde kenmerken voldoet, ervaart de werknemer meer ondersteuning 

van de leiding (Partial Eta Squared=.027).  

 

Met andere woorden onze onderzoeksresultaten verwerpen bovenstaande hypothese. Uit de 

analyse blijkt immers dat werknemers met prestatiebeloning meer ondersteuning ervaren van 

hun leidinggevenden. Bovendien bleek dat ook en vooral het aantal kenmerken waaraan het 

beoordelings- of functioneringsgesprek beantwoordt hierbij belangrijk is. 

Tabel   Prestatiebeloning en ondersteuning van de leiding 

Variabele Sig. Partial Eta 
Squared 

Prestatie/competentiebeloning .003 .009 

Aantal kenmerken beoordelings-/functioneringsgesprek .000 .027 

Functie NS  

Sector NS  

Geslacht .006 .008 

Leeftijd NS  
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3 .3 .  Hy pot he s e  3 :  P re s t a t ie be l on ing  ga a t  s a me n  me t  mi nde r  

goe de  re la t ie s  me t  de  c o l l e ga ’s ?  

De werknemers met prestatiebeloning hebben een iets betere relatie met hun collega ‟s in 

vergelijking met de werknemers zonder prestatiebeloning (p=.034).  

 

Dit verband blijft behouden, ook als we rekening houden met het aantal kenmerken waaraan 

het beoordelings-/functioneringsgesprek voldoet, de functie, de sector, het geslacht en de 

leeftijd van de werknemers. Het gaat echter om een uitermate zwak verband (Partial Eta 

Squared=.005). Ook mogen we stellen dat naarmate de beoordelings- en functioneringsge-

sprekken aan meer van de bestudeerde kenmerken voldoet, de werknemer een betere relatie 

heeft met de collega‟s. Maar dit is ook een zwak verband (Partial Eta Squared=.007).  

 

Op basis van onze onderzoeksresultaten kunnen we bovenstaande hypothese uit de confectie 

dus niet onderschrijven. Uit onze analyse blijkt immers dat werknemers met prestatiebeloning 

een iets betere relatie hebben met hun collega‟s. Uit dezelfde analyse bleek verder dat het 

aantal kenmerken waaraan het beoordelings- of functioneringsgesprek beantwoordt hierbij ook 

een beperkte rol speelt. 

Tabel   Prestatiebeloning en relatie met de collega’s 

Variabele Sig. Partial Eta 
Squared 

Prestatie/competentiebeloning .032 .005 

Aantal kenmerken beoordelings-/functioneringsgesprek .011 .007 

Functie NS  

Sector NS  

Geslacht NS  

Leeftijd NS  

 

3 .4 .  Hy pot h e s e  4 :  P re s t a t ie be l on ing  ga a t  n ie t  s a me n me t  e e n  

a nde re  be o or de l in g  v a n  de  be lo n i ng?  

We stellen vast dat werknemers met prestatiebeloning hun loon niet significant anders beoor-

delen (met name billijk en rechtvaardig vinden) dan werknemers zonder prestatiebeloning. 

Onze onderzoeksresultaten onderschrijven dus bovenstaande hypothese. Uit bijkomende 

analyse kunnen we stellen dat het geslacht van de werknemer alsook de kwaliteit van de be-

oordelings- en functioneringsgesprekken er wel toe doen.  
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Naarmate het beoordelings- en/of functioneringsgesprek aan meer van de bestudeerde ken-

merken voldoet, zal de werknemer het loon (iets) beter beoordelen.  

Tabel  Prestatiebeloning en beoordeling van de beloning 

Variabele Sig. Partial Eta 
Squared 

Prestatie/competentiebeloning NS  

Aantal kenmerken beoordelings-/functioneringsgesprek .010 .007 

Functie NS  

Sector NS  

Geslacht .000 .010 

Leeftijd NS  

 

3 .5 .  Hy pot h e s e  5 :  P re s t a t ie be l on ing  ga a t  n ie t  s a me n me t  e e n  

hoge re  o f  la ge re  we rk be t r ok k e nhe id ?  

Deze hypothese geformuleerd op basis van het confectieonderzoek verwerpen we op basis 

van onze resultaten. We stellen immers vast dat de gemiddelde werkbetrokkenheid iets hoger 

is bij werknemers met prestatie-/competentiebeloning in vergelijking met werknemers zonder 

prestatie-/competentiebeloning (p=.005).  

 

Dit resultaat blijft overeind indien we controleren voor het aantal kenmerken waaraan de be-

oordelings- en functioneringsgesprekken voldoen, de functie, de sector van tewerkstelling, het 

geslacht en de leeftijd van de werknemers. De link tussen prestatiebeloning en werkbetrok-

kenheid is bovendien ook minder zwak dan deze met de variabelen „relatie met de collega‟s‟ 

en „ervaren ondersteuning van de leidinggevenden‟. Ook de functie van de werknemer, het 

geslacht en de leeftijd spelen een rol.  

Tabel   Prestatiebeloning en werkbetrokkenheid 

Variabele Sig. Partial Eta 
Squared 

Prestatie/competentiebeloning .000 .016 

Aantal kenmerken beoordelings-/functioneringsgesprek NS  

Functie .024 .008 

Sector NS  

Geslacht .030 .005 

Leeftijd .001 .012 
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Uit een bijkomende analyse blijkt dat de werkbetrokkenheid gemiddeld het hoogst is bij de 

werknemers met prestatiebeloning die in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk een beloning 

hebben gekregen en het laagst bij de werknemers zonder prestatiebeloning. De werknemers 

met een systeem van prestatiebeloning maar die in het afgelopen jaar geen bonus of loon s-

verhoging hebben gekregen, nemen een tussenpositie in (p=.011).  

 

4.  Besluit  

Uit het STV-onderzoek in de confectiesector leerden we dat premiewerkers een hogere werk-

druk ervaren. Bovendien zouden premies de relaties met de collega‟s en met de directe le i-

dinggevende behoorlijk onder druk zetten. Het werken in een premiesysteem zou geen invloed 

hebben op de beoordeling van het loon, noch op de werkbetrokkenheid.  

 

Recenter STV-onderzoek naar indirecte prestatiebeloning bij een ruimer staal van werknemers 

uit alle sectoren komt tot andere bevindingen. We vonden geen hogere werkdruk bij werkne-

mers met prestatiebeloning. Verder stelden we vast dat werknemers met prestatiebeloning een 

betere relatie hebben met hun collega‟s en meer ondersteuning ervaren van hun leidingge-

venden. Het gaat om erg zwakke verbanden maar ze blijven bestaan ook na controle op ande-

re variabelen (o.a. geslacht, leeftijd, functie, sector). Verder stelden we vas t dat werknemers 

met prestatiebeloning meer betrokken zijn bij hun werk. Hier is de impact van prestatiebelo-

ning het meest uitgesproken!  

 

Eerder stelden we vast dat de beoordelings- en functioneringsgesprekken van werknemers 

met prestatiebeloning aan meer objectieve (goede) kenmerken voldoen. De analyses in ver-

band met de impact van prestatiebeloning onderschrijven bovendien het belang van het evalu-

atiesysteem. Hoe idealer het gesprek, hoe hoger de werkbetrokkenheid, hoe meer ondersteu-

ning men ervaart van de directe leiding, hoe positiever men de relatie met de collega‟s 

evalueert, hoe billijker men het loon vindt.  
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Besluit  

In het eerste hoofdstuk bekeken we de verspreiding van variabele beloning bij Vlaamse org a-

nisaties en ondernemingen aan de hand van de meest recente TOA-enquêtes. Hieruit bleek 

dat er in 2004 in één op vier organisaties een systeem van variabele beloning is voor een niet-

gekend aantal werknemers. Variabele beloning vinden we vooral terug in de profitsector. Hier 

beloont bijna één op drie ondernemingen variabel. Variabele beloning komt verder het meeste 

voor in de dienstensector en in grote ondernemingen. Indien bedrijven variabel belonen, is dit 

meestal zo voor leidinggevenden én niet-leidinggevenden. Eén op vijf profitondernemingen 

van minstens tien werknemers beloont zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden varia-

bel. Individuele prestaties vormen de belangrijkste beloningsbasis bij niet-leidinggevenden. 

Ruim één op vijf ondernemingen beloont haar niet-leidinggevenden variabel op basis van indi-

viduele prestaties. Echter ook de andere beloningsgrondslagen (afdelingsprestaties, onde r-

nemingsprestaties en competenties) winnen aan belang. 

 

In het tweede hoofdstuk zoemden we in op prestatiebeloning, meer bepaald op indirecte sy s-

temen van prestatiebeloning. Dit gebeurde aan de hand van een enquête bij Vlaamse werk-

nemers. We stelden vast dat indien beoordelings- en/of functioneringsgesprekken een effect 

hebben op beloning (wat meestal niet het geval is), werknemers vooral  voor de door hen gele-

verde prestaties én verworven competenties worden beloond. Zuivere competentiebeloning is 

er bijna niet. Een beoordeling van de competenties leidt vaker tot een vaste loonsverhoging en 

een beoordeling van de prestaties tot een variabele beloning (een bonus of premie). Verder 

stelden we vast dat prestatie- en/of competentiebeloning minder vaak voorkomt bij onge-

schoolde of geoefende arbeiders, bij werknemers uit OONP, bij oudere werknemers  en bij 

vrouwelijke werknemers. Meestal bestaat de beloning uit een loonsverhoging. Bonussen zijn 

vooral bij kaderleden, werknemers uit de dienstensector, werknemers uit een grote onderne-

ming (> 499 werknemers), oudere werknemers en mannelijke werknemers terug te vinden. 

Tenslotte bleek dat twee op drie werknemers die werken binnen een systeem van prestatiebe-

loning in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk een bonus of loonsverhoging hebben gekregen. 

Meestal nam het variabele deel minder dan 5% van het totale jaarinkomen in beslag. 

 

In het derde hoofdstuk bestudeerden we de link tussen prestatiebeloning en beoordelings- en 

functioneringsgesprekken. Uit de TOA-enquêtes leerden we dat variabele beloning hand in 

hand gaat met competentiemanagement, corporate governance, teamwerk, werkoverleg en 

HRM. Ook bleek dat indien er een systeem van variabele beloning is, er ook vaker functione-

rings- en evaluatiegesprekken zijn. Dit resultaat zegt echter niets over de kwaliteit van deze 

gesprekken. Uit een meer recente enquête stelden we echter vast dat beoordelings - en functi-

oneringsgesprekken van medewerkers met prestatie- of competentiebeloning gemiddeld aan 
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meer kenmerken van een goed gesprek voldoen. Het verschil met de overige werknemers 

heeft vooral te maken met de informatie vooraf, de voorbereidings tijd, de schriftelijke zelfbe-

oordeling, een rustige ruimte, de frequentie van formele gesprekken, de aanwezigheid van de 

direct leidinggevende en het nooit uitstellen van het gesprek. Dit resultaat is volgens ons be-

langrijk omdat we aan de hand van het casemateriaal meermaals het belang van een goed 

beoordelingssysteem onderstreepten bij de implementatie van prestatiebeloning.  

 

In het laatste hoofdstuk controleerden we enkele algemeen gangbare hypothesen betreffende 

de impact van prestatiebeloning. We vonden geen hogere werkdruk bij werknemers met pres-

tatiebeloning. Verder stelden we vast dat werknemers met prestatiebeloning een (iets!) betere 

relatie hebben met hun collega‟s en (iets!) meer ondersteuning ervaren van hun leidinggeven-

den. Het gaat om erg zwakke verbanden maar ze blijven bestaan ook na controle op andere 

variabelen. Verder heeft prestatiebeloning duidelijk een uitgesproken impact op werkbetrok-

kenheid. Medewerkers die werken binnen een systeem van prestatiebeloning zijn meer be-

trokken bij hun werk. Dit is ook zo indien ze in het afgelopen jaar niet daadwerkelijk een bonus 

of loonsverhoging hebben gekregen. Ook bleek dat hoe idealer het beoordelings- en functio-

neringsgesprek, hoe hoger de werkbetrokkenheid, hoe meer ondersteuning men ervaart van 

de directe leiding, hoe positiever men de relatie met de collega‟s evalueert en hoe billijker men 

het loon vindt. Op basis van deze resultaten zouden we dus de stelling kunnen poneren dat 

indien een onderneming of organisatie prestatie- en/of competentiebeloning overweegt, een 

combinatie met zo ideaal mogelijke beoordelings- en functioneringsgesprekken wenselijk is. 
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Bijlage:  

Prestat iebeloning en bedri jfsprestaties: 

een bondig overzicht  44 

Bestaat er een relatie tussen bedrijfsprestaties en (prestatiegericht) belonen? Zorgt prestati e-

beloning voor betere bedrijfsprestaties? 

 

In deze bijlage wordt een bondig overzicht opgenomen van een aantal (econometrische) o n-

derzoeken over de relatie tussen variabel belonen en de prestaties van het bedrijf.  

Nadrukkelijk moet worden gesteld dat de economische literatuur het begrip prestatiegericht 

belonen zeer breed definieert. Doorgaans heeft men het over “variabele beloning” of “variabil i-

teit in beloning” of nog “spreiding in de lonen”. Deze ruime definitie wijkt af van de benadering 

van prestatiebeloning die in dit informatiedossier werd gehanteerd, nl. de indirecte meritrating. 

 

Op de vraag of er een verband is tussen variabele beloning en de bedrijfsprestaties mogen we 

stellen dat de economische literatuur hierop geen eenduidig antwoord biedt. 

 

1.  Theoretische achtergronden 

Er bestaan verschillende economische theorieën rond de samenhang van variabele beloning 

en bedrijfsprestaties. Deze zijn niet eenduidig:  

 Loonvariabiliteit heeft een negatief effect op de bedrijfsprestaties  

 Loonvariabiliteit heeft een positief effect op de bedrijfsprestaties 

 Andere theorieën gaan uit van het dubbel effect tussen loonvariabiliteit en de bedrijfspresta-
ties. 

Met loonvariabiliteit wordt bedoeld dat werknemers binnen gelijkaardige functie toch een ve r-

schillend loon krijgen uitbetaald.  

 

1 .1 .  V a r ia b i l i t e i t  in  de  l one n  he e f t  e e n  ne ga t ie f  e f f e c t  o p  de  

be dr i j f s pre s t a t ie s  

De economisten Akerlof en Yellen (1986) tonen aan de hand van een eenvoudig loonmodel 

aan dat er een verband bestaat tussen het loon en de productiviteit. 45  

                                                             
44  Overzicht  gebaseerd op :Lallemand Th., Plasman R., Ryck F., (2005, 2007) en aangevuld met eigen litera-

tuuronderzoek. 
45  Om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen wordt het mathematisch model weergeven in het addendum . 

De geïnteresseerde lezer kan dit detail terugvinden in Akerlof & Yellen (1986) p. 2 
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Akerlof en Yellen baseren zich op de “efficiency wage” theorie van Solow (1979)46.Om de 

werknemers aan het bedrijf te binden zal de werkgever een loon zetten dat hoger is dan het 

evenwichtsloon. De basisidee van de “efficiënte loontheorie” is dat het loon positief gecorre-

leerd is met de productiviteit van de werknemers. Een hoger loon stimuleert de productiviteit 

niet alleen rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks. Vele outsiders (werknemers op een externe 

arbeidsmarkt) worden namelijk aangetrokken om bij het bedrijf te soll iciteren. Dit moedigt insi-

ders (werknemers op een interne arbeidsmarkt) aan om grotere arbeidsinspanningen te lev e-

ren uit vrees vervangen te worden door outsiders. Het is dus efficiënt voor de onderneming om 

hoge lonen te betalen. 

Een loon dat hoger is dan het evenwichtsloon is niet alleen efficiënt om goede prestaties van 

de werknemers af te dwingen. Het biedt de onderneming eveneens de mogelijkheid om de 

kosten voor het arbeidsverloop te minimaliseren. Werknemers zullen namelijk minder geneigd 

zijn het bedrijf te verlaten wanneer het loon hoger is. Bovendien stijgt het loon met toenemen-

de ervaring en training omdat ervaren werknemers waardevoller worden voor het bedrijf .47  

In 1988 ontwikkelden Akerlof48 en Yellen vervolgens een theoretisch model waarbij de inzet 

van werknemers niet alleen afhangt van de loonhoogte maar eveneens van de spreiding van 

de salarissen. De “inspannings-functie (e)” (“effort function) kan uitgedrukt worden als e 

=e(δ²(w)), waarin e symbool staat voor de inspanning en δ²(w) de varian tie van de lonen bin-

nen het bedrijf.  

Het uitgangspunt is dat werknemers hun loon vergelijken met dat van collega‟s hetzij intern of 

extern aan het bedrijf. Indien zij hun loon als onbillijk ervaren, zullen zij geneigd zijn hun pre s-

taties te verminderen en dus minder productief zijn. Het model van Akerlof en Yellen geeft aan 

dat als het bedrijf een zekere homogeniteit in de salarissen nastreeft dit een gunstig gevolg 

heeft op de arbeidsverhoudingen en de inzet van de werknemers. Het output per werknemer 

neemt toe indien de variabiliteit van de lonen in een bedrijf klein is.  

In een later artikel ontwikkelen Akerlof & Yellen (1990) de hypothese van de “fair wage -effort”. 

Hierin trachten ze het begrip “billijkheid” te definiëren en introduceren ze het begrip “r elatief 

loon”. Basisidee is dat werknemers hun loon zowel intern (binnen het eigen bedrijf) als extern 

(loonshoogte bij soortgelijke bedrijven of andere sectoren) vergelijken. Akerlof & Yellen (1990) 

definiëren de inzet van een werknemer aan de hand van vo lgende functie: e= min[(w/w‟), 1], 

met w het actuele loon, w‟ het als “eerlijk” ervaren loon. E wordt gelijkgesteld aan 1 als de 

inzet als normaal wordt ervaren. Werknemers zoeken als het ware naar een evenwicht tussen 

hun subjectief ervaren van hun input en de return.  

 

                                                             
46  In de “efficiency wage”-theorie gaat men er van uit dat er een verband is tussen het loon en de inspanning van 

de werknemer. Een bedrijf dat de winst wenst te maximaliseren zal een optimaal loon uitbetalen zodanig dat 
de elasticiteit van de inspanning van de werknemer(s)tov  het loon gelijk is aan 1 (Δe/e)/(Δw/w)= 1). In de 
economische literatuur staat dit bekend als de “Solow” -conditie: elk bedrijf huurt arbeid in tot op het punt waar 
het marginaal product gelijk is aan het “efficiency wage”. (Solow, 1979). 

47  Salop S.C. in: Akerlof G.A. en Yellen J.L., 1986, p. 94). 
48  Akkerlof, G. & Yellen J. (1988); Akerlof is laureaat Nobelprijs economie 2001. 
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Deze theorie wordt ook ondersteund door experimenten binnen de sociale psychologie. Zo is 

er het experiment van Pritcherd, Dunnette & Jorgenson (1972) waarbij werknemers werden 

ingehuurd door een fictief uitzendkantoor. Drie dagen na aanwerving werden de loonvoor-

waarden aanzienlijk veranderd. Sommige werknemers kregen een hoger loon uitbetaald, a n-

deren een lager. Werknemers van wie het loon werd verminderd, waren duidelijk minder te-

vreden en presteerden ook minder. Een vergelijkbaar experiment is dat van Valenzi & 

Andrews (1971) die een aantal werknemers a rato van een uurloon van $1,40 inhuurden en 

hen daarna differentiëerden door sommigen een hoger uurloon uit te betalen en anderen een 

lager. Ongeveer eenderde van de werknemers die slechts een loon van  $1,20 uitbetaald kre-

gen, namen onmiddellijk ontslag. Ze ervoeren deze loonsvermindering als onbillijk. In een  

ander zeer onthullend experiment stelden Schmitt &  Marwell (1972) werknemers voor een 

keuze: ofwel in een ploeg van 2 personen werken ofwel alleen. Wanneer iedereen hetzelfde 

loon verdiende gaven de proefpersonen de voorkeur om in een ploeg te werken. Wanneer het 

loon  werd gedifferentieerd gaf men voorkeur om alleen te werken.   

 

Levine (1990) bekrachtigt de analyse van Akerlof & Yellen door te benadrukken dat in een 

bedrijf waar teamwerk essentieel is, de homogeniteit in beloning de samenwerking net ve r-

sterkt met een gunstig effect op de productiviteit.  

 

Milgrom (1988) en Milgrom & Roberts (1990) geven op hun beurt aan dat een “homogene” 

loonstructuur efficiënt kan zijn om te voorkomen dat werknemers: 

1. Informatie achterhouden, teneinde hun invloed te vergroten in het bedrijf;  

2. Binnen het bedrijf voor zichzelf zoveel mogelijk “lucratieve” activiteiten willen uitvo e-

ren, maar die zeer kostelijk kunnen zijn voor het eigen bedrijf. 

Een bijkomend voordeel van de “homogene loonstructuur” in het bedrijf zijn, althans volgens 

deze theorie, de besparingen op de kosten van het superviseren van de witteboord- werkne-

mers.  

 

1 .2 .  V a r ia b i l i t e i t  in  de  l on e n  he e f t  e e n  p o s i t ie f  e f f e c t  op  de  

be dr i j f s pre s t a t ie s  

Het hoger loon, de nieuwe, uitdagende baan en de grotere status die met promoties gepaard 

gaan, bieden aan de werknemers incentives om hun job goed uit te voeren. Promoties stimul e-

ren dus zowel de extrinsieke als de intrinsieke motivatie. Bij extrinsieke motivatie worden 

mensen gedreven door prikkels die buiten het directe werk liggen, zoals geld en status. Bij 

intrinsieke motivatie geven de werkzaamheden zelf voldoening en bevrediging.   

 

De werking en de effecten van promotie en het uitbetalen van een bonus worden vaak verge-

leken met een tornooi.  
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De meest productieve werknemers krijgen een prestatiebeloning uitgekeerd, hetzij via promo-

tie, hetzij via een bonus. De hoge inzet van de werknemers heeft een gunstig gevolg op de 

bedrijfsprestaties. 

 

Het uit de speltheorie ontleende “toernooimodel” van Lazear en Rosen (1981) gaat er van uit 

dat er een positieve relatie bestaat tussen de loonspreiding binnen een bedrijf en de door de 

werknemers geleverde inspanningen. De hoge salarissen van topmanagers kunnen volgens 

Lazear en Rosen (1981) een incentive zijn voor andere individuen binnen de onderneming om 

zich op te werken tot een hoger hiërarchisch niveau. 

Lazear en Rosen (1981) stellen dat een werkgever goede prestaties kan afdwingen van de 

werknemers door de beloning te baseren op de rangorde. Promoties worden namelijk geass o-

cieerd met een stijging van het loon. Dit motiveert werknemers die een laag niveau innemen 

op de carrièreladder om voldoende inspanningen te leveren zodat ze kunnen concurreren voor 

een hoger niveau op de ladder (Lazear E.P. en Rosen S., 1981, p. 841).  

De winnaar van het tornooi is de werknemer met de hoogste relatieve prestatie. Deze wer k-

nemer ontvangt de prijs, dit is de promotie en het daaruit volgend hoger loon. Bij het evalueren 

van de prestatie van de werknemers, is enkel relatieve informatie over de beste prestatie n o-

dig en geen absolute maatstaf per werknemer49. Carrièretornooien zijn daarom nuttig wanneer 

het observeren van de individuele output hoge kosten met zich mee brengt (Lazear E.P. en 

Rosen S., 1981, p. 848). 

  

Er zijn evenwel enkele nadelen verbonden aan rangorde-tornooien. Ten eerste kunnen de 

werknemers overeenkomen om hun inspanningen te beperken, aangezien promotie afhang t 

van de relatieve prestatie en niet van de absolute output die elk individu levert. Ten tweede 

kan een werknemer de output van anderen verlagen door sabotage. 50Een grote loonspreiding 

kan de competitie tussen de werknemers aanzwengelen met een ongunstig e ffect op de sa-

menwerking in het bedrijf.  

 

De loonspreiding tussen de werknemers is dus een bron van onderlinge concurrentie. Vanuit 

dit gegeven ontwikkelde Lazear (1989, 1995) het eveneens op de speltheorie gebaseerde 

“haviken en de duiven” -model (hawks and doves). 

Dit model beschouwt als “haviken” de agressieve en individualistische werknemers, de “du i-

ven” als de coöperatieve werknemers. De voordelen van prestatiebeloning op de bedrijfspres-

taties worden teniet gedaan door de aanwezigheid van “haviken” die een hypotheek leggen op 

de sociale cohesie tussen de werknemers. De wisselwerking tussen de aanwezigheid van 

“haviken” en prestatiebeloning zal demotiverend werken op de meer coöperatieve werknemers 

(de “duiven”) en uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de bedrijfsprestaties. Volgens 

                                                             
49  Milgrom P. en Roberts J., 1992, p. 367 in Claerhout I. (2004) 
50  Milgrom P. en Roberts J., 1992, p. 369 in Claerhourt I. (2004) 
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deze theorie is het dan ook belangrijk dat het bedrijf bij rekrutering een duidelijk zicht heeft op 

de persoonlijkheid van de betrokken werknemer. Aangezien de competitieve werknemers (“de 

haviken”) zich doorgaans op kaderniveau zouden bevinden, is het volgens Lazear (1989, 

1995) aangewezen om op dit niveau een minder gespreid loonbeleid te voeren.  

 

Andere modellen veronderstellen een positief effect van prestatiebeloning op zowel de a r-

beidsproductiviteit  als de tewerkstelling. 

Het gaat hier om een tweeledig effect.  

Enerzijds kan prestatiebeloning aan de werknemer een hoger inspanningsniveau ontlokken 

(Prendergast, 1999, Lazear, 2004). Anderzijds kan prestatiebeloning worden gebruikt als een 

(indirect) selectiemiddel bij het aantrekken van nieuwe werknemers (Lazear, 1986).  Prestatie-

beloning zal niet alleen aanleiding geven tot een verhoogde inspanning van de werknemers, 

maar ook een grotere aantrekkingskracht op de productievere werknemers en uitstroom van 

minder productieve werknemers te weeg brengen.   

Deze twee manieren waarop resultaatgeboden beloning tot productiviteitswinst kan leiden, 

worden in de literatuur aangeduid als „incentive‟ respectievelijk „sorting‟ effecten.  

De keuze voor het toepassen van prestatiebeloning en de vormgeving daarvan wordt echter 

mede bepaald door de omgeving waarbinnen prestatiebeloning wordt toegepast.  

Indien het bedrijf “teamwerk” hanteert, dan zijn individuele prestaties moeilijk meetbaar, waa r-

door er “free-riding”51 kan ontstaan. In dergelijke situaties kan een collectieve prestatiebelo-

ning niet het juiste effect hebben op de individuele productiviteit. Ook in het geval van “multi -

tasking” kan prestatiebeloning een ongewenst effect hebben. Als werknemers verschillende 

taken moeten uitvoeren, maar slechts op enkele van deze taken worden beloond, zullen zij 

zich richten op de taken waarvoor ze beloond worden, met als risico dat ze andere taken zu l-

len verwaarlozen. Door deze ongewenste effecten, is het effect van prestatiebeloning op de  

arbeidsproductiviteit onduidelijk. (Gielen e.a., 2006) 

 

1 .3 .  He t  d ubbe l  e f f e c t  t us s e n  lo onv a r ia b i l i t e i t  e n  de  b e -

dr i j f s p re s t a t ie s  

In de psychologische literatuur wordt de intrinsieke motivatie vooral als stimulans gezien voor 

geleverde inzet van de werknemer. In dit verband is het model van Frey (1997) en Frey en 

Osterloh(1997) te vermelden dat nader in gaat op het effect tussen loonvariabiliteit binnen een 

onderneming en de motivatie van werknemers. Volgens hen kan loonvariabiliteit zowel een 

positief als een negatief effect hebben.  

Het effect kan positief zijn als loonvariabiliteit het gevoel voor eigenwaarde en de compete n-

ties ondersteunt. 

                                                             
51  Free riding betekent dat de werknemer wel profiteert van de prestaties van de collectiviteit of team, maar er 

geen prestaties voor levert. 
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Indien loonvariabiliteit een te grote controle met zich meebrengt en het gevoel voor autonomie 

van de werknemers vermindert, dan zijn de effecten eerder negatief (in het bijzonder voor 

werknemers met een hoge verantwoordelijkheid en die veel belang hechten aan autonomie).  

 

2.  Empirisch materiaal  

Er bestaat betrekkelijk weinig empirisch onderzoek naar de effecten van prestatiebe loning en 

bedrijfsprestaties. Bovendien bestaan er gevoelige verschillen op het vlak van de onderzoeks-

resultaten.  

 

Onderzoek met de “theorie van samenwerking en rechtvaardigheid (of ook “billijkheid”) ” als 

invalshoek (Akerlof en Yellen, 1990; Levine, 1991), suggereren dat een geringe spreiding in 

de lonen een gunstig effect heeft op de bedrijfsprestaties. 

Tot een gelijkaardige conclusie kwam het onderzoek van Cowherd en Levine (1992) waar er 

een vergelijking werd gemaakt naar (subjectieve) inschatting van consumenten naar de kwali-

titeit van een product tussen Amerikaanse en Europese industriële- en handelsbedrijven: be-

drijven zonder loonvariabiliteit scoren kwalitatief het hoogst.  

Het onderzoek van Pfeffer en Langton (1993) bij werknemers uit de Britse academische we-

reld toont aan dat hoe groter de loonvariabiliteit in een researchafdeling is (hoge variatiecoë f-

ficiënt52), hoe geringer de arbeidsvoldoening is, hoe minder samenwerking er is en hoe lager 

de arbeidsproductiviteit in vergelijking met die researchafdelingen met een compacte loon-

structuur. 

Ander empirisch materiaal heeft betrekking op loonvariabiliteit en de prestaties van professio-

nele sportploegen in de Verenigde Staten (basket, voetbal, baseball of hockey)(Bloom, 1999; 

De Brock et al., 2001, Depken, 2000; Gomez, 2002; Harder, 1992; Lehmann en Wacker, 2000; 

Richards en Guell, 1998).  Het merendeel van deze studies stelt vast dat hoe kleiner de loon-

spreiding is, hoe beter de prestaties van de ploeg (uitgedrukt in functie van het aantal ove r-

winningen tijdens een seizoen).  

De resultaten van een gelijkaardig onderzoek op sportprestaties van Frick et al. (2003) zijn 

iets meer genuanceerd: volgens hen zijn de ploegprestaties gerelateerd aan de graad van 

coöperatie die vereist is binnen een specifieke sportdiscipline. Zo is er een positief verband 

tussen loonvariabiliteit en prestaties van basketball- en hockeyploegen. Maar anderzijds zou 

dan weer een meer uniforme beloning de prestaties van  voetbal - en baseballploegen bevor-

deren. Als maatstaf voor de loonsongelijkheid gebruiken ze een Gini-coëfficiënt53 en analyse-

ren ze de prestaties van 16 opeenvolgende seizoenen voor de 4 sportdisciplines.  

                                                             
52  Variatiecoëfficiënt: standaarddeviatie gedeeld door het rekenkundig gemiddelde: 
53 Een Gini-coëfficiënt geeft de mate van ongelijkheid in een inkomensverdeling weer. De Gini-coëfficiënt is een 

getal tussen 0 en 1. 0 correspondeert hierbij met de „perfecte gelijkheid‟ (in dit geval heeft iedereen hetzelfde 
inkomen) en 1 correspondeert met de „perfecte ongelijkheid‟ (één iemand heeft alle inkomen en de rest heeft 
geen inkomen). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal
http://nl.wikipedia.org/wiki/0_%28getal%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/1
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Een tweede groep onderzoeken suggereert, conform met de theorie van het “toernooi”, (Laze-

ar en Rosen, 1981) een positieve samenhang tussen de loonvariabiliteit  en de bedrijfspresta-

ties. Zo is er het onderzoek van Winter-Ebmer en Zweimüller (1999) dat de samenhang nagaat 

tussen de bedrijfsprestaties van Oostenrijkse industriële bedrijven en loonvariabiliteit op basis  

van panelgegevens over de periode 1975-1991. Volgens hen zou een geringe loonvariabiliteit 

de bedrijfsresultaten ongunstig beïnvloeden en de gemotiveerde werknemers ontmoedigen. 

Maar anderzijds zou een al te grote loonvariabiliteit dan weer de bedrijfsprestaties negatief 

beïnvloeden en aanleiding geven tot problemen met de “billijkheid” en de sociale cohesie tus-

sen de werknemers. Het onderzoek in Zweedse ondernemingen van Hibbs & Locking (2000) 

op basis van gegevens over de periode 1964-1993 en 1972-1993, toont evenmin aan dat ge-

ringere loonvariabiliteit de bedrijfsprestaties gunstig beïnvloedt.  

Voor België is het recentere onderzoek van Lallemand, Plasman & Rycx (2003, 2007) van 

belang. 

Volgens Lallemand et al bestaat er een significante relatie tussen de loonvariabiliteit en de 

bedrijfsprestaties. Per toename van de loonspreiding met 1% neemt de bedrijfsprestatie tu s-

sen 0,87% en 1,48% toe.  

Aangezien het hier Belgische cijfers betreft gaan staan we hier even stil bij de gebruikte m e-

thodologie. Deze baseert zich op de methode van het eerder geciteerde onderzoek van Win-

ter-Ebmer and Zweimüller (1999) die een schattingsprocedure in twee stappen omvat. In een 

eerste stap schatten Lallemand et al. (2004) volgens de OLS-methode de loonvergelijking van 

elk bedrijf als volgt: lnWij = α0 + α′ Yij + εij (1). Waarbij W ij het bruto uurloon (inclusief bonus) 

per werknemer i in bedrijf j is; Y ij een vector van individuele karakteristieken zoals leeftijd, 

geslacht opleidingsniveau (2 dummies) en functie en ε ij de gebruikelijke error term.  

De standaardafwijkingen van deze regressies (ζj) worden gebruikt als een maat van loon-

spreiding.  

In een tweede stap, schatten Lallemand et al de performantie op bedrijfsniveau op basis van 

volgende OLS regressievergelijking: lnPj = β0 + β′1 ζj + β′2Xj + β′3Zj + υj (2). Hierin zijn Pj de 

performantie van bedrijf j, ζ j een indicator van de loonspreiding in het bedrijf, Xj de aggregeer-

de karakteristieken van de werknemers, Z j de karakteristieken van de werkgever en u j is de 

error term.  

De bedrijfsprestaties (P j)worden gemeten aan de hand van het bruto-exoitatieoverschot54.  

De voornaamste verklarende variabele in vergelijking (2) is de loonspreiding binnen het bedrijf 

( ζj), geschat in stap 1. De 2e vergelijking omvat  verschillende controlevariabelen die de sa-

menstelling van het werknemersbestand (X j) en bedrijfskenmerken (Z j).  

                                                             
54 Het bruto-exploitatieoverschot is gelijk aan: Bruto toegevoegde waarde min Beloning van werknemers min 

Niet-productgebonden belastingen min subsidies 

 = Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengdinkomen. 
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Bij deze analyse baseerden ze zich op de gegevens van de Inkomensenquëte & Structuuren-

quête van de Belgische ondernemingen (NIS 1995) .  

De schattingen vereisen een groot aantal waarnemingen per bedrijf waardoor enkel bedrijven 

met meer dan 200 werknemers in de steekproef werden opgenomen. Het effectief van het 

staal bedraagt 17.490 werknemers die tewerkgesteld waren in 397 bedrijven.  

De onderzoekers testten eveneens 2 organisatorische kenmerken van het bedrijf: de samen-

stelling van het werknemersbestand en de “monitoring cultuur” binnen het bedrijf. Lallemand et 

al stellen vast dat er een positieve verband is tussen de loonvariabiliteit en de bedrijfspresta-

ties indien het werknemersbestand hoofdzakelijk uit arbeiders bestaat en een negatief verband 

indien men hoofdzakelijk bedienden tewerkstelt. Dit verschil kwam ook tot uiting in het onder-

zoek van Winter- Ebmer en Zweimüller (1999) op basis van Oostenrijkse data. Een mogelijke 

verklaring hiervoor dat arbeiders eerder individueel dan in teamverband werken, zoals bijvoor-

beeld in een massaproductie-omgeving.  

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het stimulerend effect van loonvariabiliteit afhangt van 

de “monitoring cultuur” binnen het bedr ijf. Lallemand et  al stellen in hun onderzoek vast dat 

een hoog niveau van loonvariabiliteit binnen eenzelfde onderneming leidt tot een hogere pre s-

tatiegraad als er een hoge graad van monitoring is. Als indicator gebruikt men hiervoor de 

verhouding van het aantal supervisors per medewerkers. Deze resultaten van het onderzoek 

van Lallemand et al liggen eerder in de lijn van de “toernooimodellen” dan de “billijkheids - en 

cohesiemodellen”.  

 

Ook het onderzoek van Belfield & Marsden (2003) dat zich baseerde op  panelgegevens van 

de Britse “Workplace Employment Relations Survey” uit 1998 en 1990 kwam tot gelijkaardige 

conclusies. In hun onderzoek stellen ze tevens vast dat bedrijfsleiders bij hun keuze van een 

beloningssysteem een trial-and-error leerproces doormaken. Bij het determineren van een 

beloningssyssteem zullen bedrijfsleiders keuzes moeten maken in functie van specifieke ke n-

merken van de arbeidsorganisatie. Volgens hen is er nu eenmaal geen algemeen geldend 

type van beloningssysteem.  

 

Andere onderzoekers trachtten te onderzoeken of er samenhang is tussen de bedrijfspresta-

ties en de graad van loonvariabiliteit bij de hogere kaders. Main et al. (1993) en Eriksson 

(1999) suggereren, op basis van resp. Amerikaanse en Zweedse gegevens, dat loonvariabil i-

teit bij de hogere kaders een positief effect heeft op het kapitaalsrendement en de ratio 

winst/omzet van de betrokken ondernemingen.  

 

Bij deze analyses kan evenwel een belangrijke kantekening worden geplaatst. Deze onder-

zoeken gaan niet in op de omgekeerde wisselwerking die er kan bestaan tussen de (gunstige) 

bedrijfsprestaties op de loonstructuur van een onderneming. Nochtans is best denkbaar dat, 

ceteris paribus, ondernemingen met gunstige bedrijfsresultaten mogelijks eveneens hoge 
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bonificaties zullen uitbetalen, wat uiteraard een hoge spreiding van de loonstructuur kan ver-

klaren.  

Er bestaat evenwel (recent) onderzoek dat rekening houdt met dit gegeven. Zo is er het Deen-

se onderzoek van Bingley en Eriksson (2001) over de impact van de variabiliteit in de lonen op 

de inspanningen van de werknemers en de productiviteit van de ondernemingen. Hiertoe ana-

lyseerden ze de personeelsgegevens uit 6501 Deense grote en middelgrote ondernemingen 

gedurende de periode 1992-1995. Teneinde de bias van de gunstige bedrijfsprestaties op de 

loonvariabiliteit te controleren, gebruikt men als basis de spreiding van de gemeentebelasti n-

gen die werknemers uit eenzelfde onderneming betalen. Uit het onderzoek van Bingley & 

Eriksson blijkt dat de productiviteit van het bedrijf toeneemt tot op een bepaalde graad van 

loonvariabiliteit bij bedienden. Eenmaal dit punt bereikt wordt loonvariabiliteit contraproductief. 

Hoe hoger in de hiërarchie hoe groter de kans op contraproductief gedrag. Bij arbeiders nam 

men slechts zwakke productiviteitseffecten waar. De resultaten van dit onderzoek bevestigen 

zowel de toernooitheorie als de theorie van de billijkheid.  

Heyman (2002) onderzoekt op zijn beurt de aannemelijkheid van de toernooitheorie bij 10.000 

bedienden en managers in 560 bedrijven op basis van Zweedse gegevens tijdens de jaren 

1991-1995. Dit onderzoek toont een positief verband aan tussen de bedrijfswinsten en loonva-

riabiliteit van white collars en management.  

 

Een recent Nederlands onderzoek (Gielen e.a., 2006) toont aan dat prestatiebe loning de ar-

beidsproductiviteit met 9% verhoogt. Het gaat hier om een longitudinaal onderzoek: bedrijven 

in het panel zijn gedurende verschillende jaren meerdere malen bevraagd. Ook werden de 

gegevens gezuiverd van andere factoren die de arbeidsproductiviteit kunnen beïnvloeden. 

Tevens zou de invoering van prestatiebeloning aanleiding geven tot een grotere instroom van 

werknemers. De productiviteitstoename als gevolg van de introductie van prestatiebeloning 

zou, althans volgens dit onderzoek, niet ten koste van de werkgelegenheid gaan. 

 

3.  Conclusie 

De economische literatuur is niet eenduidig of de loonvariabiliteit een al of niet gunstig effect 

heeft op de bedrijfsprestaties.  

Op het theoretisch vlak zijn er 2 tegenstrijdige gedachtenstromen. Volgens de “toern ooitheo-

rie” zal loonvariabiliteit een positief effect hebben op de bedrijfsprestaties (Lazear en Rosen, 

1981). Om de inzet van elk individu te stimuleren suggereert deze theorie de invoering van 

prestatiebeloning. Daartegenover staan dan de theorieën gebaseerd op “samenwerking en 

billijkheid” (Akerlof en Yellen, 1990; Levine, 1991) die suggereren dat gelijke lonen de samen-

werking en de cohesie tussen de werknemers bevorderen. Deze twee factoren worden als 

essentieel gezien voor de prestaties van een bedrijf. 
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Op empirisch vlak is er betrekkelijk weinig onderzoek naar  de loonvariabiliteit en bedrijfspre s-

taties. Bovendien zijn de resultaten niet eenduidig. Bovendien zijn er nogal wat tekortkomin-

gen in deze onderzoeken. Zo wordt de loonvariabiliteit dikwijls gemeten binnen heterogene 

groepen van werknemers en is de indicator van de bedrijfsprestaties niet altijd duidelijk. B o-

vendien hebben deze onderzoeken betrekking op een specifieke bedrijfssector (secundaire 

sector of sportactiviteiten). Tevens heeft het onderzoek slechts betrekking op de hogere ka-

ders.  

Zelden wordt in het onderzoek ingegaan op de omgekeerde effect van bedrijfsprestaties op de 

loonvariabiliteit. Tussen beide factoren kan er een wisselwerking bestaan: loonvariabiliteit kan 

de bedrijfsprestaties gunstig beïnvloeden, maar anderzijds kunnen gunstige bedrijfsprestaties 

aanleiding geven tot loonvariabiliteit. 
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Loonspreiding binnen bedrijven en bedrijfsprestaties. Overzicht van enkele onderzoeken  

Onderzoek Land Onderzoekspopulatie  Aard bedrijfsprestatie Resultaat 

Cowherd & 
Levene (1992) 

Noord-Amerika 
en Europa 

102 business-units met 
meer dan 59 werknemers 

Productkwaliteit Negatieve relatie tussen loonspreiding en bedrijfsprestaties→ bevesti-
ging “billijkheid “ en coöperatietheorie. 

DeBrock et 
al.(2001)  

USA Professionele baseball-
teams, periode 1985- 98 

Verhouding gewonnen 
en verloren wedstrij-
den 

Negatieve relatie tussen loonspreiding en teamprestaties → bevest i-
ging “billijkheid “ en coöperatietheorie. 

Eriksson (1999) Denemarken 2600 managers binnen 210 
Deense bedrijven 

Winst/Omzet – ratio Zwakke positieve relatie op de winst/omzet ratio→ bevestiging toe r-
nooi-theorie 

Frick et al. 
(2003)  

USA  Professionele baseball, 
basketball, voetbal & hock-
eyteams. Beschikbare data 
van 7 jaar  

Verhouding gewonnen 
en verloren wedstrij-
den 

Ambigue  resultaten. Loonspreiding heeft een gunstig effect op team-
prestaties bij basketball & hockeyteams. Bij voetbal en baseball -teams 
geldt evenwel het omgekeerde. 

Gomez (2002) USA Professionele hockey-
teams, 1993- 1998 

Verhouding gewonnen 
en verloren wedstrij-
den 

Negatieve relatie tussen loonspreiding en teamprestaties → bevest i-
ging “billijkheid “ en coöperatietheorie. 

Harder (1992) USA Professionele baseball-
teams. Data voor 4 seizoe-
nen (1976,1977,1987,1988) 

Professionele basketball-
teams (1987) 

Technische maatsta-
ven specifiek voor 
baseball en basketball 

Negatieve relatie op deze maatstaven voor basketball, minder duideli j-
ke resultaten voor baseball → gedeeltelijke ondersteuning van “billijk-
heid”-theorie (ondermaatse beloning leidt tot eigenbelang; bovenmaat-
se beloning leidt tot coöperatief gedrag) 

Heyman (2002) Sweden  Panel data voor bedienden 
en 10000 managers in 1991 

Winst Positieve relatie op bedijfsresultaat → bevestiging Toernooitheorie. 
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en 1995 

Hibbs & Locking  
(1995) 

Sweden Geaggregeerde individuele 
loongegevens 1974-93 

Toegevoegde waarde Positieve relatie → bevestiging Toernooitheorie 

Leonard (1990) USA 439 grote bedrijven , 1981-
85 

Return on investment Geen significante relatie  

Main et al 
(1993).  

USA  Topmanagement in 210 
bedrijven, 1980-84 

Return on assets Positieve relatie → bevstiging toernooitheorie 

Pfeffer & Lang-
ton (1993) 

VK 17000 hogeschool- en uni-
versiteitsprofessoren uit 600 
academische departemen-
ten  

Werknemerstevreden-
heid, productiviteit & 
samenwerking 

Negatieve relatie tussen loonspreiding en werknemerstevredenheid, 
productiviteit  & samenwerking → bevestiging billijkheid en coöperatie-
theorie 

Richards & Guell 
(1998) 

USA Professionele baseball-
teams, gedurende 3 seizoe-
nen (1992,1993, 1995) 

Verhouding gewonnen 
en verloren wedstrij-
den 

Negatieve relatie van loonspreiding op het percentage gewonnen 
wedstrijden maar niet op de kans om een landstitel te winnen 
→gedeeltelijke ondersteuning billijkheidstheorie. 

Winter-Ebner & 
Zweimüller 
(1999) 

Oostenrijk Panel van Oostenrijkse 
bedrijven (>=20 werknemers 
met tenminste 4 datapun-
ten), 1975-91 

“Standardized wage55” 
voor bedienden en 
arbeiders 

Positieve relatie, doch sterkere relatie bij arbeiders → resultaten in de 
lijn van de toernooitheorie.  

Bingley & Eriks-
son (2001) 

Denemarken Werknemers bij 6501 grote 
en middelgrote ondernemin-
gen. Periode 1992-95 

Bedrijfsproductiviteit  
en loonspreiding op 
basis van spreiding 
van gemeentelijke 
belastingen  

Ambigue relatie: zowel resultaten in de lijn van de toernooitheorie als 
billijkheidstheorie 

                                                             
55 Standardized wage: een bepaald bedrag dat is afgeleid van het werkelijke loon via een bepaald, algemeen werkend berekeningssysteem of ook nog een dagloon. 
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Lallemand et al. 
(2007) 

België Inkomensenquëte & Struc-
tuurenquête Belgische on-
dernemingen NIS (1995) 
(Bedrijven >= 10 werkne-
mers) 

Toegevoegde waarde 
(tegen factorkosten) 
per werknemer.56   

Positieve relatie tussen de interne loonspreiding en arbeidsproductiv i-
teit vooral voor arbeiders en bedrijven met een hoge graad van monito-
ring → bevestiging toernooitheorie 

Gielen et al. 
(2005) 

Nederland Panel van 1166 bedrijven 
met 2788 observaties (>=5 
werknemers). Observatiepe-
riode 1995-2001 

Arbeidsproductiviteit  Toename in arbeidsproductiviteit van 9% 

Belfield & Mars-
den (2003)   

Verenigd Konink-
rijk 

Panelgegevens “Workplace 
Employment Relations 
Survey” uit 1998 en 1990 

Financiële performan-
tie. 

Bevestiging tornooitheorie. Doch het beloningssysteem moet rekening 
houden met arbeidsorganisatie 

 

 

                                                             
56  Toegevoegde waarde tegen factorkosten berekent men als volgt: (1) Productie (aan de prijs zonder transportkosten indien afzonderlijk gefactureerd en incl. elke eventuele tran s-

portmarge).  
(2) Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen (d.i. zonder aftrekbare BTW, incl. eventuele niet-aftrekbare BTW).  
(3) = (1) - (2) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
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Addendum: De efficiënte loontheorie volgens Akerlof en Yellen.  
 

Akerlof en Yellen (1986) brengen aan de hand een eenvoudig efficiënt loonmodel aan dat er 

een verband bestaat tussen het loon en de productiviteit. Ze veronderstellen dat er L werkne-

mers tewerkgesteld zijn en dat elke werknemer een bepaalde inspanning e (effort) levert die 

een functie is van het loon w. De productiefunctie van de onderneming is dan Q= f(e(w).L) 

waarbij f‟>0 en f”<0 . De prijs (P) van het product wordt genormaliseerd tot één. De onderne-

ming zet een loon w*dat gekend is als het efficiënte loon waarbij de arbeidskosten per effic i-

ëntie-eenheid minimaal zijn.  

De werkgever wenst zijn winst te maximaliseren met betrekking tot het aantal werknemers:  

max π= P.f(e(w).L) – w.L. 

 

Hieruit volgt de eerste ordevoorwaarde: ∂π/∂L= e(w*).f‟(e(w*).L*) – w*=0 

De onderneming neemt dus L* werknemers aan totdat het marginaal product van de werkn e-

mers gelijk is aan het efficiënte loon (e(w*).f‟(e(w*).L*)=w*). Hoewel werknemers op de externe 

arbeidsmarkt bereid zijn te werken tegen een reservatieloon dat lager is dan w*, werft de 

werkgever hen niet aan zodat de productiviteit van de bestaande werknemers niet daalt (Ake r-

lof G.A. en Yellen J.L., 1986, p.3).  
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