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Inleiding 

Dit themadossier gaat over beoordelen en belonen. Dat zijn twee belangrijke elementen 

van het personeelsbeleid waarbij de prestaties en het functioneren van medewerkers 

enerzijds worden opgevolgd en begeleid en anderzijds worden gewaardeerd en be-

loond.  

Dit themadossier is gebaseerd op de enquête Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid 

(IOA) van de Stichting Innovatie & Arbeid. De IOA-enquête bevat vragen over innovatie, 

organisatiekenmerken en arbeidsorganisatie in bedrijven en organisaties.  

In hoofdstuk 1 geven we eerst een algemene toelichting over de IOA-enquête. We ge-

ven wat meer uitleg bij de methodologie en de inhoud van de vragenlijst en de verschil-

lende themadossiers. Voor een meer gedetailleerde toelichting over de methodologie 

van de enquête verwijzen we naar een apart themadossier.  

Beoordelen komt in hoofdstuk 2 aan bod. We focussen op beoordelings- en functione-

ringsgesprekken. We gaan na in welke mate ondernemingen en organisaties in Vlaande-

ren beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren. We gaan dieper in op de sa-

menhang tussen het voeren van deze gesprekken en bepaalde organisatiekenmerken, 

zoals sector en grootte. De IOA-enquête peilt ook naar het gebruik van functiebeschrij-

vingen, competentieprofielen en evaluatiecriteria. We stellen de vraag in welke mate het 

voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken samen gaat met het gebruik 

van deze instrumenten. Tot slot, bekijken we de samenhang tussen het voeren van be-

oordelings- en functioneringsgesprekken en het opleidingsbeleid. 

Belonen is het thema van hoofdstuk 3. We maken een onderscheid in beloningssys-

temen op basis van de grondslag voor de beloning, namelijk functie, anciënniteit, presta-

ties, enzovoort. We gaan na in welke mate diverse beloningssystemen voorkomen. 

Loonclassificatiesystemen, automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit, pres-

tatiebeloning en vormen van financiële participatie komen daarbij aan bod. We stellen de 

vraag of het type beloningssysteem samen hangt met een aantal kenmerken van de 

organisaties, zoals sector en grootte. Bij zowel vaste als variabele prestatiebeloning 

gaan we dieper in op de basis van deze beloningen: individuele en/of collectieve presta-

ties. Tot slot, bekijken we de samenhang tussen prestatiebeloning en het opleidingsbe-

leid in organisaties. 

In het verleden maakte de Stichting Innovatie & Arbeid al een aantal studies over be-

oordelings- en functioneringsgesprekken en over prestatiebeloning. In dit themadossier 

verwijzen we naar deze studies. De publicaties zijn beschikbaar via de website.  
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1. Achtergrond van het onderzoek 

1.1. Methodologie 

1.1.1. De Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeidsenquête 2011 

Kenmerken van de enquête 

Sinds 1998 peilt de Stichting Innovatie & Arbeid naar de toepassing van nieuwe vormen 

van technologie, management, organisatie en arbeidsinzet in de Vlaamse economie. De 

bedoeling van deze IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid, voorheen 

TOA of Technologie, Organisatie en Arbeid enquête) is een kwantitatief zicht krijgen op 

de feitelijke ontwikkelingen in organisaties over een langer tijdsperspectief. 

De IOA-enquête wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij een representatieve steek-

proef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel. 

De enquête wordt afgenomen met de personeelsverantwoordelijke of human resources 

manager. Als die er niet is, wordt gevraagd naar de zaakvoerder, beheerder of alge-

meen manager. De interviews duren gemiddeld 19 minuten. 

Populatie en steekproef 

De populatie van het onderzoek is doorheen de jaren uitgebreid. In de eerste TOA editie 

(1998) werden enkel de industriële bedrijven met minstens 10 werknemers onderzocht. 

Sinds 2001 worden naast de industrie ook de diensten, de bouw en de cluster van over-

heid, onderwijs en social profit (OOSP) bevraagd. In 2004 was er nog een afzonderlijke 

bevraging met een sterk aangepaste vragenlijst voor de micro-ondernemingen uit de 

profitsector. Sinds 2007 worden alle organisaties en ondernemingen met minstens één 

werknemer in dezelfde steekproef en bevraging opgenomen. De vragen zijn op enkele 

kleine formuleringen na identiek voor alle respondenten. Daardoor is de enquête nu re-

presentatief voor de volledige Vlaamse economie. 

Tabel 1 TOA/IOA-edities 

Editie 
1998 

TOA 1 
2001 

TOA 2 

2004 
TOA KMO 

< 10 

2004 
TOA 3 

2007 
TOA 4 

2011 
IOA2011 

2011 
Trends 
Gazel-

len 2010 

Grootte >=10 wn >=10 wn <10 wn >=10 wn >=1 wn >=1 wn n.v.t. 

Sector Industrie Alle Profit Alle Alle Alle n.v.t. 

Respons 78% 55% 64% 59% 68% 57% 58% 

N (een-
heden) 

934 1581 510 1646 2210 2250 

443 
+82 uit de 
gewone 

steekproef = 
525 
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De steekproeven zijn gestratificeerd naar grootte en sector (Industrie inclusief Primaire 

sector, Bouw, Diensten en Overheid, Onderwijs en Social profit (OOSP)). De gegevens 

worden achteraf gewogen voor de totaalcijfers, zie hierna, weging naar sector en groot-

te. Er wordt voor elke editie een nieuwe steekproef getrokken. 

Respons 

In 2011 werden er 2.250 volledige interviews afgenomen in het kader van de gewone 

enquête, met een extra van 443 Trends-Gazellen. De interviews werden afgenomen in 

de periode eind januari – begin maart 2011. De netto respons was 58%. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de methodologie van de IOA-enquête 2011 verwijzen we naar 

het aparte Themadossier Methodologie. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de 

voornaamste toepassingen. 

1.1.2. Analysetechnieken in dit themadossier 

Weging naar sector en grootte 

Een toevalssteekproef uit onze populatie, beschreven naar sector (vier grote sector-

clusters) en grootteklassen (op basis van het aantal werknemers) zou leiden tot een re-

presentatieve steekproef, maar zou niet toelaten om over individuele strata (een combi-

natie van een grootteklasse en een sector) voldoende informatie te hebben om er iets 

zinvols over te kunnen zeggen. Vooral de grotere ondernemingen, die veel be-perkter 

zijn in aantal dan de kleine, zouden in slechts minieme mate aanwezig zijn. Daarom 

wordt er gestratificeerd, zodat in elk van de strata een minimum aan eenheden aanwezig 

is en er een analyse op gedaan kan worden. De verhoudingen moeten daarna echter 

weer hersteld worden om over de volledige populatie een uitspraak te kunnen doen. 

Daarvoor wordt gewogen. Voor elk stratum wordt een factor berekend waarmee elke 

eenheid moet „gewogen worden‟, minder zwaar of net zwaarder doorwegen in het ge-

heel. In de IOA-Themadossiers wordt er altijd  gewogen op sector en grootte. De N (aan-

tal eenheden in de tabel) wordt weergegeven op basis van het ongewogen bestand. In 

het Informatiedossier Methodologie worden de berekeningen in detail beschreven. 

Statistische analyses in dit themadossier 

Voor het analyseren van de gegevens uit de IOA-enquête 2011 maken we gebruik van 

frequentieverdelingen en van statistische toetsen om na te gaan of er verbanden zijn 

tussen bepaalde variabelen. In dit Themadossier presenteren we voornamelijk frequen-

tieverdelingen en maken we gebruik van de Chi²-toets. Frequentieverdelingen geven de 

verhoudingen voor het gewogen bestand, de significantietoetsen zijn gebaseerd op het 

ongewogen bestand. 

Frequentieverdelingen geven snel een beeld van de belangrijkste karakteristieken van 

de onderzoekspopulatie. In dit Themadossier worden ze in percentages weergegeven. 

De Chi²-toets wordt gebruikt om na te gaan of er tussen twee categorische variabelen 

een statistisch aantoonbaar verband is. Bijvoorbeeld, hangt de sector van een onder-

neming of organisatie (“Primair/Industrie”, “Bouw”, “Diensten” of “OOSP”) samen met het 

al dan niet hebben van een systeem van prestatiebeloning (“geen prestatiebeloning” of 

“prestatiebeloning”). 
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De Chi²-toets vergelijkt de werkelijke waarden in de tabel met de waarden die verwacht 

worden wanneer de variabelen geen enkel verband met elkaar hebben. Daarna wordt 

het verschil tussen de verwachte waarden en de werkelijke waarden berekend. Dat le-

vert een bepaald getal op, waarvan geweten is hoe groot de kans is om dat te vinden 

(gegeven een bepaalde steekproefgrootte en het aantal ingangen in de tabel). Die kans 

is de p-waarde die wordt meegegeven in of bij de tabellen. 

In de themadossiers stellen we een significantieniveau van α = 0.05 voorop. Wanneer de 

p-waarde van de toets kleiner is dan het vooropgestelde significantieniveau is de chi²-

toets significant en besluiten we dat beide variabelen statistisch afhankelijk zijn: de ver-

schillen die we zien zijn geen toeval. Een significantieniveau van 0,05 betekent dat er 

maar een kans van 0,05 (of 5%) is dat we ons daarbij vergissen.  

Soms wordt er bij de Chi²-toets ook een effectwaarde weergegeven. Dat is een maat 

voor de sterkte van het verband dat werd gevonden. Bij een grote steekproef kan een 

zwak verband soms toch statistisch significant zijn. Of een bepaald resultaat significant 

is hangt ook samen met de steekproefgrootte, hoe groter de steekproef hoe sneller een 

resultaat significant. De effectwaarde geeft bij een significant verband aan of het gaat 

om een zwak dan wel een sterk verband. We gebruiken daarvoor Cramer‟s V en inter-

preteren deze maat in dit themadossier als volgt: <.10 zwak, .10-.20 matig, .20-.30 sterk 

en >.30 zeer sterk. 

Soms controleren we de samenhang tussen twee categorische variabelen voor de in-

vloed van een derde variabele. Het resultaat van deze statistische controle geven we 

weer in partiële frequentietabellen of rapporteren we in te tekst. 

1.2. Inhoud 

1.2.1. IOA-enquête 2011 

Van TOA naar IOA 

Voor de editie van 2011 werd een uitgebreide herwerking van de vragenlijst doorge-

voerd. De vroegere TOA-vragenlijst (Technologie, Organisatie, Inzet van Arbeid), waar-

van de basis werd gelegd in 1998, was stilaan verouderd. Er was nood aan een actuali-

sering, zowel van de selectie van thema‟s als de uitdieping ervan. In de TOA-edities lag 

de nadruk op de wisselwerking tussen technologie, organisatie en arbeid. In de IOA-

editie(s) wordt het technologische bijna volledig vervangen door vragen over innovatie in 

de ruime zin van het woord. Naast proces-, product- en dienstinnovatie is er aandacht 

voor innovatie op het vlak van de (arbeids-)organisatie en de inzet van arbeid (of het 

personeelsbeleid). Door deze herwerking, wordt de vergelijkbaarheid met de vorige 

TOA-edities in grote mate (doch niet volledig) opgegeven. 

De bevraging van een beperkt aantal thema‟s bleef (ondanks de herwerking van de vra-

genlijst) onveranderd. Voor deze thema‟s vermelden we ook cijfers uit vorige TOA-

edities. Voor de meeste thema‟s gaat dit echter niet meer. Concreet betekent dit dat u bij 

het lezen van de themadossiers soms tijdreeksen zal aantreffen en soms enkel cijfers 

voor 2011. 
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Innovatie, Organisatie en Arbeid 

In de IOA-enquête 2011 stellen we vragen over de organisatiestructuur en de inter-

ne/externe werkorganisatie: jobrotatie & taakroulatie, het aantal hiërarchische niveaus 

en het percentage leidinggevenden, teamwerk en samenwerkingsverbanden. Ook pei-

len we naar organisatiepraktijken zoals integrale kwaliteitszorg, flexibiliteit, just in time en 

ERP-systemen. Verder bekijken we de belangrijkste domeinen van het personeels-

beleid: selectie en introductie, opleiding, werkoverleg, loopbaanontwikkeling, beoorde-

ling en beloning. Het laatste vragencluster gaat over eventuele belangrijke wijzigingen in 

de voorbije jaren. We bekijken product-/dienst- en procesinnovatie, technologische ver-

anderingen, aanpassingen aan de organisatiestructuur, de werkorganisatie en het per-

soneelsbeleid. Ook de kennisbronnen die leiden naar innovatie komen aan bod. De vol-

ledige vragenlijst is terug te vinden in het Themadossier Methodologie. 

1.2.2. Themadossiers 

Op basis van de gegevens van de IOA-enquête wordt een reeks themadossiers ge-

maakt waarin telkens een ander aspect van innovatie, organisatie en/of arbeid wordt 

belicht. Onderstaande figuur vermeldt hoe deze themadossiers passen binnen het IOA-

kader. Er zijn dossiers die een thema als uitgangspunt hebben en er zijn dossiers die 

over de thema‟s heen de situatie voor een bepaalde groep van bedrijven beschrijven. 

Themadossier ICO 2020 en Innovatiecijfer 

De IOA-cijfers worden gebruikt om twee doelstellingen van het Pact van Vilvoorde op te 

volgen, nl. de ICO 2020 (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen en organi-

saties) en het Product- of dienstinnovatiecijfer. Deze info werd gebundeld tot één in-

formatiedossier. 

Themadossier Innovatie 

Product- en dienstinnovatie komt ook in dit themadossier aan bod. In dit themadossier 

bekijken we innovatie echter ruimer. Naast product- en dienstinnovatie, komen ook pro-

ces- en technologische innovatie en innovatie i.v.m. de arbeidsorganisatie en het perso-

neelsbeleid aan bod. 

Themadossier Kennisbronnen en samenwerking 

In dit themadossier wordt dieper ingegaan op het gebruik van diverse kennisbronnen, 

zowel interne als externe, en de samenwerkingsverbanden of strategische partner-

schappen. De aard van de contacten variëren van een beroep doen op de kennis van 

medewerkers, over informatieve contacten met leveranciers en klanten, tot net- en sa-

menwerken met kennisinstellingen. We gaan na in welke mate deze contacten ver-

schillen naargelang de bedrijfskenmerken in het algemeen en met innovatie in het bij-

zonder. 

Themadossier Beoordelen en belonen 

Het themadossier Beoordelen en belonen geeft een overzicht van de mate waarin on-

dernemingen en organisaties beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren en ge-

bruik maken van diverse beloningssystemen. Het themadossier gaat dieper in op moge-

lijke verschillen naar gelang de bedrijfskenmerken en de samenhang met andere aspec-

ten van het personeelsbeleid. 
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Figuur 1 Thema’s binnen het IOA-denkkader 

 

Themadossier Competentiebeleid 

In dit themadossier komen een aantal aspecten van het competentiebeleid in onder-

nemingen en organisaties aan bod, waaronder het beschikken over competentieprofie-

len en de toepassing ervan. Tot een competentiebeleid behoren in dit themadossier ook 

opleiding en loopbaanontwikkelingsplannen. We kijken naar mogelijke verschillen naar 

bedrijfskenmerken. 
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Themadossier IOA -10 

Voor de micro-organisaties verschijnt er een afzonderlijk dossier dat, specifiek voor dit 

type van bedrijven en organisaties, een overzicht geeft van het volledige palet aan ge-

gevens, met focus op samenwerkingsverbanden, innovatie en managementtechnieken & 

-praktijken. 

Themadossier Gazellen 

In 2011 werd een onderzoek afgerond naar de groei en organisatie van Trends-Gazellen 

Dit onderzoek bestaat uit vier delen: een literatuurstudie, een statistische analyse op de 

Trends-Gazellen 2003-2009, casestudies en een telefonische bevraging van de Trends-

Gazellen. Hiertoe werd aan de IOA-steekproef de populatie van Trends-Gazellen van 

2010 toegevoegd. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een afzonderlijk 

themadossier. 

Themadossier Organisatiestructuur &Teams 

Hoe ziet de organisatiestructuur van de ondernemingen en organisaties er uit? Hoe is de 

organisatie opgebouwd en hoeveel ondernemingen en organisaties werken met teams? 

Wat zijn de bevoegdheden en hoe worden ze samengesteld? Is er een verband met 

andere kenmerken van de organisatie? In dit dossier wordt ook teruggegrepen naar ge-

gevens over teams uit de vorige edities, zodat er een evolutie kan beschreven worden 

sinds 2001. 

Themadossier Flexibiliteit 

Welke flexibiliteitsinstrumenten worden ingezet, en met welke intensiteit? Is er een ver-

band met de organisatiestructuur, personeelsbeleid of andere kenmerken van de on-

derneming? 

Themadossier Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg blijft een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering. In dit themadossier wor-

den een reeks typische kwaliteitszorgmaatregelen voorgesteld.  

Themadossier Methodologie 

Voor een uitgebreide methodologische verantwoording van het opzet van de IOA-

enquêtes (voor alle edities) kan u terecht in een apart methodologisch informatiedossier. 

In het methodologisch dossier vindt u ook informatie over het toepassen van wegingen 

en wegingsfactoren. 
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2. Beoordelen 

2.1. Beoordelings- en functioneringsgesprekken 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het aspect “beoordelen” (Hedebouw, 2007a) 

(Hedebouw, 2007b)(Steyaert, 2000). In elke organisatie worden de medewerkers, hun 

prestaties en hun functioneren, begeleid en beoordeeld. Traditioneel gebeurt dat in de 

meeste organisaties tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

De prestaties en het functioneren van medewerkers opvolgen en begeleiden is één van 

de kernactiviteiten van het personeelsbeleid van een organisatie. Het gaat om goed lei-

dinggeven waarbij elke medewerker weet welke bijdrage van hem/haar wordt verwacht, 

elke medewerker daarbij wordt begeleid en opgevolgd, en de door hem/haar geleverde 

prestaties worden beoordeeld en op gepaste wijze gewaardeerd. Dat kan voorgesteld 

worden aan de hand van een (jaarlijkse) cyclus waarbij aan elke fase een formeel ge-

sprek wordt gekoppeld: het plannen tijdens een planningsgesprek, het opvolgen en be-

geleiden tijdens een functioneringsgesprek, en het evalueren en waarderen tijdens een 

beoordelingsgesprek.  

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn een middel om andere doelstellingen te 

bereiken. Ondernemingen en organisaties zetten beoordelings- en functioneringsge-

sprekken in met het oog op het motiveren van medewerkers, het verbeteren van hun 

werkomstandigheden, het verhogen van hun prestaties, het opsporen van opleidings-

behoeften, het toekennen van beloningen, enzovoort. Beoordelings- en functionerings-

gesprekken kunnen dus ook een basis vormen voor andere domeinen van het perso-

neelsbeleid, zoals beloningssystemen. 

De IOA-enquête 2011 peilt naar het voeren van beoordelings- en functioneringsge-

sprekken in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. In het onderdeel 2.2 geven 

we een overzicht van de mate waarin organisaties beoordelings- en functioneringsge-

sprekken voeren. Daarna gaan we dieper in op de basis voor het voeren van deze ge-

sprekken (onderdeel 2.3 en 2.4). In onderdeel 2.5 focussen we op een aantal organisa-

tiekenmerken, zoals sector en grootte van de organisatie. Maken deze een verschil voor 

het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken? Onderdeel 2.5, ten slotte, 

gaat dieper in op de samenhang tussen het voeren van beoordelings- en functi-

oneringsgesprekken en het opleidingsbeleid in organisaties.  
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2.2. Meerderheid voert beoordelings- en/of functioneringsge-

sprekken 

In dit onderdeel gaan we dieper in op de mate waarin bedrijven en organisaties in 

Vlaanderen minstens jaarlijks beoordelings- of functioneringsgesprekken voeren met 

hun personeel. In de IOA-enquête 2011 werden de vragen daarover als volgt geformu-

leerd: 

De volgende vragen gaan over functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprek-
ken. Het zijn beide formele, op voorhand geplande gesprekken. Een functione-
ringsgesprek gaat over verbeteren van het functioneren zonder dat er een eind-
oordeel wordt opgemaakt. In het beoordelingsgesprek wordt er wel een 
eindoordeel over de prestaties of resultaten gemaakt. Het is mogelijk dat deze 
twee types in één gesprek worden uitgevoerd. We bekijken ze hier wel apart. 
  
V92 Worden er in uw [naam] minstens één keer per jaar functioneringsgesprekken 
gehouden met het personeel? 

1. Ja 
2. Neen  

 
V93 Met hoeveel werknemers zijn er functioneringsgesprekken?  

1. Met alle personeelsleden 
2. Met minstens de helft van het personeel 
3. Met minder dan de helft van het personeel 

 
V94 Worden er in uw [naam] minstens één keer per jaar beoordelingsgesprekken 
gehouden met het personeel?  

1. Ja 
2. Neen  

 
V95 Met hoeveel werknemers zijn er beoordelingsgesprekken?  

1. Met alle personeelsleden 
2. Met minstens de helft van het personeel 
3. Met minder dan de helft van het personeel 

 
V95B Enkel stellen  indien beoordelings- of functioneringsgesprekken worden 
gehouden: worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken tegelijk of 
apart uitgevoerd? 

1. Tegelijk 
2. Apart 
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Meer dan de helft van de organisaties voert minstens jaarlijks beoordelings- en/of functi-

oneringsgesprekken. 

Tabel 2 Functioneringsgesprekken (% organisaties) 

Functioneringsgesprekken (minstens jaarlijks) % organisaties 

Nee 48,5% 

Ja 51,5% 

voor minder dan de helft van het personeel 3,1% 

voor minstens de helft van het personeel 6,3% 

voor alle personeelsleden 42,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

Bij ongeveer de helft van de organisaties (51,5%) worden minstens één keer per jaar 

functioneringsgesprekken met het personeel gevoerd. Dat zijn formele gesprekken over 

het verbeteren van het functioneren, zonder dat er een eindoordeel wordt opgemaakt. Bij 

42,1% van de organisaties gebeurt dat met alle personeelseden. Organisaties die functi-

oneringsgesprekken voeren, doen dat dus doorgaans met alle personeelsleden. 

Tabel 3 Beoordelingsgesprekken (% organisaties) 

Beoordelingsgesprekken (minstens jaarlijks) % organisaties 

Nee 58,3% 

Ja 41,7% 

voor minder dan de helft van het personeel 2,9% 

voor minstens de helft van het personeel 4,2% 

voor alle personeelsleden 34,7% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

41,7% van de organisaties voert minstens één keer per jaar beoordelingsgesprekken 

met het personeel. Tijdens deze gesprekken wordt er een eindoordeel over de prestaties 

of resultaten van de medewerkers opgemaakt. Bij 34,7% van de organisaties is dat voor 

alle personeelsleden. Ook hier geldt dat organisaties die beoordelingsgesprekken voe-

ren, dat doorgaans met alle personeelsleden doen. 
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Tabel 4 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken in vier types  (% organi-

saties) 

Type beoordelings- en/of functioneringsgesprek % organisaties 

Geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 44,5% 

Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken  55,5% 

Enkel beoordelingsgesprekken 13,8% 

Enkel functioneringsgesprekken 4,0% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op zelfde ge-
spreksmoment 

24,5% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op twee verschil-
lende gespreksmomenten 

13,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

Wanneer we beoordelings- en functioneringsgesprekken samen bekijken, voert 55,5% 

van de organisaties in Vlaanderen minstens één keer per jaar zo een gesprek. Uit Tabel 

4 blijkt dat het vooral gaat om zowel beoordelings- als functioneringsgesprekken 

(37,6%), hetzij op twee aparte gespreksmomenten (13,1%), hetzij tijdens hetzelfde ge-

spreksmoment (24,5%). In slechts 4,0% van de organisaties worden enkel functione-

ringsgesprekken gevoerd. In deze organisaties komt het beoordelen van de prestaties 

en resultaten niet aan bod tijdens een formeel beoordelingsgesprek.  

Wanneer we enkel de organisaties met minstens jaarlijks beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken bekijken, levert dat onderstaande Tabel 5 op. 

Tabel 5 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken in vier types (% organi-

saties met minstens jaarlijks gesprekken) 

Type beoordelings- en/of functioneringsgesprek % organisaties dat 
minstens jaarlijks  
gesprekken voert 

Enkel beoordelingsgesprekken 24,1% 

Enkel functioneringsgesprekken 7,2% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op zelfde gespreksmo-
ment 

44,1% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op twee verschillende ge-
spreksmomenten 

24,7% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N =1.422) 

68,8% van de ondernemingen met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voert 

beide types van gesprekken. Bij 44,1% gebeurt dat op hetzelfde gespreksmoment.  
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2.3. Competentieprofielen worden ingezet 

In de IOA-enquête 2011 wordt aan de respondenten gevraagd of er functiebeschrijvin-

gen en competentieprofielen in de organisatie zijn. Beide kunnen gebruikt worden als 

instrument bij beoordelings- en functioneringsgesprekken. De vragen werden in de IOA-

enquête 2011 concreet als volgt geformuleerd: 

V79 Zijn er functieomschrijvingen in deze [naam]? 
1. Ja 
2. Neen   

Int instructie: een functieprofiel bevat de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die bij een functie horen. 

 
V81 Zijn er competentieprofielen in deze [naam]? 

1. Ja 
2. Neen    

Int.: een competentieprofiel omschrijft de vaardigheden en het gedrag die men 
nodig heeft om een functie te kunnen uitoefenen. 

ENKEL INDIEN NOG MEER UITLEG NODIG: Een competentieprofiel bevat de vaardighe-
den en het gedrag, een functieprofiel de taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden. 

 

Het hebben van competentieprofielen is een voorwaarde voor het voeren van een com-

petentiebeleid in organisaties. Bij organisaties die competentieprofielen hebben, werd in 

de enquête specifiek gepolst naar een aantal toepassingen ervan, waaronder het ge-

bruik ervan bij loopbaanontwikkeling & functioneringsgesprekken en bij de beoordeling. 

Dit gebeurde op basis van volgende vragen: 

We zullen een aantal mogelijke toepassingen van de competentieprofielen opsom-

men. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of ze daarvoor worden gebruikt? 

V86 Bij loopbaanontwikkeling & functioneringsgesprekken 
1. Ja 
2. Nee 

 
V87 Bij de beoordeling 

1. Ja 
2. Nee 

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 37,3% van alle ondernemingen en organisa-

ties zowel functiebeschrijvingen als beoordelings- en/of functioneringsgesprekken heeft. 

We gaan na in welke mate er een samenhang is tussen beide. 
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Tabel 6 Samenhang tussen functiebeschrijvingen en beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken  

 Geen beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of functione-
ringsgesprekken 

Geen functiebeschrijvingen 68,1% 32,7% 

Functiebeschrijvingen 31,9% 67,3% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .36 

Er is een sterk verband is tussen het voeren van beoordelings- en/of functioneringsge-

sprekken en het hebben van functiebeschrijvingen. Van de ondernemingen en organisa-

ties die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren met hun personeel be-

schikt 67,3% over functiebeschrijvingen. Bij ondernemingen en organisaties die geen 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren is dat slechts 31,9%.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 19,3% van alle ondernemingen en organisa-

ties zowel competentieprofielen als beoordelings- en/of functioneringsgesprekken heeft. 

We bekijken of er een samenhang is tussen beide. 

Tabel 7 Samenhang tussen competentieprofielen en beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken 

 Geen beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of functione-
ringsgesprekken 

Geen competentieprofielen 89,6% 65,3% 

Competentieprofielen 10,4% 34,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .30 

Ook hier is er een sterk verband tussen het voeren van beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken en het hebben van competentieprofielen. Van de ondernemingen en 

organisaties die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren, beschikt 34,7% 

over competentieprofielen. Bij ondernemingen en organisaties die geen beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken voeren is dat slechts 10,4%.1  

 

                                                

1 Er is eveneens een significante (p<.001), maar matige (Cramer‟s V = .15) samenhang tussen het type 
beoordelings- en/of functioneringsgesprek en het hebben van functiebeschrijvin-
gen/competentieprofielen. Enkel beoordelingsgesprekken komen meer voor bij ondernemingen en orga-
nisaties zonder functiebeschrijvingen/competentieprofielen dan met functiebeschrijvin-
gen/competentieprofielen. Functioneringsgesprekken komen dan weer meer voor bij organisaties en 
ondernemingen met functiebeschrijvingen/competentieprofielen dan zonder functiebeschrijvin-
gen/competentieprofielen. 
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Tabel 8 Toepassing van competentieprofielen bij loopbaanontwikkeling en 

functioneringsgesprekken en bij de beoordeling (% organisaties met 

competentieprofielen) 

 

% organisaties met competentieprofielen 

Gebruik bij loopbaanontwikkeling en functione-
ringsgesprekken 

73,0% 

Gebruik bij de beoordeling 

 

82,9% 

Gewogen cijfers (N = 759)  

Organisaties die over competentieprofielen beschikken, zetten deze profielen frequent in 

bij loopbaanontwikkeling en functioneringsgesprekken en bij de beoordeling. Tabel 8 

toont dat 73,0% van de bedrijven en organisaties die over competentieprofielen beschik-

ken, deze ook inzetten bij loopbaanontwikkeling en functioneringsgesprekken, en 82,9% 

bij de beoordeling. 

2.4. Weinig schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria  

Bij organisaties die beoordelingsgesprekken voeren, werd ook nagegaan of beoorde-

lingscriteria schriftelijk zijn vastgelegd en of er gebruik wordt gemaakt van 360° feed-

back. Dat gebeurde op basis van volgende vragen in de IOA-enquête 2011: 

V96 Zijn de beoordelingscriteria schriftelijk vastgelegd?  
1. Ja 
2. Neen 
 

V97 Wordt er gebruik gemaakt van 360 graden feedback? 
1. Ja 
2. Nee 

Int. Instructie: bij 360° feedback wordt de werknemer niet alleen door zijn 
leidinggevende beoordeeld maar ook door klanten en collega’s. 

 

Tabel 9 Schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria en het gebruik van 360°-

feedback (% organisaties met beoordelingsgesprekken) 

 

% organisaties met beoordelingsgesprekken 

Schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria 40,0% 

360°-feedback 41,4% 

Gewogen cijfers (N = 1.070)  

Bij vier op tien van de organisaties die minstens jaarlijks beoordelingsgesprekken voeren 

met het personeel, zijn de beoordelingscriteria hiervoor schriftelijk vastgelegd. Anders 

gezegd, zes op tien van de organisaties die minstens jaarlijks beoordelingsgesprekken 

voeren, hebben geen schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria.  
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Bij vier op tien van de organisaties met minstens jaarlijks beoordelingsgesprekken wordt 

er gebruik gemaakt van 360°-feedback. In deze organisaties worden werknemers niet 

enkel door hun leidinggevende beoordeeld, maar ook door klanten en collega‟s. 

2.5. Meer in grote en snelgroeiende ondernemingen 

In dit onderdeel bekijken we in welke mate het voeren van beoordelings- en/of functio-

neringsgesprekken samenhangt met een aantal kenmerken van de ondernemingen en 

organisaties, namelijk sector, grootte, deel uitmaken van een grotere groep of organi-

satie en een Gazelle-onderneming zijn. 

Tabel 10 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken volgens sector  

Sector Geen beoordelings- 
of functionerings-

gesprekken 

Beoordelings- of 
functioneringsge-

sprekken 

Totaal 

Primair/industrie 48,9% 51,1% 100,0% 

Bouw 57,4% 42,6% 100,0% 

Diensten 46,1% 53,9% 100,0% 

OOSP 28,9% 71,1% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .11 

Er is een matig significant verband tussen sector en het al dan niet voeren van beoorde-

lings- en/of functioneringsgesprekken. 71,1% van de organisaties uit de OOSP voeren 

minstens jaarlijks beoordelings- en/of functioneringsgesprekken, terwijl dat in de andere 

sectoren schommelt tussen 42,6% (Bouw) en 53,9% (Diensten). Er zijn een aantal mo-

gelijke verklaringen waarom beoordelings- en functioneringsgesprekken meer voorko-

men in de sector OOSP. Zo bestaat er in een aantal subsectoren, zoals de lokale over-

heden, een verplichting om deze gesprekken te voeren. Ook zijn er veel grote 

organisaties terug te vinden in de OOSP.  

Tabel 11 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken volgens organisatie-

grootte  

Organisatiegrootte 

Geen beoordelings- 
of functionerings-

gesprekken 

Beoordelings- of 
functioneringsge-

sprekken 

Totaal 

1-9 wkns 48,6% 51,4% 100,0% 

10-49 wkns 31,5% 68,5% 100,0% 

50-199 wkns 27,5% 72,5% 100,0% 

200+ wkns 14,3% 85,7% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .28 

Er is een sterk significant verband tussen de grootte van ondernemingen en organisaties 

en het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Het percentage onder-
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nemingen en organisaties dat beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voert, stijgt 

met de grootte van de ondernemingen en organisaties. Iets meer dan de helft van de 

ondernemingen en organisaties met 1-9 werknemers voeren beoordelings- en/of functi-

oneringsgesprekken, terwijl dit 85,7% is bij ondernemingen en organisaties met 200 

werknemers of meer. 

Tabel 12 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken volgens deel uitmaken 

van een grotere groep  

Deel uitmaken van een groep 
of een grotere organisatie die 
onderverdeeld is in subeenhe-
den 

Geen beoordelings- 
of functionerings-

gesprekken 

Beoordelings- of 
functioneringsge-

sprekken 

Totaal 

Nee 49,5% 50,5% 100,0% 

Ja 23,9% 76,1% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .25 

Er is een sterk verband tussen het al dan niet deel uitmaken van een groep of grotere 

organisatie en het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Van de 

ondernemingen en organisaties die deel uitmaken van een groep of grotere organisatie 

voert 76,1% beoordelings- en/of functioneringsgesprekken, terwijl dat bij andere onder-

nemingen en organisaties slechts 50,5% is. Bij controle voor de grootte van de organisa-

tie of onderneming, houdt dit verband stand voor alle grootteklassen met uitzondering 

van de ondernemingen en organisaties met 200 werknemers of meer. Met andere woor-

den, van de ondernemingen en organisaties met minder dan 200 werknemers voeren er 

meer beoordelings- en/of functioneringsgesprekken wanneer ze deel uitmaken van een 

groep of grotere organisatie. Voor ondernemingen en organisaties met 200 werknemers 

of meer vinden we deze samenhang niet terug.  

In de IOA-enquête 2011 werd specifiek aandacht besteed aan Gazelle-ondernemingen. 

Gazellen zijn snelgroeiende ondernemingen. De exacte definitie van Gazellen kan nogal 

verschillen, maar meestal gaat het om ondernemingen die een opmerkelijke groei in 

werkgelegenheid en/of economische maatstaven neerzetten op relatief korte termijn. In 

verschillende landen worden er gazellen verkozen of aangeduid, meestal door een za-

kentijdschrift of -krant. In Vlaanderen worden er gazellen verkozen door het weekblad 

Trends. Uit de analyses van IOA 2011 blijkt dat Trends-Gazellen verschillen van andere 

ondernemingen en organisaties wat betreft het voeren van beoordelings- en/of functio-

neringsgesprekken. Bij Trends-Gazellen is er meer kans dat er minstens jaarlijks beoor-

delings- en/of functioneringsgesprekken worden gevoerd. Er is geen verschil tussen 

Trends-Gazellen en andere ondernemingen en organisaties wat betreft het type beoor-

delings- en/of functioneringsgesprek dat wordt gevoerd. Voor meer informatie over 

Trends-Gazellen verwijzen we naar Themadossier IOA 2011 Gazellen.  
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2.6. Samenhang met ruime competentieontwikkeling bij 

KMO’s 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn instrumenten die worden gebruikt om 

medewerkers op te volgen en te begeleiden in het uitvoeren van hun taken en hun func-

tioneren op het werk. Tot zo een systeem van beoordelings- en functioneringsgesprek-

ken hoort ook het zorgen voor de nodige ondersteuning. Opleiding is een manier om 

medewerkers te ondersteunen. De IOA-enquête 2011 bevat een reeks vragen over het 

opleidingsbeleid binnen ondernemingen en organisaties. Ze werden concreet als volgt 

geformuleerd: 

 

We peilen nu naar opleiding in deze [naam]. We maken een onderscheid tussen 

gewone opleidingen of cursussen en on-the-job opleidingen, waarbij men opge-

leid wordt tijdens het werken zelf. 

Int. Instructie INFO Gewone opleiding is een opleiding, training of cursus 
binnen de [naam] die op voorhand is gepland en minstens gedeeltelijk door de 
werkgever betaald wordt; On-the-job-training: geplande periodes van begelei-
ding op de werkvloer of in de werksituatie.  

V72 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 hebben deelgenomen aan een 
gewone opleiding?  

1. Ja 
2. Neen 

V73 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 on the job training hebben 
gekregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?  

1. Ja 
2. Neen 

V74 Hoeveel % van het personeel van deze [naam] heeft in 2010 opleiding ge-
volgd? We tellen gewone opleiding en on-the-job training samen. U mag ook het 
aantal geven.  

……% / aantal  

V75 Worden werknemers ook opgeleid voor vaardigheden die niet tot hun directe 
takenpakket behoren?  

1. Ja 
2. Neen 

V76 Is er in deze organisatie een geschreven opleidingsplan?  

Int. Instructie: “Dit plan geeft een overzicht van alle opleidingsbehoeften in 
de organisatie en van de vorming die georganiseerd zal worden.” 

1. Ja 
2. Neen 
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Tabel 13 Samenhang tussen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en 

een opleidingskansen (% organisaties met of zonder beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken) 

 Geen beoordelings- 
en/of functionerings-

gesprekken 

Beoordelings- en/of 
functioneringsge-

sprekken 

Geschreven opleidingsplan
1
 7,3% 27,5% 

Deelname aan gewone opleiding in 2010
2 

33,0% 62,9% 

On-the-job training in 2010
3
 26,2% 58,0% 

Opleiding voor vaardigheden die niet tot direc-
te takenpakket behoren

4
 

8,5% 23,4% 

1 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .28 

2 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .30 

3 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .30 

4
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .18 

 

Het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en het hebben van een 

geschreven opleidingsplan hangen sterk samen. Slechts 7,3% van de ondernemingen 

en organisaties die geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren hebben 

een uitgeschreven opleidingsplan. Bij ondernemingen en organisaties die beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken voeren is dat 27,5%. Er is ook een sterke samenhang 

tussen het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en het deelnemen 

aan opleiding en on-the-job training van werknemers in 2010. Bij controle voor grootte 

blijft elk van deze verbanden significant voor alle grootteklassen met uitzondering van de 

grote ondernemingen en organisaties met 200 werknemers of meer.  

Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren hangt ook sterk samen met het 

opleiden van werknemers voor vaardigheden die niet tot hun takenpakket behoren ofwel 

een focus op ruime competentieontwikkeling. In ondernemingen en organisaties die 

geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren zegt 8,5% dat werknemers 

ook worden opgeleid voor vaardigheden die niet tot hun directe takenpakket behoren, bij 

ondernemingen en organisaties die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voe-

ren is dat 23,4%. Bij controle voor grootte blijft dit significant verband enkel behouden 

voor ondernemingen en organisaties met minder dan 50 werknemers.  
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Tabel 14 Samenhang tussen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en 

loopbaanontwikkelingsplannen  

 Geen beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of functione-
ringsgesprekken 

Geen loopbaanontwikkelings-
plannen 

97,9% 86,6% 

Loopbaanontwikkelingsplan-
nen 

2,1% 13,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .23 

Er is een sterke samenhang tussen het voeren van beoordelings- en/of functionerings-

gesprekken en het hebben van loopbaanontwikkelingsplannen. Waar loopbaanontwikke-

lingsplannen slechts bij 2,1% van de ondernemingen en organisaties zonder beoorde-

lings- en/of functioneringsgesprekken aanwezig zijn, is dat bij 13,4% van de 

ondernemingen en organisaties met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Bij 

controle voor de grootte van de ondernemingen en organisaties blijft het verband signifi-

cant. 
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3. Belonen 

3.1. Verschillende beloningssystemen 

In dit deel gaan we dieper in op beloningssystemen in organisaties (Bamps, Hellings, & 

Roelandt, 2008) (Hellings, 2008). Beloningen zijn hét ruilmiddel voor de geleverde ar-

beid van werknemers. Maar meestal willen organisaties meer bereiken met de manier 

waarop hun beloningssysteem is opgebouwd, zoals werknemers motiveren, werkne-

mers binden aan de organisatie, nieuwe werknemers aantrekken, prestaties stimuleren, 

ongemakken compenseren, enzovoort. 

Dit themadossier focust op financiële beloningen. We maken een onderscheid in vast en 

variabel loon. Onder vast loon verstaan we het basisloon en loonsverhogingen die niet 

omkeerbaar zijn gedurende de duur van het arbeidscontract. Variabel loon is wel om-

keerbaar omdat het variabele deel van het loon niet gegarandeerd wordt. Het varia-bele 

deel van het loon is afhankelijk van bepaalde prestaties en moet in elke referen-

tieperiode opnieuw worden verdiend (Sels & De Winne, 2005).  

In de IOA-enquête 2011 komen een aantal aspecten van het beloningsbeleid in organi-

saties aan bod. Het gaat over het vaste loon, maar ook over het variabel loon.  

We focussen eerst op het vaste loon op basis van functie en anciënniteit. In een sys-

teem van functie- en loonclassificatie gebeurt de beloning op basis van de functiezwaar-

te. Functies worden onderling vergeleken en gerangschikt. Vervolgens worden daar 

loonklassen aan gekoppeld. De reële loonhoogte van een werknemer situeert zich dan 

tussen het minimum en het maximum van de loonklasse, afhankelijk van anciënniteit, 

prestaties en/of competenties. Bij een systeem van automatische loonsverhoging naar 

anciënniteit, bijvoorbeeld, schuift de werknemer per jaar anciënniteit een stukje verder 

op de loonschaal richting maximumloon binnen de loonklasse. 

Daarna gaan we dieper in op beloningen op basis van prestaties en competenties: pres-

tatiebeloning. Zowel bij vaste prestatiebeloning (loonsverhogingen) als bij variabele pres-

tatiebeloning (premies en bonussen) gaan we na of het gaat om individuele dan wel col-

lectieve systemen, of een mix van beide.  Bij individuele systemen wordt de hoogte van 

de beloning bepaald op basis van individuele prestaties of competenties van de mede-

werker in kwestie. Bij collectieve systemen vormen de collectieve resultaten de be-

loningsgrondslag. De collectieve beloning kan vervolgens aan het collectief als geheel 

worden toegewezen, dan wel aan elk individueel lid van het collectief.  

Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende beloningssystemen die in de IOA-

enquête 2011 worden bevraagd en in welk onderdeel van dit themadossier het belo-

ningssysteem aan bod komt. 
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Figuur 2 Overzicht opbouw van het hoofdstuk over belonen op basis van het 

onderscheid tussen vast en variabel loon en de beloningsgrondslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderdeel 3.5 vatten we het geheel samen met een overzicht van de mate waarin de 

diverse beloningssystemen voorkomen. In onderdeel 3.6 bekijken we of en in welke ma-

te beloningssystemen samenhangen met een aantal organisatiekenmerken, zoals sector 

en grootte. In onderdeel 3.7, ten slotte, focussen we op de samenhang tussen financiële 

prestatiebeloning en een aantal vormen van niet-financiële beloning, zoals opleidings-

kansen. 

  

Vast/variabel loon Grondslag van belo-
ning (vraag uit enquête 

die hierover gaat) 

Onderdeel thema-
dossier 

VAST LOON Basisloon FUNCTIE (V98) Onderdeel 3.2,  
pg. 29 

 Loonsverhoging ERVARING (V100)  

  Vaste  
prestatiebeloning 

Onderdeel 3.3 – 3.3.1,  
pg. 33 

  INDIVIDUELE 
PRESTATIES (V101, 

V102) 

 

  INDIVIDUELE 
COMPETENTIES (V101, 

V103) 

  

  COLLECTIEVE 
PRESTATIES (V101, 

V104, V105) 

 

VARIABEL 
LOON 

Premie of bonus Variabele 
 prestatiebeloning 

Onderdeel 3.3 - 3.3.2,  

pg. 36 

  INDIVIDUELE 
PRESTATIES (V106, 

V107) 

 

  INDIVIDUELE 
COMPETENTIES (V106, 

V108) 

 

  COLLECTIEVE 
PRESTATIES (V106, 

V109, V110) 

 

VORMEN VAN FINANCIËLE 
PARTICIPATIE 

Grondslag van deze 
beloning werd niet be-

vraagd (v111) 

Onderdeel 3.4, 
pg. 40 

Prestatie-

beloning 
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3.2. Functie en anciënniteit belangrijke basis voor het vaste 

loon 

Een belangrijke component van het beloningsbeleid in organisaties is het vaste basis-

loon. In dit onderdeel gaan we na: 

 of er een systeem van functie- en loonclassificatie bestaat om het vaste loon te 

bepalen;  

 of het hebben van een functie- en loonclassificatiesysteem door functiebeschrijvin-

gen wordt ondersteund; 

 of er individueel onderhandeld kan worden over het vaste loon; 

 of er een systeem van automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit be-

staat. 

 

De enquêtevragen werden als volgt geformuleerd: 

De volgende vragen gaan over de beloning, zowel over het vaste loon als even-
tuele variërende beloningen. We hebben het eerst over het vaste loon. 
 
V98 Gebruikt u een systeem van functie- en loonclassificatie om het vaste loon 
te bepalen? U kan antwoorden met: 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 
 

V99 Kan er over het vaste loon individueel onderhandeld worden? 
1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 

 
V100 Is er een systeem van automatisch loonsverhoging op basis van anciënni-
teit? 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 
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Tabel 15 Functie- en loonclassificatiesysteem (% organisaties) 

Systeem van functie- en loonclassificatie om het vaste loon te bepalen % organisaties 

Nee 36,8% 

Ja 63,2% 

voor minder dan de helft van het personeel 1,7% 

voor minstens de helft van het personeel 4,7% 

voor alle personeelsleden 56,8% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

63,2% van de organisaties heeft een systeem van functie- en loonclassificatie voor het 

bepalen van het vaste loon voor minstens een deel van het personeel. Voor 56,8% van 

de organisaties gaat het om alle personeelsleden. Dit betekent dat in deze organisaties 

het minimum- en maximumloon wordt bepaald door de functie die de medewerker uit-

voert. In 36,8% van de organisaties wordt het vaste loon niet bepaald op basis van een 

functie- en loonclassificatiesysteem. Deze bedrijven en organisaties kunnen gebruik ma-

ken van andere grondslagen als basis voor hun vaste loon, zoals prestaties, competen-

ties, ervaring en de individuele onderhandeling van het loon.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 35,7% van alle ondernemingen en organisa-

ties zowel functiebeschrijvingen als een systeem van functie- en loonclassificatie heeft. 

We gaan na in welke mate er een samenhang is tussen beide. 

Tabel 16 Samenhang tussen functie- en loonclassificatiesysteem en functiebe-

schrijvingen  

 Geen functie- en  
loonclassificatiesysteem 

Functie- en  
loonclassificatiesysteem 

Geen functiebeschrijvingen 57,0% 43,5% 

Functiebeschrijvingen 43,0% 56,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .15 

Opvallend is dat van de organisaties die een functie- en loonclassificatiesysteem hebben 

om het vaste loon te bepalen, toch maar 56,5% ook functiebeschrijvingen heeft. Dat is 

wel meer dan in organisaties zonder een functie- en loonclassificatiesysteem (43,0%). 

Een verklaring is waarschijnlijk dat heel wat ondernemingen en organisaties gebruik ma-

ken van sectorale loonclassificaties met een minimale opdeling in functies en minimale 

functieomschrijvingen. Deze ondernemingen en organisaties beschikken zelf niet steeds 

over uitgebreidere functiebeschrijvingen. 
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Tabel 17 Individuele onderhandelingen over het vaste loon (% organisaties) 

Er kan individueel onderhandeld worden over het vaste loon % organisaties 

Nee 34,2% 

Ja 65,8% 

voor minder dan de helft van het personeel 4,8% 

voor minstens de helft van het personeel 2,9% 

voor alle personeelsleden 58,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

In 65,8% van de organisaties kan er individueel onderhandeld worden over het vaste 

loon. In 58,1% geldt dit voor alle personeelsleden. Organisaties waar men individueel 

kan onderhandelen over het vaste loon, doen dat dus doorgaans met alle personeelsle-

den. 

Tabel 18 Systeem van automatische loonsverhoging op basis van de anciënni-

teit (% organisaties) 

Een systeem van automatische loonsverhoging op basis van anciënni-
teit 

% organisaties 

Nee 37,0% 

Ja 63,0% 

voor minder dan de helft van het personeel 1,6% 

voor minstens de helft van het personeel 3,2% 

voor alle personeelsleden 58,2% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

In 63,0% van de organisaties is er een systeem van automatische loonsverhoging op 

basis van anciënniteit. Werknemers krijgen er een vaste loonsverhoging op basis van 

hun ervaring binnen de organisatie. In 58,2% geldt dit voor alle personeelsleden. Orga-

nisaties met een systeem van automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit 

passen dat systeem dus doorgaans toe op alle personeelsleden. 

.  
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3.3. Prestatiebeloning in ruim een derde van de organisaties 

In het vorige onderdeel ging het over vaste beloning op basis van functiezwaarte en er-

varing. In dit onderdeel focussen we op beloning op basis van prestaties, zowel indi-

viduele als collectieve prestaties. In de enquête werden de organisaties gevraagd of er 

een systeem van vaste of variabele prestatiebeloning gebruikt werd. Dit gebeurde op 

basis van volgende vragen: 

V101 Is er een regeling waarbij het vaste loon kan verhoogd worden op basis 
van prestaties? Het gaat niet om premies voor overuren, ploegen, avond of 
weekendwerk. 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen   

 

V106 Nu hebben we het niet meer over het vaste loon maar over extra bonussen 
of premies. Is er een variabel loon, zoals  extra bonussen of premies bovenop 
het basisloon? Premies voor overuren, ploegen, weekend- of avondwerk of tellen 
we niet mee. 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen   

Int. Instructie INFO Het gaat hier over het bestaan van het systeem, niet of 
ze effectief ook loonsverhogingen hebben toegekend! 

 

Tabel 19 Vast en/of variabel systeem van prestatiebeloning (% organisaties) 

Prestatiebeloning (vast en/of variabel) % organisaties 

Geen (vaste en/of variabele) prestatiebeloning 63,0% 

Vaste en/of variabele prestatiebeloning 37,0% 

Enkel vaste prestatiebeloning 16,8% 

Enkel variabele prestatiebeloning 10,7% 

Vaste én variabele prestatiebeloning 9,6% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

37,0% van de organisaties heeft een systeem van prestatiebeloning. Het gaat om een 

systeem van loonsverhogingen en/of premies/bonussen op basis van prestaties van de 

werknemer, het team, de afdeling en/of de organisatie als geheel.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 25,4% van alle ondernemingen en organisa-

ties zowel een systeem van prestatiebeloning als beoordelings- en/of functioneringsge-

sprekken heeft. We gaan na in welke mate er een samenhang is tussen beide. 
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Tabel 20 Samenhang tussen prestatiebeloning en het voeren van beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken 

 Geen beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of functione-
ringsgesprekken 

Geen prestatiebeloning  73,9% 54,2% 

Prestatiebeloning 26,1% 45,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .24 

Het al dan niet hebben van een systeem van prestatiebeloning hangt sterk samen met 

het al dan niet voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. 26,1% van de 

organisaties en ondernemingen die geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 

voeren, hebben een systeem van prestatiebeloning. Bij organisaties en ondernemingen 

die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren is dat 45,8%.  

Bij controle voor grootte en sector blijft dit verband significant, met uitzondering van de 

sector OOSP. Een verklaring daarvoor is dat enerzijds in de sector OOSP beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken veel voorkomen door onder meer een statutaire verplich-

ting in bepaalde deelsectoren. En anderzijds komen systemen van prestatiebeloning 

minder frequent voor in de sector OOSP (zie onderdeel 3.6). 

In wat volgt gaan we dieper in op vaste en variabele prestatiebeloning. We bekijken tel-

kens op basis waarvan de prestatiebeloning wordt toegekend: individuele prestaties, 

individuele competenties, teamprestaties en/of prestaties van de organisatie als geheel. 
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3.3.1. Vaste prestatiebeloning vooral op individuele basis 

In welke mate komt vaste prestatiebeloning voor? En op basis waarvan worden beslis-

singen in verband met het toekennen van deze beloning genomen?  

De vragen over de basis waarop beslissingen worden genomen over vaste prestatiebe-

loning werden in de enquête als volgt geformuleerd: 

Hoe kunnen werknemers een loonsverhoging verdienen? We zullen een aantal moge-
lijkheden voorlezen, wilt u dan met ja of nee zeggen of die in uw [naam] wor-
den toegepast? 

Int. Instructie: het bestaan van het systeem is voldoende, het moet niet elk 
jaar effectief toegekend worden. 

 
V102 Werknemers kunnen een loonsverhoging krijgen op basis van hun individuele 
prestaties? 

1. Ja 
2. Neen 
 

V103 Door de ontwikkeling van meer competenties of door zich nieuwe vaardighe-
den eigen te maken?  

1. Ja 
2. Neen 
 

V104 Op basis van prestaties van de dienst,  de afdeling of het team? 
1. Ja 
2. Neen 
 

V105 Op basis van de financiële resultaten van de onderneming of organisatie? 
1. Ja 
2. Neen 

Tabel 21 Vaste prestatiebeloning (% organisaties) 

Een regeling waarbij het vaste loon kan verhoogd worden op basis van 
prestaties 

% organisaties 

Nee 73,7% 

Ja 26,3% 

voor minder dan de helft van het personeel 3,1% 

voor minstens de helft van het personeel 2,2% 

voor alle personeelsleden 21,0% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

Het merendeel van de organisaties, namelijk 73,7%, heeft geen enkele vorm van vaste 

prestatiebeloning. Iets meer dan een kwart van de organisaties (26,3%) heeft zo een 

systeem voor minstens een deel van het personeel. Dat betekent dat de werknemers in 

deze organisaties een loonsverhoging kunnen krijgen op basis van individuele en/of col-

lectieve prestaties. In 21,0% geldt dit voor alle personeelsleden.  
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In welke mate gaat het bij deze vaste systemen van prestatiebeloning om individuele 

dan wel collectieve systemen? 

Tabel 22 Basis voor vaste prestatiebeloning (% organisaties met vaste presta-

tiebeloning) 

Basis voor vaste prestatiebeloning % organisaties met 
vaste prestatie-

beloning 

Individuele prestaties 90,1% 

Meer competenties of nieuwe vaardigheden 64,7% 

Prestaties van de dienst, de afdeling of het team 37,7% 

Financiële resultaten van de onderneming of organisatie 39,4% 

Gewogen cijfers (N =723) 

Van de organisaties met een systeem van vaste prestatiebeloning houdt negen op tien 

van de organisaties rekening met individuele prestaties bij het bepalen van de loonsver-

hoging. Iets meer dan zes op tien van die organisaties baseert de loonsverhoging (ook) 

op individuele competenties of nieuwe vaardigheden van de werknemer. Bijna vier op 

tien van de organisaties met een systeem van vaste prestatiebeloning houdt rekening 

met de prestaties van de dienst, de afdeling of het team. De financiële resultaten van de 

onderneming of organisatie worden bij vier op de tien organisaties in rekening gebracht 

voor de vaste prestatiebeloning. 

Tabel 23 Individuele en/of collectieve basis voor vaste prestatiebeloning (% or-

ganisaties met vaste prestatiebeloning) 

Basis voor bepalen van vaste prestatiebeloning % organisaties met 
systeem van vaste 
prestatiebeloning 

 Op basis van enkel individuele prestaties/competenties 46,2% 

Op basis van enkel collectieve prestaties  2,4% 

Op basis van individuele én collectieve prestaties/competenties 49,8% 

Andere basis 1,7% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 723) 

Wanneer we deze cijfers op een andere manier voorstellen (Tabel 23), blijkt dat organi-

saties met een systeem van vaste prestatiebeloning bij het bepalen van de vaste presta-

tiebeloning vooral rekening houden met zowel individuele als collectieve prestaties 

(49,8%). 46,2% van de organisaties met een systeem van vaste prestatiebeloning houdt 

enkel rekening met individuele prestaties en/of competenties. Slechts 2,4% van de orga-

nisaties met vaste prestatiebeloning brengt enkel collectieve prestaties van het team, de 

afdeling en/of de organisaties als geheel in rekening voor het bepalen van de vaste pres-

tatiebeloning. 
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3.3.2. Collectieve prestaties bepalen mee de variabele prestatiebeloning 

In welke mate is variabele prestatiebeloning verspreid onder Vlaamse bedrijven en or-

ganisaties? Op basis waarvan beslissen deze bedrijven en organisaties over het toe-

kennen van de variabele prestatiebeloning? 

De vragen in verband met de basis voor het bepalen van de variabele prestatiebeloning 

werden als volgt geformuleerd in de IOA-enquête 2011: 

Hoe kunnen werknemers deze bonussen verdienen? We zullen een aantal mogelijk-
heden voorlezen, wilt u dan met ja of nee zeggen of die in uw [naam] worden 
toegepast? 
 
V107 Op basis van hun individuele prestaties? 

1. Ja 
2. Neen 
 

V108 Door de ontwikkeling van meer competenties of door zich nieuwe vaardighe-
den eigen te maken?  

1. Ja 
2. Neen 
 

V109 Op basis van prestaties van de dienst, afdeling of het team? 
1. Ja 
2. Neen 
 

V110 Op basis van de financiële resultaten van de onderneming of organisatie? 
1. Ja 
2. Neen 

 

Tabel 24 Variabele prestatiebeloning (% organisaties) 

Een systeem van variabele prestatiebeloning % organisaties 

Nee 79,7% 

Ja 20,3% 

voor minder dan de helft van het personeel 5,4% 

voor minstens de helft van het personeel 2,8% 

voor alle personeelsleden 12,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250) 

Ook wat betreft variabele prestatiebeloning blijkt dat de meerderheid van de organisaties 

in Vlaanderen (79,7%) geen systeem van variabele prestatiebeloning heeft. 20,3% van 

de organisaties heeft wel een systeem van variabele prestatiebeloning. Bij 12,1% wordt 

dat systeem van variabele prestatiebeloning gebruikt voor alle personeelsleden. De 

meerderheid van de organisaties met een systeem van variabele prestatiebeloning past 

deze vorm van beloning toe voor alle personeelsleden.  
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Tabel 25 Basis voor variabele prestatiebeloning (% organisaties met variabele 

prestatiebeloning) 

Basis voor variabele prestatiebeloning % organisaties met 
systeem van variabele 

prestatiebeloning 

Individuele prestaties 68,4% 

Meer competenties of nieuwe vaardigheden 29,7% 

Prestaties van de dienst, de afdeling of het team 43,3% 

Financiële resultaten van de onderneming of organisatie 47,9% 

Gewogen cijfers (N =646) 

Analoog aan systemen van vaste prestatiebeloning, blijken organisaties met een sys-

teem van variabele prestatiebeloning zich vooral te baseren op de individuele prestaties 

van de medewerker om de hoogte van de beloning te bepalen (68,4%). Anders dan bij 

systemen van vaste prestatiebeloning, komen prestaties van de organisatie als geheel 

(47,9%) en prestaties van de dienst, de afdeling of het team (43,3%) op de tweede en 

derde plaats in het bepalen van de variabele prestatiebeloning. De individuele compe-

tenties of nieuwe vaardigheden van de medewerker spelen het minst mee in het bepalen 

van de variabele beloning (29,7%).  

Tabel 26 Individuele en/of collectieve basis voor variabele prestatiebeloning 

(% organisaties met vaste prestatiebeloning) 

Basis voor bepalen van variabele prestatiebeloning % organisaties met 
systeem van variabele 

prestatiebeloning 

Op basis van enkel individuele prestaties/competenties 23,1% 

Op basis van enkel collectieve prestaties  16,2% 

Op basis van individuele én collectieve prestaties/competenties 49,0% 

Andere basis 11,0% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 646) 

49,0% van de organisaties met een systeem van variabele prestatiebeloning bepalen 

deze beloning op basis van zowel individuele als collectieve prestaties. Bij 23,1% van 

deze organisaties spelen daarbij enkel de individuele prestaties een rol en bij 16,2% 

enkel de collectieve prestaties. 11,0% van de organisaties stipt geen van de bovenge-

noemde individuele of collectieve prestaties aan als basis voor het toekennen van de 

belonen.  

Wanneer we vaste en variabele systemen van prestatiebeloning naast elkaar bekijken 

(Tabel 22 en Tabel 26), spelen collectieve prestaties een belangrijker rol in het bepalen 

van de variabele prestatiebeloning. Individuele competenties en nieuwe vaardigheden 

(Tabel 21 en Tabel 25) spelen meer mee in een systeem van vaste prestatiebeloning. 
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Deze vaststelling ondersteunt het idee dat de ontwikkeling van competenties wordt ge-

zien als een investering in de toekomst en zich daarom eerder vertaalt in een stijging 

van het basisloon.  

3.3.3. Sterke samenhang tussen vaste en variabele prestatiebeloning  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 9,6% van alle ondernemingen en organisaties 

zowel een systeem van vaste als variabele prestatiebeloning heeft. In welke mate is er 

een samenhang tussen beide types van prestatiebeloning? 

Tabel 27 Samenhang tussen vaste en variabele prestatiebeloning  

 Geen vaste prestatiebeloning Vaste prestatiebeloning 

Geen variabele  
prestatiebeloning 

85,5% 63,7% 

Variabele prestatiebeloning 

 

14,5% 36,3% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .28 

Het al dan niet hebben van een systeem van vaste prestatiebeloning hangt sterk samen 

met het al dan niet hebben van een systeem van variabele prestatiebeloning. Organisa-

ties die een systeem van vaste prestatiebeloning hebben, hebben vaker ook een sys-

teem van variabele prestatiebeloning (36,3%) dan organisaties zonder een systeem van 

vaste prestatiebeloning (14,5%).  

Bij controle voor grootte en sector blijft dit verband significant, met uitzondering van de 

bouwsector. Voor ondernemingen en organisaties uit de bouwsector kunnen we niet 

besluiten dat er een significant verband is tussen het hebben van vaste en variabele 

prestatiebeloning.  
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3.4. Vormen van financiële participatie beperkt 

Aan alle respondenten met uitzondering van de organisaties uit de sector OOSP (over-

heid, onderwijs en social-profit) werd ook gevraagd of de organisatie gebruik maakt van 

een vorm van winstdeling, aandelenopties of andere financiële participatie. De vraag 

werd als volgt geformuleerd: 

V111 DP: niet stellen als sec4 = 5 Is er een vorm van winstdeling, aandelenop-
ties of een andere financiële participatie? 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen  

 

Tabel 28 Systeem van winstdeling, aandelenopties of een andere financiële par-

ticipatie (niet voor sector OOSP, % organisaties) 

Een systeem van winstdeling, aandelenopties of een andere financiële 
participatie 

% organisaties (niet uit 
sector OOSP) 

Nee 96,5% 

Ja 3,5% 

voor minder dan de helft van het personeel 0,8% 

voor minstens de helft van het personeel 0,2% 

voor alle personeelsleden 2,5% 

Totaal 100,0% 

Gewogen cijfers (N =1.855) 

Slechts in 3,5% van de organisaties uit de private sector is er een vorm van winstdeling, 

aandelenopties of een andere financiële participatie. Bij 2,5% geldt dat systeem voor alle 

personeelsleden. 
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3.5. Overzicht toepassing van beloningssystemen 

Samenvattend kunnen we op basis van de IOA-enquête 2011 telkens het percentage 

ondernemingen en organisaties berekenen die elk van de bevraagde beloningssys-

temen toepast.  

Tabel 29  Diverse beloningssystemen (% organisaties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewogen cijfers (N = 2.250), * niet voor sector OOSP (overheid, onderwijs, social-profit, N = 1.855) 

Voor het grootste deel van de organisaties wordt het vast loon bepaald door de functie 

die werknemers uitvoeren (functie- en loonclassificatie: 63,2%) en de ervaring binnen de 

organisatie (automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit: 63,0%). Vier op tien 

van de organisaties maakt gebruik van een beloningssysteem op basis van prestaties.  

Vast/variabel loon Grondslag van beloning 
(vraag uit enquête die 

hierover gaat) 

% organisaties 

VAST LOON Basisloon FUNCTIE (V98) 63,2% 

 

 Loonsverhoging ERVARING (V100) 63,0% 

  Vaste prestatiebeloning 26,3% 

  INDIVIDUELE 
PRESTATIES (V101, 

V102) 
23,7% 

  INDIVIDUELE 
COMPETENTIES (V101, 

V103) 
17,0%  

  COLLECTIEVE 
PRESTATIES (V101, 

V104, V105) 
9,9% 

VARIABEL 
LOON 

Premie of bonus 
Variabele prestatiebeloning 20,3% 

  INDIVIDUELE 
PRESTATIES (V106, 

V107) 
13,9% 

  INDIVIDUELE 
COMPETENTIES (V106, 

V108) 
6,0% 

  COLLECTIEVE 
PRESTATIES (V106, 

V109, V110) 
8,8% 

VORMEN VAN FINANCIËLE 
PARTICIPATIE 

Grondslag van deze belo-
ning werd niet bevraagd 

(V111) 
3,5%* 

Prestatie-

beloning: 

37,0% 
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Organisaties kiezen vaak een combinatie van een aantal beloningssystemen. Het is on-

mogelijk om een overzicht te geven van alle mogelijke combinaties uit bovenstaande 

tabel, maar we geven een aantal cijfers van frequent voorkomende combinaties. Zo 

combineert 43,9% van de organisaties een systeem van functieloon en automatische 

loonsverhoging (al dan niet gecombineerd met nog een vorm van prestatiebeloning en/of 

financiële participatie). 15,3% van de ondernemingen en organisaties heeft een vast 

functieloon en automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit, gecombineerd 

met een vorm van (vaste en/of variabele) prestatiebeloning.  

Uit Tabellen 15, 17, 18 en 19 blijkt dat bedrijven en organisaties die een bepaald belo-

ningssysteem toepassen, dat bijna altijd doen voor het ganse personeel. Enkel bij varia-

bele prestatiebeloning zijn er wat meer bedrijven en organisaties die wel een systeem 

van variabele prestatiebeloning hebben, maar het niet voor alle personeelsleden toepas-

sen (Tabel 21). 

3.6. Prestatiebeloning meer in grote en snelgroeiende orga-

nisaties 

In welke mate hangen bepaalde beloningssystemen samen met een aantal kenmerken 

van de ondernemingen en organisaties, zoals sector, grootte, deel uitmaken van een 

grotere groep of organisatie en een snelgroeiende onderneming zijn? Dat is de focus 

van dit onderdeel. 

Tabel 30 Beloningsvormen volgens sector (% organisaties binnen de sector) 

 

 

Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP 

Functie- en loonclassi-
ficatiesysteem

1
 

63,5% 61,4% 63,1% 64,6% 

Individueel onderhan-
delen over loon

2 76,7% 75,3% 75,2% 20,8% 

Automatische loons-
verhoging volgens an-
ciënniteit³ 

51,1% 58,3% 58,1% 89,9% 

Prestatiebeloning
4
 44,3% 41,3% 40,3% 18,7% 

Vast
5 

30,6% 33,2% 27,7% 14,9% 

Variabel
6 

24,7% 12,6% 23,6% 9,9% 

Financiële participatie
7 

3,2% 3,6% 3,5% - 

1
 Gewogen cijfers (N = 2.250), ns 

2
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .52 

3
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .35 

4
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .26 

5
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .21 

6
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .23 

7
 Niet voor OOSP, Gewogen cijfers (N = 1.855), p<.01, Cramer’s V = .08 
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Er is geen statistisch significant verschil in het toepassen van een systeem van functie- 

en loonclassificatie tussen sectoren. In elk van de sectoren heeft tussen de 61,4% en de 

64,6% van de ondernemingen en organisaties een systeem van functie- en loonclassifi-

catie.  

Er is wel een sterk verband tussen sector en het individueel onderhandelen over het 

loon: dat gebeurt veel minder in de sector OOSP (20,8%) dan in de andere sectoren 

(tussen 75,2% en 76,7%). Een automatische loonsverhoging komt dan weer significant 

meer voor in de sector OOSP (89,9%) dan in de andere sectoren (tussen 51,1% en 

58,3%).  

Ook op het vlak van prestatiebeloning zijn er verschillen naar sector. In de sector OOSP 

zijn er minder ondernemingen en organisaties die een systeem van prestatiebeloning 

toepassen. Iets minder dan twee van de tien organisaties in de OOSP heeft een sys-

teem van prestatiebeloning, terwijl in de andere sectoren telkens vier op de tien onder-

nemingen en organisaties een systeem van prestatiebeloning toepast. Wanneer we een 

opdeling maken in vaste en variabele systemen van prestatiebeloning, liggen de ver-

schillen iets anders voor variabele systemen van prestatiebeloning. Variabele prestatie-

beloning komt zowel in de sector OOSP (9,9%) als in de bouwsector (12,6%) minder 

voor dan in de sector primair/industrie (24,7%) en de dienstensector (23,6%).  

Er is een statistisch significant, maar zwak verband tussen sector en financiële participa-

tie. Dat verband verdwijnt echter volledig na controle voor de grootte van de onderne-

mingen en organisaties. De samenhang tussen sector en financiële participatie is dus 

volledig te verklaren op basis van grootte. De vraag naar financiële participatie werd niet 

gesteld in de sector OOSP. 

Tabel 31 Beloningsvormen volgens organisatiegrootte (% organisaties binnen 

de organisatiegrootte) 

 1-9 wkns 10-49 wkns 50-199 wkns 200+wkns 

Functie- en loonclassi-
ficatiesysteem

1
 

61,8% 65,4% 75,8% 85,7% 

Individueel onderhan-
delen over loon

2 69,2% 55,6% 47,3% 47,6% 

Automatische loons-
verhoging volgens an-
ciënniteit³ 

63,2% 60,2% 68,1% 71,4% 

Prestatiebeloning
4
 35,3% 40,6% 49,5% 61,9% 

Vast
5 

25,4% 28,2% 33,0% 42,9% 

Variabel
6 

17,7% 26,2% 37,4% 52,4% 

Financiële participatie
7 

3,2% 3,7% 7,7% 25,0% 

1
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.010, Cramer’s V = .18 

2
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .14 

3
 Gewogen cijfers (N = 2.250), ns 

4
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.010, Cramer’s V = .20  

5
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.001, Cramer’s V = .13 

6
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.001, Cramer’s V = .29 

7
 Niet voor OOSP, Gewogen cijfers (N = 1.855), p<.001, Cramer’s V = .24 
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Het percentage organisaties dat een systeem van functie- en loonclassificatie toepast is 

groter naarmate de organisatiegrootte toeneemt. Het omgekeerde geldt voor individueel 

onderhandelen over het loon: dat gebeurt in 69,2% van de ondernemingen en organisa-

ties met 1-9 werknemers, terwijl dat voor ondernemingen en organisaties met 200 werk-

nemers of meer maar 47,6% is. Beide verbanden zijn significant, met een matige effect-

grootte. 

Er is geen verband tussen organisatiegrootte en automatische loonsverhoging volgens 

anciënniteit. 

Op het vlak van prestatiebeloning is er een sterk verband met de organisatiegrootte. 

Zowel vaste als variabele prestatiebeloning komen meer voor in grotere dan in kleinere 

ondernemingen en organisaties. Zo heeft 52,4% van de organisaties met 200 werkne-

mers of meer variabele prestatiebeloning, terwijl dat voor ondernemingen en organisa-

ties met 1-9 werknemers maar 17,7% is.  

Vormen van financiële participatie komen, ten slotte, significant meer voor in grotere 

ondernemingen. De vraag naar financiële participatie werd niet gesteld aan organisaties 

uit de OOSP. 25,0% van de ondernemingen met 200 werknemers of meer heeft een 

vorm van financiële participatie zoals aandelen of winstdeling, terwijl dat voor slechts 

3,2% van de ondernemingen met 1-9 werknemers zo is. 

Tabel 32 Beloningssystemen volgens deel uitmaken van groep of grotere orga-

nisatie (% organisaties dat wel/niet deel uitmaakt van groep) 

Beloningssystemen Geen deel uitmaken van groep 
of grotere organisatie 

Deel uitmaken van groep of 
grotere organisatie 

Functie- en loonclassificatie-
systeem

1
 

62,7% 65,6% 

Individueel onderhandelen 
over loon

2
 

67,3% 59,3% 

Automatische loonsverhoging 
volgens anciënniteit³ 

63,3% 61,8% 

Prestatiebeloning
4
 35,1% 45,0% 

Vast
5
 25,7% 28,9% 

Variabel
6
 16,8% 34,4% 

Financiële participatie
7
 2,6% 7,9% 

1
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.01, Cramer’s V = .06 

2
 Gewogen cijfers (N = 2.250), ns 

3 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.001, Cramer’s V = .09

 

4
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .20 

5
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.001, Cramer’s V = .14 

6
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .28 

7
 Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .19 
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Er zijn geen statistisch significante verschillen op het vlak van individueel onderhandelen 

over het loon voor het al dan niet deel uitmaken van een groep of grotere organisatie. 

Er is een zeer zwak verband tussen het deel uitmaken van een groep of grotere organi-

satie en functie- en loonclassificatie. Functie- en loonclassificatie komt iets meer voor in 

ondernemingen en organisaties die deel uitmaken van een groep of grotere organisatie. 

Ook het verband tussen automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit en deel 

uitmaken van een groep of grotere organisatie is significant, maar zeer zwak. 

Er is een sterk verband tussen het hebben van prestatiebeloning en het deel uitmaken 

van een groep of grotere organisatie. 45,0% van de ondernemingen en organisaties die 

deel uitmaken van een grotere groep heeft prestatiebeloning, terwijl dat voor onderne-

mingen en organisaties die geen deel uitmaken van een groep of grotere organisatie 

35,1%. Dit verband is telkens aanwezig, zowel voor vaste als voor variabele prestatiebe-

loning. Bij controle voor sector vallen deze verbanden weg voor de sector OOSP. Voor 

de ondernemingen en organisaties uit de OOSP vinden we geen verband tussen het 

deel uitmaken van een groep of grotere organisatie en het hebben van een systeem van 

prestatiebeloning. Voor variabele prestatiebeloning blijft het verband enkel significant 

voor ondernemingen en organisaties met 50 werknemers of meer. 

Ten slotte komen vormen van financiële participatie meer voor in organisaties en onder-

nemingen die deel uitmaken van een grotere groep of organisatie. Na controle voor de 

grootte van de organisatie, geldt dat enkel nog voor ondernemingen met 10-49 werkne-

mers en 50 tot 199 werknemers. Met andere woorden, voor organisaties en onderne-

mingen met meer dan 10 werknemers, maar minder dan 200 werknemers, geldt dat er 

meer ondernemingen en organisaties een systeem van variabele beloning toepassen 

wanneer ze deel uitmaken van een groep of grotere organisatie.  

Maakt het voor het toepassen van beloningssystemen een verschil uit of organisaties of 
ondernemingen Trends-Gazellen of snelgroeiende ondernemingen zijn? Uit de analyses 
van IOA 2011 blijkt dat Trends-Gazellen verschillen van andere ondernemingen en or-
ganisaties wat betreft de beloningssystemen die ze toepassen. In vergelijking met ande-
re ondernemingen en organisaties, passen minder Trends-Gazellen een systeem van 
functie- en loonclassificatie en automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit 
toe. Omgekeerd, zijn er in vergelijking met andere organisaties en ondernemingen meer 
Trends-Gazellen die een systeem toepassen van vaste prestatiebeloning, variabele 
prestatiebeloning en financiële participaties en wordt er bij Trends-Gazellen meer indivi-
dueel onderhandeld over het loon. Voor meer informatie over Trends-Gazellen verwijzen 
we naar het Themadossier IOA 2011 Gazellen. 

3.7. Samenhang tussen prestatiebeloning en opleidingskan-

sen 

Naast geldelijke beloningen, maken heel wat organisaties gebruik van extra voordelen 

zoals bedrijfswagens, hospitalisatieverzekeringen, groepsverzekeringen, enzovoort. 

Maar belonen gaat om meer dan financiële beloning. Steeds vaker vallen onder het tota-

le beloningspakket ook zaken als opleidingskansen, werkinhoud, mogelijkheden om ar-

beid en gezin te combineren, enzovoort.2  

                                                

2 Voor meer informatie over verschillende beloningsvormen en het concept totale beloning, verwijzen we 
naar het informatiedossier prestatiebeloning: Bamps, H., Hellings, S., & Roelandt, P. (2008). Prestatiebe-
loning. Informatiedosssier. Brussel: SERV-Stichting Innovatie & Arbeid. 
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In dit onderdeel gaan we na in welke mate prestatiebeloning samen gaat met andere 

vormen van niet-financiële beloning. We kijken naar een aantal aspecten in verband met 

opleiding, het hebben van loopbaanontwikkelingsplanen en de werkinhoud en organisa-

tie van het werk.  

Tabel 33 Samenhang tussen restatiebeloning en opleidingskansen (% organisa-

ties met/zonder prestatiebeloning) 

 Geen  
prestatiebeloning 

Prestatiebeloning 

Geschreven opleidingsplan
1
 13,7% 26,7% 

Deelname van werknemers aan gewone oplei-
ding in 2010

2 45,1% 57,2% 

On-the-job training in 2010
3
 36,7% 56,1% 

Opleiding voor vaardigheden die niet tot direc-
te takenpakket behoren

4
 

14,3% 20,9% 

1 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .20 

2 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .17 

3 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .22 

4 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .12 

 

Het al dan niet toepassen van een systeem van prestatiebeloning hangt significant sa-

men met het hebben van een geschreven opleidingsplan, het deelnemen aan gewone 

opleiding en on-the-job trainingen in 2010 en het opleiden van medewerkers voor vaar-

digheden die niet tot het directe takenpakket behoren. Zo heeft 26,7% van de organisa-

ties met prestatiebeloning een geschreven opleidingsplan, terwijl dat maar bij 13,7% van 

de organisaties zonder prestatiebeloning zo is.  

Bij controle voor sector blijken deze verbanden niet significant voor de sector OOSP. Bij 

controle voor de grootte van de ondernemingen en organisaties blijven de verbanden 

significant, met twee uitzonderingen. Het verband tussen het hebben van prestatiebelo-

ning en het deelnemen van werknemers aan gewone opleiding in 2010 is enkel signifi-

cant voor de organisaties met minder dan 50 werknemers. Het opleiden van werknemers 

voor vaardigheden die niet tot het directe takenpakket behoren hangt enkel significant 

samen met prestatiebeloning in ondernemingen en organisaties met minder dan 10 

werknemers. Dus, vooral in kleinere ondernemingen en organisaties hangt prestatiebe-

loning samen met het deelnemen van werknemers aan gewone opleiding en het oplei-

den van medewerkers voor vaardigheden die niet tot hun takenpakket behoren. 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 5,6%% van alle ondernemingen en organisa-

ties zowel prestatiebeloning als loopbaanontwikkelingsplannen heeft. We gaan na in 

welke mate er een samenhang is tussen beide. 
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Tabel 34 Samenhang tussen prestatiebeloning en loopbaanontwikkelingsplan-

nen (% organisaties met/zonder prestatiebeloning) 

 Geen  
prestatiebeloning 

Prestatiebeloning 

Geen loopbaanontwikkelingsplannen 95,7% 84,8% 

Loopbaanontwikkelingsplannen
 

4,3% 15,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .21 
 

Er is een sterk verband tussen het hebben van prestatiebeloning en het hebben van 

loopbaanontwikkelingsplannen. Slechts 4,3% van de ondernemingen en organisaties 

zonder prestatiebeloning heeft loopbaanontwikkelingsplannen, terwijl dat voor onderne-

mingen en organisaties met prestatiebeloning 15,2% is. Dit verband blijft significant na 

controle voor grootte en sector. 

Is er ook een verband tussen prestatiebeloning en de werkinhoud? En met de organisa-

tie van het werk? We bekijken twee aspecten: het hebben van eenvoudig gestandaardi-

seerd werk voor minstens een deel van het personeel en het toepassen van jobrotatie 

en/of taakroulatie. 

Tabel 35 Samenhang tussen prestatiebeloning en eenvoudig  gestandaardiseerd 

werk en jobrotatie/taakroulatie (% organisaties met/zonder prestatiebe-

loning) 

 Geen  
prestatiebeloning 

Prestatiebeloning 

Jobrotatie/taakroulatie
1
 13,5% 23,0% 

Eenvoudig gestandaardiseerd werk voor min-
stens een deel van het personeel

2
 

39,4% 39,3% 

1 
Gewogen cijfers (N = 2.250), p<.000, Cramer’s V = .12 

2 
Gewogen cijfers (N = 2.250), ns 

 

Er is geen samenhang tussen het hebben van prestatiebeloning en het hebben van 

eenvoudig gestandaardiseerd werk voor minstens een deel van het personeel. Telkens 

vier op de tien organisaties en ondernemingen heeft eenvoudig gestandaardiseerd werk 

voor minstens een deel van het personeel. 

Het toepassen van jobrotatie en/of taakroulatie gebeurt bij 23,0% van de organisaties en 

ondernemingen met prestatiebeloning. Bij ondernemingen en organisaties zonder pres-

tatiebeloning past slechts 13,5% jobrotatie en/of taakroulatie toe. Dit verband geldt voor 

alle sectoren. Bij controle voor de grootte van de organisatie, blijft dit verband significant 

voor alle groottes met uitzondering van ondernemingen en organisaties met 10-49 werk-

nemers. 
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4. Besluit 

Beoordelen 

Op basis van de IOA-enquête 2011 blijkt dat meer dan de helft van de ondernemingen 

en organisaties in Vlaanderen minstens jaarlijks beoordelings- en/of functioneringsge-

sprekken voert. Het gaat hoofdzakelijk om zowel beoordelings- als functioneringsge-

sprekken: hetzij tijdens hetzelfde gespreksmoment (24,5%), hetzij in twee aparte ge-

spreksmomenten (13,1%). 

Het voeren van deze gesprekken gaat samen met het hebben van functiebeschrijvin-

gen: 67,3% van de ondernemingen en organisaties met beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken heeft functiebeschrijvingen, terwijl dat slechts 31,9% is voor de onder-

nemingen en organisaties zonder deze gesprekken. Slechts vier op tien van de onder-

nemingen en organisaties die jaarlijks beoordelingsgesprekken voert, doet dat op basis 

van schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria. 

Het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken komt meer voor bij grote 

ondernemingen en organisaties. Van de ondernemingen en organisaties met 1-9 werk-

nemers voert 51,4% beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Dat percentage stijgt 

tot 85,7% voor ondernemingen en organisaties met 200 werknemers of meer. Bij minder 

dan 200 werknemers geldt dat de ondernemingen en organisaties die deel uitmaken van 

een groep of grotere organisatie, ook vaker ondernemingen of organisaties zijn die be-

oordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren. Ook bij snelgroeiende ondernemin-

gen en organisaties is er meer kans dat deze gesprekken minstens jaarlijks worden ge-

voerd. 

Het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken hangt sterk samen met 

het voorzien van opleiding (gewone opleiding, on-the-job training, opleiding voor vaar-

digheden die niet tot het directe takenpakket behoren), vooral voor ondernemingen en 

organisaties met minder dan 50 werknemers. 

… en belonen 

De functie die een werknemer uitvoert en zijn/haar anciënniteit vormen een belangrijke 

basis voor het vaste basisloon. 63,2% van de ondernemingen en organisaties heeft een 

functie- en loonclassificatiesysteem, bij 63,0% is er een systeem van automatische 

loonsverhoging op basis van anciënniteit. Bij 43,9% van de ondernemingen en organisa-

ties is er een combinatie van beide systemen. 

Bijna vier op de tien ondernemingen en organisaties heeft een systeem van prestatiebe-

loning. Het kan gaan om een vaste loonsverhoging, dan wel een bonus of premie. Vaste 

prestatiebeloning komt bij 26,3% van de ondernemingen en organisaties voor en is 

vooral gebaseerd op individuele prestaties en competenties. 20,3% van de ondernemin-

gen en organisaties heeft een systeem van variabele prestatiebeloning, waarbij ook de 

collectieve prestaties van de dienst, de afdeling, het team en de financiële resultaten van 

de onderneming of organisaties een belangrijke rol spelen. Prestatiebeloning, vast en/of 

variabel, komt meer voor in grote en snelgroeiende ondernemingen en organisaties. In 

de sector “Overheid, Onderwijs en Social Profit” hebben minder ondernemingen en or-

ganisaties een systeem van prestatiebeloning dan in andere sectoren.  
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Vormen van financiële participatie, zoals winstdeling, aandelenopties of andere financi-

ele participatie, maken bij 3,5% van de private ondernemingen en organisaties deel uit 

van het  beloningssysteem. 
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Summary 

Reviews 

The 2011 IOA (Innovatie – Organisatie – Arbeid / Innovation – Organisation – Work) 

survey reveals that over fifty percent of businesses and organisations in Flanders carry 

out evaluation and/or performance reviews annually. Most carry out both evaluation 

and/or performance reviews: either in a single interview (24.5%), or in two separate in-

terviews (13.1%). 

There is a correlation between this and the use of job descriptions: 67.3% of businesses 

and organisations with evaluation and/or performance reviews have job descriptions, 

compared to just 31.9% for businesses and organisations without such reviews. Only 

four out of ten businesses and organisations which carry out annual appraisals do so on 

the basis of written appraisal criteria. 

Large businesses and organisations are more likely to carry out evaluation and/or per-

formance reviews. 51.4% of businesses and organisations with 1-9 employees carry out 

evaluation and/or performance reviews. This rises to 85.7% for businesses and organi-

sations with 200 or more employees. Businesses and organisations with fewer than 200 

employees belonging to a group or a larger organisation are also more likely to carry out 

evaluation and/or performance reviews. Rapidly growing businesses and organisations 

are also more likely to carry out such reviews at least once a year. 

There is a strong correlation between carrying out evaluation and/or performance re-

views and providing training (training courses, on-the-job training, training in skills not 

directly required for the job), particularly for businesses and organisations with fewer 

than 50 employees.  

… and rewards 

An employee‟s fixed basic salary is mainly based on the job they carry out and their 

length of service. 63.2% of businesses and organisations have a job and pay classifica-

tion system and 63.0% have a system of automatic salary increases based on length of 

service. 43.9% of businesses and organisations have a combination of both systems. 

Almost four out of ten businesses and organisations have a system of performance-

related pay. This may involve a fixed salary increase or bonus. 26.3% of businesses and 

organisations have fixed performance-related pay, mainly based on individual perfor-

mance and competencies. 20.3% of businesses and organisations have a system of 

variable performance-related pay, in which the collective performance of the division, 

department or team and the financial results of the business or organisation play an im-

portant role. Performance-related pay, fixed and/or variable, is more common in large 

and rapidly growing businesses and organisations. In the “Government, Education and 

Social Profit” sector, fewer businesses and organisations have a system of performance-

related pay than in other sectors. 

Forms of financial participation, such as profit-sharing, stock options or other forms of 

financial participation form part of the remuneration system for 3.5% of businesses and 

organisations in the private sectors. 
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