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Zodra een werkgever een werknemer wil aanwerven, is zijn vraag: “En hoeveel zou 

ik die moeten betalen?”

Een minderheid van werkgevers heeft daar altijd een pasklaar antwoord op. Alleen 

wie regelmatig grote hordes schoolverlaters aantrekt of veel standaardfuncties in de 

aanbieding heeft, vindt enige houvast in zijn vroegere praktijk. Voor alle anderen is 

het vaak een kwestie van inschatting (“Zal hij kunnen wat ik verwacht?”, “Stemt wat 

hij vraagt overeen met wat ik de anderen betaal?”, “Hoe zwaar zou ik zijn ervaring 

moeten inschatten?”) of zelfs van onderhandeling.

In onze praktijk worden we dan ook vaak met een grote verscheidenheid van derge-

lijke vragen geconfronteerd. Enkele voorbeelden:

“Ik heb Jan aangeworven maar hij wilde niet komen tenzij ik hem 2.800 euro 

betaalde. Ik heb moeten toegeven alhoewel Piet hier al jaren werkt en dezelf-

de job uitvoert voor 2.600 euro.”

“Wat ik zou willen veranderen, moet dat nu in een nieuwe arbeidsovereen-

komst? Of in een bijlage? Of beter via het arbeidsreglement?”

“Ik heb een andere firma overgenomen maar de lonen en arbeidsvoorwaar-

den ginds zijn behoorlijk afwijkend van degene die ik hier hanteer. Hoe ga ik 

daar mee om?”

“De drie beste kandidaten voor mijn vacature van informaticus hebben van-

daag allemaal een wagen. Eigenlijk was ik niet van plan er een te geven, maar 

kan ik wel anders?”

Ook tijdens de loopbaan van een medewerker stellen zich die vragen:

“Ik zou voor sommigen iets meer willen doen, maar zonder dat alles naar de 

belastingen gaat. En cafetariaplannen, wat zijn dat eigenlijk?”

“Ann komt regelmatig opslag vragen en soms ben ik daar al op ingegaan. 

Mieke vraagt nooit iets, heeft een lager loon ondertussen, maar is eigenlijk 

beter.”

“Ik vind dat Jef er echt wel de kantjes afloopt, maar hoe bespreek ik dat? 

Want morgen moet ik wel nog met hem door dezelfde deur.”
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“Stef beweert dat hij een aanbod heeft om elders 300 euro meer te verdie-

nen. Ik heb weinig zin om daar op in te gaan, maar ik wil hem ook niet kwijt.”

“Hebben functiebeschrijvingen wel zin? En leveren die functioneringsge-

sprekken eigenlijk wel iets op?”

Loonbeleid (reward management, loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid, belonings-

beleid, compensation and beneits  …) is dan ook één van de grootste verantwoor-

delijkheden van een HR-manager (-directeur).

Primo is het loonbeleid vaak met voorsprong de grootste uitgavenpost in de begro-

ting van een organisatie/bedrijf, zeker wanneer het een dienstenbedrijf betreft of 

een werkgever uit de quartaire sector.

Secundo zit je aan het loonbeleid bijna voor eeuwig vast. Een miskoop van een 

machine, een mislukte marketingcampagne, een IT-systeem dat niet doet wat het 

beloofd had  …: allemaal bijzonder erg, maar op te lossen door een nieuwe machi-

ne, een meer lashy campagne of een update. Wanneer je echter een medewerker 

een loon toezegt, zit je daar tot op het einde van diens dagen in de organisatie aan 

vast. Loon laten inleveren is doorgaans geen optie.

Tertio is loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid een kwestie van externe competitiviteit 

maar misschien nog meer van interne billijkheid. Welke precedenten schep je alle-

maal als je wél ingaat op die vraag voor een auto van die ene goede medewerker? 

Een groepsverzekering? Een opslag boven barema?

Quarto kijkt de vakbond natuurlijk ook mee naar je loonbeleid.

Quinquo bepaalt je loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid je aantrekkelijkheid als 

werkgever. We stevenen door de demograische ontwikkelingen voor een hoop 

functies af op een schaarste op de markt. Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid gaat 

hierbij over veel méér dan loon, auto en groepsverzekering, maar ook over het aan-

tal vakantiedagen, de mogelijkheid tot thuiswerk, maatschappelijk verantwoord on-

dernemen van de werkgever, de sfeer ...

Het wordt dus zaak om een loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid uit te stippelen dat 

erin slaagt:

• goede medewerkers aan te trekken,

• te waarderen en

• te behouden.

Dat het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid geen op zichzelf staande Spielerei is 

van de compensation- en beneitsmanager blijkt uit volgende tekening.
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functiebeschrijvingen juridische aspecten
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organisatie

hr-beleid
motivatie van alle 

medewerkers

© Jo Schouteten, Quotis

In dit boek beginnen we met het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid te kaderen 

binnen een ruimere context. We proberen aan de hand van evoluties in het verleden 

meteen trends aan te geven voor het loonbeleid in de verdere toekomst.

Hoofdstuk 2 behandelt de motivatie: mensen met ‘goesting’ naar het werk laten 

komen, is immers de essentie van het HR-beleid.

Het derde hoofdstuk behandelt alle aandachtsvelden van een goed uitgebalan-

ceerd loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Het vierde hoofdstuk vertaalt dit alles in een concreet loon- en arbeidsvoorwaar-

denbeleid.

Jo Schouteten, Marc Claes en Geert Haentjens
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