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Conclusr Research|HRM presenteert binnenkort de 14e editie van het onderzoeksrapport:

Belonen in Nederland
editie 2014-2015

onderzoeksrapport

BELONEN IN NEDERLAND 2014-2015
per functie
functieomschrijving •
functieniveau •
aantal jaren werkervaring •
primair salaris (vast en variabel) •
secundaire arbeidsvoorwaarden •
verwachte salarisverhoging 2015 •
per branche, werknemersklasse
percentage in- en uitstroom •
percentage ziekteverzuim •
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WERKGEVERS: BETAALT U UW WERKNEMERS MARKTCONFORM?
Loonkosten vormen vaak de grootste kostenpost
van een organisatie, dit maakt het noodzakelijk
om ze goed in de hand te houden. Daarnaast
heeft Nederland nog steeds te maken met een
krappe arbeidsmarkt en zal u dus een goed marktconform salaris moeten bieden om goede arbeidskrachten te werven. Een optimale beloning bindt
personeel aan uw organisatie. Betaal uw medewerkers dus marktconform.

?
Betaalt u uw medewerkers marktconform?
?
Wat verdient men eigenlijk in Nederland?
?
Welke verschillen in salarissen bestaan er tussen

de branches?
?
Wanneer is een beloningspakket optimaal?
?
Wilt u salarisonderhandelingen bieden op basis
van marktconforme feiten?
Actuele en betrouwbare antwoorden op deze en
andere vragen zijn beschikbaar. In december 2014
brengt Conclusr Research de 14e editie van het
rapport ‘Belonen in Nederland’ uit.

SEGMENTATIE VAN DE RESULTATEN
De onderzoeksresultaten worden onderverdeeld in de onderstaande vijf categorieën.
1. leeftijd
18 tot 29 jaar •
30 tot 39 jaar •
40 tot 49 jaar •
50 jaar of ouder •

2. werkervaring
1 tot 4 jaar •
5 tot 9 jaar •
10 tot 19 jaar •
20 jaar of meer •

3. regio 4. vestigingsgrootte
West-Nederland • 20-50 werknemers •
Midden-Nederland • 50-100 werknemers •
Noord-Nederland • 100-200 werknemers •
>200 werknemers •
Zuid-Nederland •
5. branche
industrie •
bouw •
handel en horeca •
transport/opslag/communicatie •
ICT •
overige zakelijke dienstverlening •
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Het overzichtelijke rapport ‘Belonen in Nederland’ is de verslaglegging van een grootschalig en diepgaand
onderzoek naar de salariëring in Nederland. Het is hét naslagwerk voor werkgevers, intermediairs en alle
andere partijen die een optimale beloning voor hun personeel nastreven.
Gebaseerd op circa 9.500 waarnemingen van circa 1.000 respondenten*, worden ruim 120 verschillende
functies uitgebreid in kaart gebracht. Daarbij is specifiek aandacht voor:
?
totaal vast salaris (inclusief vaste vergoeding en vakantietoeslag)
?
onkostenvergoeding
?
vaste bonus
?
variabele bonus
?
totaal salaris (inclusief variabele bonus)
?
auto van de zaak
?
de 'financial employee benefits' (bedrijfssparen, pensioen, levensloop)

* respondenten: hoofden personeelszaken, salarisadministratie en vergelijkbare functionarissen
** zie bijlage voor een compleet overzicht van de onderzochte functies
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REALISTISCHE MEDIAANBEREKENINGEN

OVER CONCLUSR RESEARCH|HRM

Op basis van de verkregen resultaten worden de
salarissen berekend en gerapporteerd voor alle
functies, gesegmenteerd naar vestigings- en naar
persoonskenmerken. Voor een evenwichtiger resultaat worden de salarissen onder de € 7.400 en
boven de € 300.000 bruto per jaar daarbij buiten
beschouwing gelaten. Bovendien worden de salarissen niet gebaseerd op gemiddelden, maar op de
zogenaamde mediaanberekening*, die een veel
realistischer beeld geeft.

HRM is een breed managementgebied dat continu
aan veranderingen onderhevig is. Om de nieuwe
trends en ontwikkelingen in beeld te brengen, verricht Conclusr al 14 jaar onderzoek op dit terrein.
Zo kunt u eenvoudig op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen binnen uw vak- en marktgebied.

ACCOUNTMANAGER • PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
functieprofiel
taken en verantwoordelijkheden

management key sales accounts binnen
productgroep of district
geeft leiding aan vertegenwoordigers,
rapporteert aan salesmanager
gemiddeld aantal jaren werkervaring 8 jaar (voor toelichting zie leeswijzer)
bruto vast salaris
€ 45.220
vakantietoeslag
8.0%
vaste bonus
€ 2.460
vaste onkostenvergoeding
€ 1.230
totaal vast salaris**
€ 52.530
totaal salaris (incl.variabel)***
€ 60.570
verwachte salarisstijging voor 2008 2,8%
positie in de organisatie

bruto vast salaris naar persoonskenmerken minimum mediaan maximum
leeftijd
18 - 29 jaar
€ 30.260 € 34.370 € 40.980
30 - 39 jaar
- 28.480 - 41.740 - 56.660
40 - 49 jaar
- 33.190 - 47.230 - 62.970
50 jaar of ouder
- 42.180 - 49.420 - 66.990
werkervaring
1 - 4 jaar
€ 29.770 € 42.540 € 47.370
5 - 9 jaar
- 28.480 - 40.750 - 82.850
10 - 19 jaar
- 33.500 - 46.870 - 66.990
20 jaar of meer
- 39.880 - 49.660 - 64.940
bruto vast salaris naar vestigingskenmerken minimum mediaan maximum
branche
industrie
€ 28.480 € 40.870 € 64.520
bouw
- 39.980 - 43.400 - 50.740
handel en horeca
- 33.350 - 43.550 - 66.990
transport, opslag, communicatie
- 33.240 - 40.260 - 50.580
ict
- 30.780 - 50.130 - 65.790
overige zakelijke dienstverlening
- 32.110 - 45.740 - 63.680
vestigingsgrootte
20 - 49 werknemers
€ 28.480 € 41.670 € 62.760
50 - 99 werknemers
- 32.640 - 46.640 - 63.080
100 - 199 werknemers
- 37.940 - 44.340 - 66.990
200 werknemers of meer
- 39.120 - 47.680 - 64.400
afwijking mediaan bruto vast salaris naar regio
west
midden
noord
zuid
+ 3,1%
+ 0,0%
- 5,6%
+ 3,4%
bruto vast salaris
totaal

€ 28.480 € 45.220

€ 66.990

ACCOUNTMANAGER • SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
mate waarin beloningsvorm beschikbaar is
bedrijfssparen

hoogte van beloningsvorm (indien beschikbaar)

80%

pensioen

100%

variabele bonus

€ 2.770

45%

vaste bonus
vaste onkostenvergoeding
auto van de zaak 15%
0%

In een apart hoofdstuk worden per branche, werknemersklasse en regio, de ziekteverzuimpercentages weergegeven, de in- en uitstroom en de mate
waarin werkgevers een collectief levensloopcontract aanbieden. Kortom, het rapport toont de
volledige beloningsinformatie in één oogopslag,
zoals het voorbeeld links (verkleind) laat zien.

€ 2.050

53%
65%

75% 100%
25%
50%
% van de vestigingen

€ 400
vaste onkostenvergoeding

vaste bonus
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variabele
bonus

* mediaanberekening:
50% van de salarissen is lager, 50% van de salarissen is hoger

Voor het onderwerp personeelsvoorziening volgen
we een aantal belangrijke deelgebieden op de voet
door continue onderzoeken. De onderzoeksresultaten vormen, op korte en op lange termijn, een
uitstekende basis voor de ontwikkeling van zowel
de strategische als operationele planning van
iedereen die actief is op dit gebied. Voorbeelden
van deze marktonderzoeken:
?
Webwerving
?
Belonen in Nederland
?
Arbodiensten- en re-integratiemarktmonitor
?
Arbeidsmarktmonitor
?
Arbeidsmobiliteit binnen de beroepsbevolking
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MEER INFORMATIE & BESTELLEN
Wij vertrouwen erop u een goede indruk te hebben gegeven van de nieuwste editie van deze voor
werkgevers eigenlijk onmisbare rapportage.
Wilt u dit rapport direct na verschijning in uw bezit
krijgen, retourneer dan het ingevulde bestelformulier. Natuurlijk kunt u ook eerst contact met ons
opnemen voor meer informatie over dit of andere
van onze onderzoeken.
Conclusr Research | Mobiliteit
c : de heer Th. Vassiliadis
e : thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
t : (076) 800 54 20

Conclusr Research B.V.
Lage Mosten 1
4822 NJ Breda

PLANNING EN PRIJZEN*
oplevering
?
Belonen in Nederland 2014-2015:
rapport beschikbaar in december 2014 (week 49)
?
medewerkerstevredenheidsonderzoek:
maatwerk, doorlopend mogelijk
kosten rapportages
?
Belonen in Nederland 2014-2015,
standaardprijs
?
medewerkerstevredenheidsonderzoek
maatwerk, conform uw wensen

€ 598,00*

‘Belonen in Nederland’ is één van de vele
multiclient onderzoeken van Conclusr
Research. Wij verzorgen ook marktonderzoeken geheel op maat: onze singleclient
onderzoeken. Waarover u wilt, wederkerend
(monitorend) of eenmalig.
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden?
Wij informeren u graag.

nacalculatie

* bedragen zijn exclusief btw
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OVERZICHT FUNCTIES BELONEN IN NEDERLAND 2014-2015
1. bestuur en directie
algemeen directeur
concerndirecteur
divisiedirecteur
directeur operations
plantmanager
2. staf, advies en beleid
directiesecretaris
hoofd algemene zaken
senior beleidsmedewerker
beleidsmedewerker
senior consultant
consultant
junior consultant
3. juridische zaken
hoofd juridische zaken
juridisch adviseur
medewerker juridische zaken
4. financiën
financieel directeur
hoofd financiële administratie
controller
assistent controller
financieel analist/accountant
hoofd boekhouding
boekhouder
assistent boekhouder
hoofd credit management
medewerker credit management

5. administratie en ondersteuning
facilitymanager
officemanager
directiesecretaresse
secretaresse
hoofd administratie
administratief medewerker
telefoniste/receptioniste
baliemedewerker
medewerker postafhandeling
schoonmaker
cateringmedewerker
6. personeel en organisatie (P&O)
directeur P&O/HRM
manager P&O/hoofd PZ
personeelsfunctionaris
opleidingsfunctionaris
medewerker personeelszaken
salarisadministrateur
hoofd personeelsadministratie
medewerker personeelsadministratie
7. kwaliteit, veiligheid en milieu
manager kwaliteitszorg
hoofd kwaliteitscontrole
veiligheids- en arbodeskundige
kwaliteitscontroleur
manager KAM/HSE
arbocoördinator

w w w. c o n c l u s r. n l

8. inkoop
directeur inkoop
manager inkoop
hoofdinkoper
inkoper
assistent inkoop
9. verkoop en klantenservice
commercieel directeur
sales director
(area) sales manager/hoofd verkoop
productmanager
accountmanager
sales representative/vertegenwoordiger
commercieel medewerker binnendienst
telemarketeer
hoofd verkoopadministratie
medewerker verkoopadministratie
10. reclame en communicatie
hoofd promotion & advertising
medewerker promotion & advertising
hoofd communicatie/PR/interne en
externe betrekkingen
medewerker communicatie
11. marketing en marktonderzoek
marketingmanager
marketingmedewerker
senior marktonderzoeker
marktonderzoeker

12. techniek
technisch directeur
hoofd technische dienst/onderhoud
(buitendienst)medewerker
projectleider bouw
procesengineer
productie-engineer
onderhoudstechnicus
calculator/werkvoorbereider
ontwerptekenaar

15. logistiek
directeur logistiek
hoofd logistiek
hoofd distributie
hoofd materialsplanning
hoofd magazijn
magazijnmedewerker
chauffeur
traffic manager
traffic medewerker

13. research en development (R&D)
manager R&D
senior R&D engineer
R&Dengineer
projectmanager
senior onderzoeker
onderzoeker

16. productie
directeur productie
hoofd productie/productiemanager
hoofd productieplanning/bedrijfsbureau
productieplanner
assistent planner
productieleider
supervisor/voorman
productiemedewerker

14. automatisering (ICT)
directeur ICT
manager ICT
manager systeemontwikkeling
manager systeembeheer
projectleider/-manager ICT
adviseur ICT
systeemontwerper
informatieanalist
systeemprogrammeur/-analist
hoofd operator
medewerker helpdesk
netwerkbeheerder
programmeur/operator
webmaster
database administrator

HRM

bestelformulier

Belonen in Nederland 2014-2015
wij bestellen:
onderzoeksrapport Belonen in Nederland 2014-2015
bij bestelling voor 14 november 2014

€
€

prijs*
598,00
548,00

gegevens facturering
bedrijfsnaam

postadres

wij zijn geïnteresseerd in maatwerk:
medewerkerstevredenheidsonderzoek, neem contact met ons op

nacalculatie

* prijzen zijn exclusief btw en € 6,95 verzendkosten, factuur volgt bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen

postcode
plaats
telefoon

Indien adequate uitvoering van het onderzoek hier om vraagt, behoudt Conclusr Research B.V. zich het recht voor wijzigingen in onderzoeksvragen en/of planning door te voeren. Gaat het om ingrijpende veranderingen, dan zullen wij u hier tijdig over informeren.
Leverings- en betalingsvoorwaarden: al onze leveringen geschieden conform de leverings- en betalingsvoorwaarden voor marktonderzoek,
vastgelegd door de Markt Onderzoek Associatie (MOA). Deze kunt u vinden op onze website: www.conclusr.nl/leveringsvoorwaarden.

fax
contactpersoon
functie
e-mail
btw-nummer
KvK-nummer
PO-nummer

indien afwijkend, gegevens bezorging
bedrijfsnaam

akkoordverklaring
naam
functie
datum
handtekening

het ingevulde en ondertekende formulier retour naar:

t.a.v.

Conclusr Research B.V.
HRM
t.a.v. de heer Th. Vassiliadis
Lage Mosten 1
4822 NJ Breda

postadres

postcode
plaats

w w w. c o n c l u s r . n l
210006

