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SALARISVERHOGING: PRESTATIES VERSUS DIENSTJAREN 
 

 31% van de Nederlandse HR-managers geeft aan het meest geneigd te zijn een salarisverhoging toe te 
kennen op basis van meetbare resultaten van de prestaties. 

 Slechts 20% stelt de dienstjaren van de medewerker voorop om een salarisverhoging te geven. 

 Andere factoren waarom HR-managers geneigd zijn een salarisverhoging te bieden, zijn professioneel 
gedrag, bereidheid om te leren en het opnemen van extra verantwoordelijkheden. 

 36% van de Nederlandse HR-managers zegt dat de salarissen van bestaande medewerkers zullen stijgen in 
2015. 

 
Amsterdam, 22 juni 2015 - Uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het 
gebied van financiële en administratieve professionals, blijkt dat meer dan een derde (36%) van de 
Nederlandse HR-managers verwacht dat de salarissen van hun medewerkers dit jaar zullen stijgen. Er 
zijn verschillende redenen waarom werkgevers salarisverhogingen toekennen. Een opvallende trend is 
dat steeds meer bedrijven salarisverhogingen koppelen aan individuele prestaties. Zo’n drie op de tien 
(31%) HR-managers geven aan het meest te zien in een salarisverhoging op basis van meetbare 
resultaten van de prestaties. Op die manier zouden extra salariskosten gelijk lopen met een stijging van 
productiviteit. Dit staat tegenover 20% die het aantal dienstjaren van de medewerker voorop stelt. 
 
Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland, zegt: “Waar vroeger het aantal dienstjaren vaak 
leidend was bij het toekennen van een salarisverhoging, is dit de afgelopen jaren steeds meer veranderd. 
Tegenwoordig hechten werkgevers meer waarde aan individuele prestaties, productiviteit en 
competenties. Opvallend is ook dat bedrijven steeds transparanter worden wat betreft hun salarisbeleid, 
zodat beslissingen over het al dan niet toekennen van een salarisverhoging duidelijk zijn voor 
medewerkers. We zien dat deze transparantie een positief effect heeft op de algemene 
werktevredenheid.” 
 
Stephan Renken vervolgt: “Hetzelfde geldt voor bonussen. Zowel cashbonussen als bonussen in aandelen, 
warrants of opties zijn vaak gelinkt aan enerzijds bepaalde objectieven die vastgelegd worden in het begin 
van het jaar en anderzijds aan de resultaten van het bedrijf in het algemeen. Op deze manier kan het 
bedrijf financiële incentives koppelen aan geleverde prestaties en resultaten.” 
 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland – meerdere 
antwoorden toegestaan 

Door welke van de volgende factoren zou u het meest geneigd zijn om een medewerker een salarisverhoging aan 
te bieden? 

Extra verantwoordelijkheden naast de functie 34% 

Professioneel gedrag/samenwerken/teamwork 32% 

Meetbare resultaten van de prestaties 31% 

De periode sinds de laatste loonsverhoging 25% 

Bereidheid om te leren/vooruit te komen 24% 

Dienstjaren 20% 

Gemotiveerd 18% 

Risico dat medewerker naar concurrent gaat/tegenaanbod 11% 

Innovatief 9% 

Geen specifieke eisen/geen mening 9% 

http://www.roberthalf.be/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage


 

De Robert Half Salarisgids 2015 biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisschalen, 
aanvullende arbeidsvoorwaarden en specifieke werktrends voor finance-, accounting- en administratieve 
professionals. 

 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en januari 2015 in alle 
anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-managers over heel Nederland. Dit 
onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, talentmanagement 
en trends op de werkvloer. 
 
Over Robert Half 
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en 
Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps; specialist in 
het uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; 
specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; bemiddelt 
financiële interim-managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau en OfficeTeam; gespecialiseerd in het 
plaatsen van administratieve en secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in 
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Kijk voor meer informatie op roberthalf.nl  
 
Volg Robert Half via:  

 
 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Isabelle Beverwijk / Merel Zeilstra 
E-mail: Isabelle.Beverwijk@hkstrategies.com / Merel.Zeilstra@hkstrategies.com 
Tel: +31 (0)20 404 47 07  
 
Robert Half 
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Benelux 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net 
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