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Beloning is meer dan een zak geld

Belonen is meer dan geld
Aandachtspunten voor de or

daarom proberen een beloning te bieden die 

aansluit op het verwachtingspatroon van de 

potentiële werknemer. Het is als or belang-

rijk dat je daarom met de werkgever in ge-

sprek gaat over het aannamebeleid en de wij-

ze waarop het beloning bijdraagt aan de 

werving van geschikte toekomstige collega’s. 

 

3. Werknemers kunnen zich binden aan de orga-

nisatie

Eenmaal aan het werk helpt een goede belo-

ning werknemers te binden aan de organi-

satie. Iedereen vindt het fijn om gewaar-

deerd te worden en wil deze waardering ook 

merken tijdens het werk. 

Een valkuil voor werkgevers is het ontstaan 

van een disbalans tussen waardering en ge-

leverde arbeid. In dat geval krijgt de werkne-

mer een hogere beloning dan de geleverde 

arbeid eigenlijk waard is. Dit vermindert 

diens mobiliteit. Immers, de werknemer zal 

niet graag ergens anders gaan werken, om-

dat hij dan minder beloning ontvangt. 

Daarnaast levert een onuitlegbaar verschil 

in beloning vaak scheve gezichten op onder 

de collega’s van deze werknemer. Voldoende 

reden dus om hier doordacht mee om te 

gaan. Ga als or dus in gesprek met de werk-

B
eloning is en blijft belangrijk. Het is 

misschien wel de belangrijkste reden 

voor veel mensen om überhaupt aan 

het werk te zijn. Toch is beloning meer dan 

alleen dat salaris aan het eind van de 

maand. Het is een HR-instrument dat doe-

len en middelen heeft. 

1. Beloning biedt een tegenprestatie

Beloning is, zoals gesteld, niets meer dan 

een tegenprestatie van de werkgever voor 

geleverde inspanningen van de werknemer. 

De werknemer verricht arbeid en de werkge-

ver biedt een beloning hiervoor. Echter, be-

loning is niet alléén een tegenprestatie voor 

de geleverde arbeid. Het is ook een compen-

satie om bijvoorbeeld de flexibiliteit van de 

werknemer te waarderen. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag 

of de toeslag voor overwerk.

De or kan bij deze vorm van beloning een 

rol spelen door te kijken op welke manier 

werknemers worden ingezet en of de com-

pensatie hiervoor uitlegbaar is.

2. Het maakt de werkgever aantrekkelijk voor 

sollicitanten

Een goede beloning is belangrijk om als 

werkgever aantrekkelijk te zijn voor potentië-

le werknemers. Werkgevers willen niet naast 

het net vissen als het gaat om een goede po-

tentiele werknemer en als potentiele werkne-

mer wil je niet het gevoel krijgen dat je on-

dergewaardeerd wordt. De werkgever zal 

Waardering
Veel vormen van beloning kosten geen geld, 

wel tijd en aandacht. Waardering voor het 

werk wat werknemers doen is meer dan al-

leen het geld van hun salaris. Geld is echter 

wel belangrijk voor de werkgever als het 

gaat om het sturen van de organisatie. Het is 

voor ondernemingsraden dan ook belangrijk 

dat er een gezonde balans is tussen de uitga-

ven die de werkgever maakt ten aanzien van 

de beloning en de tevredenheid over die be-

loning van de werknemers. Een werlgever 

kan immers gouden bergen geven, maar als 

de continuïteit van de organisatie dan ge-

vaar loopt, is er een groot probleem.

Belonen

Beloning is voor de meeste werknemers dé reden om arbeid voor 

een werkgever te verrichten. De beloning die een werknemer  

ontvangt is feitelijk niet meer dan de tegenprestatie van de  

werkgever voor de inspanningen die de werknemer aan de werk-

gever geleverd heeft. Maar hoe belangrijk is beloning en wat  

verstaan we allemaal onder beloning?

Door Mark Capel
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Beloning is meer dan 

alleen een tegenprestatie 

voor de geleverde arbeid

Mochten jullie – bestuurder en onderne-

mingsraad – toch financiële prikkels onder-

deel willen laten zijn van het verzuimbeleid, 

dan moeten jullie rekening houden met het 

volgende:

Beperk de eventuele prikkels tot het korte 

verzuim. Immers, dit is het soort verzuim 

waar de werknemer een keuze heeft om 

wel/niet te verzuimen.

Zorg dat langdurige en/of ernstige ver-

zuimgevallen geen onderdeel zijn van de 

financiële prikkels

Heb aandacht voor het arbobeleid, waar-

door werknemers in een veilige omgeving 

hun werk kunnen doen.

Conclusie
Beloning is een breed begrip. We praten 

over de tastbare vormen van beloning, zoals 

het salaris, maar ook over de zachtere vor-

men zoals het uitspreken van waardering 

voor werknemers. Het is aan de or om met 

de werkgever in gesprek te gaan en te bepa-

len welke vormen geschikt zijn om werkne-

mers te belonen en te waarderen. Genoeg te 

doen dus! 

Mark Capel is directeur bij TRAINIAC 

mark@trainiac.nl

De gesprekken in de beoordelingscyclus zijn 

een uitgelezen mogelijkheid om waarde-

ring voor werknemers te laten blijken. 

Veel mensen zien namelijk op tegen func-

tionerings- en beoordelingsgesprekken 

omdat zij dan vooral te horen krijgen wat 

niet goed gaat. Door ook te bespreken 

wat goed gaat en daar waardering voor 

uit te spreken, worden dergelijke gesprek-

ken minder zwaar en dat draagt weer bij 

aan de motivatie van werknemers.

Het belangrijkste van dit rijtje is iets wat 

in veel organisaties nog te weinig wordt 

gedaan. Het heeft een enorme impact op 

werknemers en blijft nog lang in het ge-

heugen zitten. Dit magische HR-instru-

ment is… het ónverwachts uitspreken van de 

waardering! Het is zo simpel om iemand 

een compliment te geven als blijk van 

waardering. Laat werkgevers en leidingge-

vende de waardering voor werknemers 

uitspreken op andere momenten dan al-

leen na afloop van een functioneringsge-

sprek met positieve uitslag. Het doet 

wonderen!

Soms werkt beloning averechts
Er zijn situaties waarin een beloning niet 

het beoogde effect heeft. Indien de waarde-

ring niet oprecht is verliest hij niet alleen 

zijn kracht, maar wordt de boodschapper 

zelfs ongeloofwaardig. Waardering moet 

dus altijd oprecht zijn om het gewenste ef-

fect te hebben. 

Ook een financiële beloning kan averechts 

werken. Een voorbeeld hiervan zijn de fi-

nanciële beloningen die een werkgever han-

teert bij ziekteverzuim. Zo zijn er werkge-

vers die werknemers een beloning uitkeren 

bij 0 ziektedagen. Uit onderzoek van TNO 

Arbeid blijkt echter dat de resultaten van 

dergelijk financiële beloningen flink tegen-

vallen. Het effect van die zogeheten  ‘bonus-

malusregelingen’ is dat de verzuimfrequen-

tie weliswaar daalt, maar dat de duur van 

het verzuim toeneemt. Hierdoor zal het 

ziekteverzuim uiteindelijk niet lager zal 

worden, maar gelijk blijven of zelfs stijgen. 

Tevens is door TNO Arbeid vastgesteld dat 

deze ‘financiële prikkels’ na verloop van tijd 

nauwelijks meer werken; er is sprake van 

uitdoving. 

gever over eventuele scheefgroei en kijk hoe 

je beloning kunt harmoniseren waardoor de 

uit- en doorstroom van werknemers beter is 

te managen.

4. Het stimuleren van prestaties

Als beloning de tegenprestatie is voor in-

spanningen die de werknemer verricht, dan 

is beloning ook een middel om betere pres-

taties te stimuleren. Natuurlijk verwacht 

een werkgever bepaalde resultaten van een 

werknemer. Een extra beloning kan werkne-

mers stimuleren om net dat extra stapje te 

zetten en boven zichzelf uit te stijgen. Werk-

gevers zetten daarom verschillende manie-

ren van prestatiebeloning in om werkne-

mers te stimuleren beter te presteren. Op 

welke manier kan de werkgever jou motive-

ren middels beloning? 

Het is voor iedere or belangrijk dat je je bo-

venstaande goed realiseert. Hierdoor kun je 

op constructieve wijze meedenken over het 

beloningsbeleid van de organisatie, waar-

door je actief bijdraagt aan het succes van 

de organisatie en tevreden werknemers.

Beloning is meer dan geld
De hiervoor besproken vormen van belo-

ning zijn makkelijk uit te leggen als een ‘zak 

geld’. Beloning is voor veel mensen immers 

vooral het salaris. Het salaris is en blijft een 

ontzettend belangrijk onderdeel van de be-

loning. Hier betalen mensen tenslotte hun 

huur of hypotheek, boodschappen, kleding, 

vakanties et cetera van. Beloning is echter 

veel meer dan alleen het salaris. Belonen is 

een vorm van waardering geven en dat kan 

ook op andere manieren. Vaak zijn dit ma-

nieren die veel meer impact hebben op een 

werknemer dan het salaris waar hij aan ‘ge-

wend’ is. Denk bijvoorbeeld eens aan:

Opleidingsmogelijkheden die vergoed wor-

den door de werkgever, om doorgroei mo-

gelijk te kunnen maken. Dit wordt vaak 

niet gezien als een beloning, maar het is 

zeker een manier om mensen te binden of 

potentiële nieuwe collega’s aan te trek-

ken. De or heeft instemmingsrecht over 

het opleidingsbeleid. Ga dus gerust eens 

na hoe het opleidingsbeleid wordt ingezet 

en of het onderdeel kan zijn van het belo-

ningsbeleid. 

Flexibele werktijden waarbij de werknemer 

zelf zijn werktijden kan bepalen, kunnen 

tevens gezien worden als een vorm van 

beloning. Werknemers kunnen op deze 

manier hun werktijden beter aanpassen 

aan hun privéleven in plaats van dat zij 

hun privéleven moeten aanpassen aan 

hun werktijden.


