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Samenvatting 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) regelt sinds 1 januari 2013 het bezoldigingsmaximum 

van bestuurders in het publiek domein. In hoeverre de salarissen van de directeurs van sociale 

werkbedrijven (SW-bedrijven) in 2017 voldoen aan de WNT-norm, en hoe zich de salarissen sinds 

2014 ontwikkeld hebben, is in opdracht van Cedris via een digitale enquête in kaart gebracht. Er 

zijn 95 bedrijven aangeschreven, waarvan 74 hebben deelgenomen aan de enquête. 

 

Het gemiddelde bruto jaarsalaris van de directeurs van SW-bedrijven is ten opzichte van het 

vorige onderzoek in 2014 licht gedaald. De spreiding van de salarissen is toegenomen. Zo 

bedroegen het laagste salaris en het hoogste salaris in 2014 respectievelijk € 59.000 en € 

217.000. In 2017 bedroegen deze respectievelijk € 33.000 en € 235.600. De gemiddelde totale 

bezoldiging over 2017 bedroeg € 118.800. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle SW-directeurs voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. 

Als het totale beloningsniveau wordt bekeken, dan blijkt dat twee directeurs in loondienst boven 

de wettelijke norm van € 181.000 uitkomen. Eén directeur is werkzaam bij een stichting en geeft 

aan dat deze stichting naar eigen zeggen wel onder de WNT valt. De andere geeft aan dat het 

bedrijf een BV is en dat dit type niet onder de WNT-norm van € 181.000 valt. Er wordt toegelicht 

dat transparantie over de beloning voldoende is. 

 

Uit de enquête blijkt dat directeurs over het algemeen tevreden zijn over de hoogte van de 

beloning. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 

De functie van directeur van een SW-bedrijf brengt een grote verantwoordelijkheid en een grote 

dynamiek met zich mee. Als directeur vertegenwoordig je de organisatie in een gevarieerd 

netwerk van publieke en private stakeholders in de regio. De directeur speelt een belangrijke rol 

in visieontwikkeling en de vertaling daarvan naar concrete bedrijfsdoelstellingen. De directeur is 

eindverantwoordelijk voor de resultaten van het bedrijf en voor de medewerkers. De grote 

verantwoordelijkheid gecombineerd met het complexe speelveld maakt het een relatief zware 

functie met een zeker afbreukrisico, wat een 'passende beloning' rechtvaardigt. 

 

De laatste jaren is veel discussie geweest over wat wel en niet kan worden gezien als een 

passende beloning voor bestuurders in de publieke sector. Zo was er veel aandacht voor de 

beloning van bestuurders in bijvoorbeeld de zorg en bij woningbouwverenigingen. Als reactie op 

dit openbare debat heeft de Tweede Kamer in november 2012 de Wet Normering Topinkomens 

(WNT) aangenomen. De WNT kent drie beloningsregimes. 

• In het eerste regime mag de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet 

uitstijgen boven een beloningsmaximum. Het vastgestelde bezoldigingsmaximum bedraagt 

100% van het brutosalaris van een minister. Voor 2017 komt dit overeen met een maximum 

van € 181.000. 

• In het tweede regime mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende 

norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Deze geldt voor de volgende 

sectoren:  

− Zorg, jeugdhulp en zorgverzekeraars.  

− Woningcorporaties. 

− Onderwijs, cultuur en wetenschap. 

− Ontwikkelingssamenwerking. 

• Het derde regime houdt in dat het kabinet de beloning niet normeert. Voor alle instellingen, 

ook die onder regime 1 en 2 vallen, geldt dat de beloning van bestuurders openbaar moet 

worden gemaakt.  

In het kader van dit onderzoek hebben wij alleen naar het eerste regime gekeken. 

 

In dit rapport worden de directiebeloningen van 2017 in kaart gebracht en met het 

bezoldigingslimiet van 2017 vergeleken. 

 

Conformiteit WNT 

Als het totale beloningsniveau wordt bekeken, dan blijkt dat twee directeurs in loondienst boven 

de wettelijke norm van € 181.000 voor 2017 uitkomen. Eén directeur is werkzaam bij een 

stichting en geeft aan dat deze stichting naar eigen zeggen onder de WNT valt. De andere geeft 

aan dat het bedrijfstype een BV is, en dat deze niet onder de WNT-norm van € 181.000 valt. Er 

wordt door deze respondent toegelicht dat transparantie over de beloning voldoende is. 
 

Cedris 

Cedris heeft als brancheorganisatie van de SW-bedrijven in de periode 2006 tot en met 2011 in 

vier opeenvolgende jaren onderzoek gedaan naar de hoogte en ontwikkeling van de directie-

salarissen. Via een geanonimiseerd rapport zijn steeds de onderzoeksresultaten openbaar 

gemaakt. Het salarisniveau in de SW-sector liep volgens de onderzoekers in de pas met het 

niveau dat voor bestuurders in de (semi)-publieke sector als wenselijk wordt beschouwd. Omdat 

de wijzigingen van jaar op jaar zeer beperkt waren, is in 2009 besloten dit onderzoek niet meer 

jaarlijks uit te voeren maar eens in de vier jaar. 
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Er is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd over 2014. Nu is er besloten een herhaling van dit 

onderzoek uit te voeren over 2017. De onderzoeksresultaten treft u hierbij aan. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we een korte toelichting op de onderzoeksaanpak. De resultaten 

beschrijven we in hoofdstuk 3. De gebruikte vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1. Bijlage 2 bevat 

de cijfermatige uitkomsten uit de enquête. 
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2 Aanpak 

Om de gewenste gegevens op te halen is een geautomatiseerde enquête uitgestuurd naar de 

SW-bedrijven. De enquête was gericht aan directeurs en/of concerncontrollers van de SW-

bedrijven. De enquête bestond uit drie delen:  

1. Een deel met vragen gericht op algemene persoons, en bedrijfskenmerken. 

2. Een deel gericht op informatie over het dienstverband en de hoogte van de beloning. 

3. Een deel waarin de mening en de waardering van de huidige beloning is opgetekend. 

De uitvraag vond plaats in de periode van 2 april tot en met 14 mei 2018. De gebruikte vragenlijst 

is opgenomen in Bijlage 1. 

 

De volledigheid en representativiteit van de uitvraag bij dit onderwerp is van belang om de 

uitkomsten voldoende zeggingskracht en legitimiteit te verschaffen. Na een eerste 

gegevensuitvraag en enkele herinneringsberichten door KplusV heeft Cedris een actieve rol 

gespeeld door actief contact met haar leden te zoeken bij non-respons. 

 

Uiteindelijk hebben 74 van de 95 bedrijven de vragenlijst geheel ingevuld. Het 

responspercentage van het onderzoek bedraagt daarmee 78%. Dit relatief hoge 

responspercentage geeft aan dat ook bij de SW-bedrijven zelf transparantie over het 

beloningsniveau als belangrijk wordt ervaren. De antwoorden uit de enquête zijn verwerkt met 

standaardsoftware en vastgelegd in voorliggende rapportage. Bijlage 2 bevat de beschrijvende 

statistieken. 

 

Naar de bedrijven die niet hebben meegewerkt aan het onderzoek heeft Cedris verdiepend 

onderzoek gedaan (zie Tekstbox 1). 

 

Eénentwintig bedrijven hebben niet deelgenomen aan de enquête. Een aantal bedrijven geeft 

aan om diverse reden (vaak tijdgebrek) de enquête niet ingevuld te hebben. Bedrijven die niet 

hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn apart benaderd met de volgende vragen:  

• Valt uw organisatie formeel onder de Wet Normering Topinkomens?  

• Voldoet uw organisatie aan de normbedragen die zijn gesteld in de Wet Normering 

Topinkomens? 

• Hoe is uw organisatie transparant over het beloningsbeleid van de topfunctionaris? 

Hierop hebben 20 bedrijven gereageerd. Op één na geven deze bedrijven allen aan dat zij 

voldoen aan de WNT-norm. Het grootste gedeelte vermeldt dat zij transparant is over de 

bezoldiging van de directie via publicatie in het jaarverslag of andere jaarstukken. Drie 

bedrijven geven aan niet onder de WNT te vallen. Twee hiervan geven specifiek aan wel aan 

de WNT te voldoen. De derde doet hier geen nadere uitspraken over. Hiernaast is één bedrijf 

geen lid meer, en daardoor niet benaderbaar. 

Tekstbox 1 Overzicht van redenen waarom bedrijven niet deelnamen aan de enquête 
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3 Resultaten 

3.1 Persoonlijke karakteristieken 
Op basis van de vragenlijst kan aan de hand van de opgegeven persoonlijke karakteristieken de 

volgende schets van een directeur van een SW-bedrijf worden gemaakt: 

 

De directeur is meestal een man (77%) met een leeftijd tussen de 50 en de 60 jaar, soms 

iets jonger, soms wat ouder. De gemiddelde leeftijd is 54. De directeur heeft steevast een 

hoge opleiding genoten; soms HBO maar in de meeste gevallen een universitaire 

opleiding. De directeur is, overeenkomstig de leeftijd, over het algemeen een zeer 

ervaren kracht, met gemiddeld tussen de 10 en 15 jaar ervaring. Een directeur van een 

SW-bedrijf heeft een 100%-dienstverband en zit gemiddeld rond 4,5 jaar op deze positie. 

In vergelijking met 2014 is er sprake van een lichte toename aan contracten voor 

bepaalde tijd en deeltijd werk. 

 

In Bijlage 2 hebben wij volledigheidshalve statistische samenvatting van alle uitkomsten uit de 

enquête opgenomen. 

 

3.2 Beloningen vaste dienstbetrekking 
3.2.1 Jaarsalaris vaste dienstbetrekking 

In deze paragraaf beschrijven we de beloning van directeurs voor SW-bedrijven. De hoogte van 

de beloning is (evenals in 2014) niet gecorrigeerd voor het aantal contracturen. Het gaat hier om 

in totaal 67 respondenten.  

 

Het gemiddelde bruto jaarsalaris van een directeur van een SW-bedrijf met een vaste betrekking 

bedraagt € 112.000, met een spreiding van € 56.160 tot € 235.600. In Figuur 1 staat de verdeling 

van de salarissen over verschillende salarisklassen. In vergelijking met 2014 is de spreiding van de 

salarissen toegenomen. In 2014 lagen de salarissen binnen de bandbreedte van € 59.000 en 

€ 217.000. Daarnaast lag in 2014 bijna 45 procent van de salarissen in de categorie 100-125. In 

2017 is dit ongeveer 36 procent. Er lijkt een verschuiving te hebben opgetreden naar lagere 

salariscategorieën. In relatie tot de verlaging van het bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% 

van het ministerssalaris in 2015 is deze verschuiving niet verrassend. Als er gekeken wordt naar 

alleen bruto jaarsalaris, dan vallen twee directeurs boven de norm van € 181.000. 

 

 
Figuur 1 Bruto jaarsalaris directeurs SW-bedrijven met vaste aanstelling (€ x1.000) 
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In Figuur 2 geven we de salariswijziging van 2017 weer ten opzichte van 2016, zoals dit door de 

respondenten is aangegeven. Bij de meeste directeurs is het salaris met 1 procent tot 2 procent 

gegroeid. Directeurs die aangaven dat een salariswijziging niet van toepassing is, gaven 

doorgaans aan dat zij in 2017 in dienst traden. In vergelijking met 2014 is het aandeel directeurs 

met salariskrimp toegenomen van 13 procent naar 16 procent. Het aandeel salarissen dat met 

meer dan 10 procent groeide nam ook af: van 8 naar 3 procent.  

 

 
Figuur 2 Salariswijziging ten opzichte van 2016 

 

3.2.2 Totale bezoldiging vaste dienstbetrekking 

Naast het bruto-jaarsalaris zijn ook de andere relevante beloningscomponenten in kaart gebracht 

om te toetsen of er wordt voldaan aan de WNT-norm. Hiertoe worden de volgende 

componenten opgeteld: 

• Het bruto-jaarsalaris. 

• Arbeidsmarkttoeslag. 

• Variabele beloning. 

• Pensioensbijdragen. 

• Belastbare, specifieke onkostenvergoedingen. 

• De bijtelling van een eventuele leaseauto (minus eigen bijdragen hieraan). 

• Overige individuele bijdragen. 

De totale beloningen van de directeurs is te vinden in Figuur 3.  

 

Voor twee directeurs ligt de beloning hoger dan de WNT-norm van € 181.000. Eén geeft aan voor 

een stichting te werken, en geeft aan dat deze stichting naar eigen zeggen wel onder de WNT 

valt. Hier wordt echter geen nadere toelichting op gegeven. De ander geeft aan dat het type 

bedrijf een BV betreft. Deze laatste geeft aan niet binnen de richtlijnen van de WNT te vallen, en 

onderbouwt de afwijking in beloningsstructuur door op te merken dat het bedrijf conform WNT 

volledig transparant is over de beloningsstructuur. Dit bedrijf staat echter wel in de WNT-

registers.  
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Figuur 3 Totale beloning directie SW-bedrijven (€ x1.000) 

Het valt op dat het aantal personen met extra beloningscomponenten relatief beperkt is: voor de 

meeste regelingen is dit ongeveer 4 tot 14 procent van de deelnemers. Uitzondering hierop 

vormt het gebruik van een leaseauto; 42 procent van de directeurs maakt gebruik van een 

leaseauto.  

• 3 van de ondervraagden geven aan een arbeidsmarkttoeslag te hebben ontvangen. 

Gemiddeld ligt deze toeslag op een bedrag van ongeveer € 9.000.  

• 3 van de respondenten ontvangen een variabele beloning, gebaseerd op prestatieafspraken 

of gebaseerd op een evaluatie van het functioneren. Gemiddeld ligt deze beloning op 

ongeveer € 11.000. 

• 11 van de respondenten ontvangt een bijdrage aan het pensioen met een gemiddelde 

omvang van € 11.600. 

• Daarnaast wordt er door 10 directeurs een onkostenvergoeding ontvangen met een 

gemiddelde omvang van afgerond € 2.580.  

• Circa 42 procent van de directeurs rijdt een leaseauto met een gemiddelde cataloguswaarde 

van € 44.000. Het gemiddelde leasebedrag bedraagt ongeveer € 970 per maand, waaraan een 

bedrag van gemiddeld € 110 door de directeur zelf wordt bij gedragen. 

 

In vergelijking met 2014 is de gemiddelde arbeidsmarkttoeslag gedaald van € 12.000 naar 

€ 9.000. Ook de waarde van de gemiddelde pensioensbijdrage is gedaald: van € 16.000 naar 

€ 11.600. Verder is de gemiddelde onkostenvergoeding gestegen van € 1.900 naar € 2.580. De 

variabele beloning ligt met € 11.000 gemiddeld onder het gemiddelde van € 12.000 in 2014. Het 

aandeel directeurs met een leaseauto van de zaak is met 10 procent afgenomen ten opzichte van 

2014. De waarde van de leaseauto, het leasebedrag en de eigen bijdrage zijn gestegen, met 

respectievelijk € 2.600, € 60 en € 20 ten opzichte van 2014 (zie ook Bijlage 2). 

 

3.3 Resultaten directie zonder vaste dienstbetrekking 
Voor directeurs zonder vaste dienstbetrekking gelden afwijkende normen. Het maximale 

beloningsniveau kent twee limieten: een maximaal jaarsalaris en een maximaal uurtarief. Het 

maximale jaarsalaris is als volgt opgebouwd: de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking 

startend in 2017 gold een maximumsalaris van € 24.500, in de daarop volgende maanden is het 
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maximum bepaald op € 18.5001. Het maximale salaris ligt daarmee op € 258.000, indien de 

directeur geheel 2017 werkzaam was bij het betreffende bedrijf. Hiernaast gold voor parttime 

dienstbetrekkingen in 2017 een maximaal uurtarief van € 176.  

 

In totaal hebben er 7 respondenten aangegeven een interim-aanstelling te hebben of op 

contractbasis te werken. Los van dat directeurs die op contract/interim basis werken allen 

mannelijk, zijn verschilt deze groep niet wezenlijk van de groep die in loondienst werkt op basis 

van persoonskenmerken. Wel valt op dat de omvang van de aanstelling in vier van de negen 

gevallen onder de 70 procent ligt. De gemiddelde omvang van de aanstelling ligt op 71 procent 

tegenover 96 procent voor de groep directeurs in loondienst.  

 

 

 
Figuur 4 Totale beloning directie SW-bedrijven zonder vaste aanstelling (€ x1.000) 

Figuur 4 toont de totale beloningen van de directeurs zonder vaste aanstelling. Hierbij is 

gecorrigeerd voor de omvang van de dienstbetrekking.2 Zoals te zien vallen de beloningen van 

alle respondenten binnen het maximale normbedrag van € 258.000.  

 

Er is in het kader van dit onderzoek ook bekeken of de totale beloningen voldoen aan de norm 

van een maximaal uurloon van € 176. Hiertoe is een uurtarief berekend op basis van het bruto 

jaarsalaris, de omvang van de dienstbetrekking en een werklast van 1836 uur per jaar. De 

resultaten staan in Figuur 6. Zoals te zien is zijn de berekende uurtarieven lager dan het maximale 

tarief van € 176 per uur.  

 

                                                                 
1 Het bezoldigingsmaximum is gekoppeld aan de duur van de opdracht. De genoemde bedragen zijn geen absolute 

maxima per kalendermaand, maar bepalen het totale bezoldigingsmaximum. Dit kan dus evenredig over de gewerkte 
maanden verdeeld worden . 

2 Deze omrekening is gedaan door het jaarsalaris over 2017 te extrapoleren naar een voltijds dienstbetrekking. 
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Figuur 5 Uurtarieven directeurs zonder vaste dienstbetrekking (in €) 

 

3.4 Transparantie 
De meeste bedrijven rapporteren over de directiebeloningen in het jaarverslag. 69 respondenten 

geven aan dat dit gebeurt. Tien respondenten geven aan dat dit niet gebeurt. Hiervan geven vier 

aan dat dit voor het niet verplicht is. Van de overige zes geeft één respondent aan op een andere 

manier transparantie te geven. De overige respondenten geven geen nadere toelichting. 

 

3.5 Tevredenheid 
Tot slot hebben wij de respondenten gevraagd naar hun mate van tevredenheid over de hoogte 

van de beloning (Figuur 6).Het grootste gedeelte blijkt tevreden tot zeer tevreden te zijn over de 

hoogte van de beloning (68 procent). Een relatief groot deel staat neutraal over de hoogte van de 

beloning (28 procent). De overige vier procent geeft aan ontevreden te zijn. Geen enkele 

respondent geeft aan zeer ontevreden te zijn. Ten opzichte van 2014 zijn directeurs meer 

tevreden over de hoogte van de beloning. Ook op de vraag hoe men de hoogte van de beloning 

ten opzichte van de zwaarte van de functie beoordeeld, beantwoorden percentueel minder 

directeurs dat dit 'te laag' is in vergelijking met 2014 (zie ook Bijlage 2). 

 

 
Figuur 6 Mate van tevredenheid over beloning in procenten 
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Bijlage 1 Vragenlijst 

1. Wat is uw geslacht? {man/vrouw} 

2. Wat is uw leeftijd? {getal invoer} 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? {meerkeuze} 

• Lager onderwijs. 

• Lager voortgezet onderwijs. 

• Hoger/wetenschappelijk voortgezet onderwijs. 

• Middelbaar beroepsonderwijs. 

• Hoger beroepsonderwijs. 

• Universiteit. 

Anders, namelijk: 

4. Wat voor type bedrijf is het SW bedrijf? {meerkeuze} 

• Gemeentelijke afdeling. 

• Gemeenschappelijke regeling. 

• Overheidsvennootschap. 

• Stichting. 

Anders, namelijk: 

5. Welke wettelijke taken voert uw organisatie uit? {meerkeuze} 

• Uitvoering WSW. 

• Uitvoering WSW en Participatiewet Werk. 

• Uitvoering WSW en Participatiewet Inkomen, Werk & Handhaving. 

Anders, namelijk: 

6. Wat is uw type aanstelling? {meerkeuze} 

• Directeur in loondienst van het SW-bedrijf. 

• Directeur gedetacheerd vanuit een gemeente of andere publieke organisatie. 

• Contractbasis. 

• Interim-aanstelling. 

Anders, namelijk: 

7. Wat is de duur van uw huidige aanstelling? {meerkeuze} 

• Aanstelling voor onbepaalde tijd. 

• Aanstelling voor bepaalde tijd. 

8. {indien 7 = aanstelling voor bepaalde tijd} Wat is de duur van uw aanstelling (in jaar)? {getal 

invoer} 

9. Wat is de formele omvang van uw huidige aanstelling? {getal invoer; procent} 

10. Sinds wanneer bent u werkzaam in deze functie? {datuminvoer} 

11. Hoe lang bent u al werkzaam in een functie van overeenkomstige zwaarte (in jaar)? {getal 

invoer} 

12 Zijn er bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van uw functie als 

directeur, die van belang zijn in relatie tot uw betrekking? {ja/nee} 

* Bijvoorbeeld extra taken door langdurige afwezigheid lid MT. 

13. {indien 12 = ja} Kunt u deze omstandigheden nader omschrijven? {open tekstinvoer} 

14. Wat was uw bruto jaarinkomen over 2017 (in euro, inclusief vakantietoeslag en standaard 

uitkering zoals eindejaarsbonus/13e maand)? {getal invoer} {verplicht} 

15. Wat was in uw huidige functie de wijziging van het Bruto jaarinkomen ten opzichte van 2016? 

{meerkeuze} {verplicht} 

 < 0 % 
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 3-5 % 

 5-10 % 
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 > 10 % 

 Niet van toepassing 

16. Ontvangt u een arbeidsmarkttoeslag? {ja/nee} {verplicht} 

17. {Indoen 16 = ja} Wat was de omvang van uw arbeidsmarkttoeslag (€ per jaar)?? {getal invoer} 

{verplicht} 

18. Ontvangt u een variabele beloning? {ja/nee} {verplicht} 

19. {Indien 18 = ja} Op welke grond/reden wordt deze beloning verstrekt? {meerkeuze} {verplicht} 

Vastgelegde afspraken en prestaties (prestatieovereenkomst). 

 Op basis van een algemene beoordeling van het functioneren. 

Anders, namelijk 

20. {Indien 18 = ja} Wat is de totale omvang van de variabele beloning (€ per jaar)? {getal invoer} 

{verplicht} 

21. Ontvangt u bijzondere, individuele bijdragen aan uw pensioen? {ja/nee} {verplicht} 

22. {Indien 21 = ja} Wat is de omvang van deze bijzondere individuele bijdragen aan uw pensioen 

(€ per jaar)? {getalinvoer} {verplicht} 

23. Ontvangt u belastbare specifieke onkostenvergoedingen? {ja/nee} {verplicht} 

24. {Indien 23 = ja} Wat voor soort belastbare onkostenvergoedingen ontvang u? {meerdere 

keuzes mogelijk} {verplicht} 

• Representativiteit. 

• Kilometervergoeding eigen auto (> € 0,19 per km). 

• Belastbare verhuiskostenvergoeding (> € 7.750). 

• Vergoeding aan of verkoop van eigen woning. 

Anders, namelijk 

25. {Indien 23 = ja} Wat is de omvang van de onkostenvergoeding, bovenop het onbelaste 

gedeelte (€ per jaar)? {Getal invoer} {verplicht} 

26.  Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking is gesteld? {ja/nee} {verplicht} 

27. {Indien 26 = ja} Wat is de cataloguswaarde van deze auto (in euro)? {getal invoer} {verplicht} 

28. {Indien 26 = ja} Wat is de fiscale bijtelling voor deze auto? {getal invoer, procent} {verplicht} 

29. {Indien 26 = ja} Wat is de maandelijkse bijdrage die door u wordt betaald (€ per maand)? 

{getal invoer} {verplicht} 

30. {Indien 26 = ja}  Betreft het een leaseauto? {ja/nee} {verplicht} 

31. {Indien 31 = ja} Wat is het maandelijkse leasebedrag dat door de werkgever betaald wordt (€ 

per maand)?  {getal invoer} {verplicht} 

32. Zijn er andere individuele bijdragen aan uw inkomen? {ja/nee} {verplicht} 

33. {Indien 32 = ja} Wat voor soort bijdrage(n) betreft dit? {open tekstinvoer} {verplicht} 

34. {Indien 32 = ja} Wat is de hoogte hiervan (totaal, € per jaar)? {getal invoer} {verplicht} 

35. Bent u tevreden over uw huidige beloning? {zeer ontevreden – zeer tevreden; 5 punts} 

36. "Ik vind, gezien de zwaarte van de functie, mijn huidige beloning": {meerkeuze} 

 Te laag 

 Goed 

 Te hoog 

37. Heeft u nog opmerkingen? {open tekstinvoer} 
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Bijlage 2 Resultaten 

 
Tabel 1 Overzicht beschrijvende statistieken. Totalen kunnen optellen tot boven de 74 doordat sommige 
respondenten de enquête deels hadden ingevuld.  

Geslacht               

            Man Vrouw  

Aantal           62 18 

               

Leeftijd               

      <30 30-40 40-50 50-60 >60 

Aantal     0 1 28 36 15 

                

Gemiddeld       54,2 

Mediaan             54,5 

                

Opleiding               

   Voortgezet 

onderwijs 

MBO HBO WO Anders 

Aantal   3 1 17 55 2 

                

Instelling               

     Sociale 

onder-

neming 

Afdeling GR Overheids-

vennoot-

schap 

Stichting Anders 

Aantal    6 12 41 8 5 7 

                

Taken               

       Uitvoering 

WSW 

Uitvoering 

WSW en 

Participatie-

wet Werk 

Uitvoering 

WSW en 

Participatiewet 

Inkomen, 

Werk & 

Handhaving 

Anders 

Aantal       10 48 13 9 

                

Type aanstelling              

       Loondienst Detach. Contract Interim 

Aantal      48 8 2 7 

        

 Duur aanstelling               

            Onbepaald Bepaald 

Aantal           65 14 

        

 Omvang aanstelling 

  
            

         <80 80--90 90-100 100 

Aantal       8 6 4 61 
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 Datum aanstelling              

Aantal jaar in dienst         4,65   

                

              

Aantal jaar ervaring        

      0-5 5-10 10-15 15-20 >20 

Verdeling     22 22 13 21 1 

                

Gemiddeld             11,3 

Mediaan             10 

               

Bijzondere 
omstandigheden 
 

       

            Nee Ja 

Aantal           68 19 

                

 Bruto jaarsalaris               

  <75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 > 200 

Aantal 7 20 25 17 3 0 2 

                
Gemiddeld              111.259 

Mediaan              112.626  

Max.             235.600  

Min.              33.000  

                
 Wijziging bruto 
jaarinkomen  

             

  <0 

% 

0-1 % 1-2 % 2-5% 5-10% > 10% nvt 

Aantal  13 7 23 5 7 2 18 

                
Arbeidsmarkttoeslag         

            Nee Ja 

Aantal           72 3 

                

Gemiddeld              9.011  

Mediaan              7.534  

               

  

Variabele beloning            

  

 

            Nee Ja 

Aantal           72 3 

                

Gemiddeld              11.060  

Mediaan              12.000 

        

 Bijdragen pensioen             

          Nee Ja 

Aantal         62 11 
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Gemiddeld            11.629  

Mediaan            9.242  

              

 Onkostenvergoeding        

          Nee Ja 

Aantal         65 10 

              

Gemiddeld                 2.586  

Mediaan                  2.186  

             

 Auto van de zaak           

          Nee Ja 

Aantal          45 30 

              

      Catalogus 

waarde 

 

Bijtelling 

Eigen bijdrage  
Leasebedrag 

Gemiddeld    44.000 17,07 % 107 969,34 

              

 Andere bijdragen             

          Nee Ja 

Aantal         69 5 

              

Gemiddeld                  3.016  

Mediaan                  3.000  

              

 Tevreden beloning             

   Zeer 

ontevreden 

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden 

Aantal   0 3 20 41 10 

              

Oordeel beloning            

        Te laag Goed Te hoog 

Aantal       12 62 0 
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Onze contactgegevens 

KplusV 
 

Vestiging Arnhem 

Postbus 60055 

6800 JB Arnhem 

Westervoortsedijk 73 

6827 AV Arnhem 

T +31 (0)26 355 13 55 

Vestiging Amsterdam 

Postbus 74744 

1070 BS Amsterdam 

Science Park 402 

1098 XH Amsterdam 

T +31 (0)20 669 90 66 

E info@kplusv.nl 

I www.kplusv.nl 
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