VHG laat lonen in sector vergelijken
In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt proberen werkgevers zich op allerlei manieren
te onderscheiden. De meest voor de hand liggende manier is daarbij meer loon bieden
dan de concurrentie. Maar betalen de buren ook écht meer? Samen met management-
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adviesbureau Berenschot start de VHG een onderzoek naar de beloningen van leden.

I

n iedere branche doen wel verhalen
de ronde van collega-ondernemers
die onevenredig meer loon betalen
waardoor zij alle goede arbeidskrachten
naar zich toe trekken. Als ondernemers op
die manier met elkaar gaan concurreren,
bestaat het gevaar van een opdrijvend
effect: er worden steeds hogere salarissen
betaald omdat ‘de concurrentie dat ook
doet’. Maar is dit wel waar? Wat klopt er
eigenlijk van die verhalen over de beloningen
‘bij de buren’ en is het gras daar inderdaad
altijd groener? Om een goed beloningsbeleid te kunnen voeren is het voor
ondernemers belangrijk om te weten
hoe hun beloningsniveau past binnen het
gemiddelde van de branche. Om inzicht te
krijgen in de beloningen binnen de groene
sector, heeft de VHG daarom samen met
managementadviesbureau Berenschot een
onderzoek opgezet. Binnen dit onderzoek,
een zogenoemd clubsurvey (zie kader),
verzamelt Berenschot de gegevens voor de
VHG en maakt hiervan een rapportage.
De deelnemende bedrijven kunnen hun
beloningsgegevens vervolgens vergelijken
met die van andere VHG-leden.

Digitale rapportage

Deelnemende bedrijven aan de clubsurvey krijgen na aanlevering van
gegevens een inlogcode. Hiermee hebben
ze toegang krijgen tot de Berenschot
Beloningsdatabase op internet met
daarin de volgende gegevens:
• Loonlijn van het eigen bedrijf;
• Alle waarnemingen van het eigen
bedrijf vormgegeven in een ‘puntenwolk’;
• Loonlijnen opgebouwd uit de
gegevens van de andere aan het onderzoek deelnemende VHG-leden;
• Beloningsgegevens op basis van
afzonderlijke (referentie)functies.
De loonlijnen betreffen:
• Totaal vast salaris;
• Totaal vast en variabel salaris;
• Schaal maxima.
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor
de aan de VHG-clubsurvey deelnemende
bedrijven en de medewerkers van de
afdeling Sociaal Beleid van de VHG. Een
voorbeeld van een digitale rapportage is te
vinden op www.salarisenquete.nl/demo.
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Gegevens

Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun
gegevens voor de VHG-clubsurvey
digitaal aanleveren via een door Berenschot beschikbaar gesteld Excel-docu-
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ment. Het gaat daarbij om de volgende
gegevens:
• Functietitel;
• Functiezwaarte in ORBA-punten;
• Eventueel leaseauto;
• Vast salaris (salaris, vakantietoeslag,
vaste dertiende maand of vaste
eindejaarsuitkering);
• Maximum salaris;
• Variabele beloningselementen zoals
bonusuitkering of winstdeling.
Vaak kan het Excel-document van
Berenschot rechtstreeks vanuit een
geautomatiseerd salarissysteem worden
ingevuld.

Anoniem

Een belangrijke voorwaarde bij een
onderzoek zoals dit, is de garantie van
anonimiteit. De ingeleverde gegevens
kunnen dan ook absoluut niet worden
herleid naar één bedrijf of één persoon.
Berenschot waarborgt deze anonimiteit
doordat minimaal tien ondernemingen
aan de clubsurvey mee moeten doen.
Mocht van een bepaalde functie minder
dan drie waarnemingen uit de VHGclubsurvey naar voren komen, dan wordt
deze functie niet afzonderlijk in de
rapportage opgenomen.

zijn niet gebaseerd op de gegevens die
door de deelnemers aan de VHGclubsurvey worden aangeleverd.
De kosten om deze aanvullende loonlijn
in de rapportage op te nemen bedragen
300 euro per deelnemer per jaar.
Voor meer informatie over de VHG-clubsurvey
of inschrijving voor het onderzoek, kunt u
contact opnemen met Nancy van der Vin via
n.vander.vin@vhg.org

Onderzoeken
Survey-onderzoek, enquête-onderzoek,
opinie-onderzoek, peiling en poll zijn
allemaal verschillende namen voor
hetzelfde. Het gaat om onderzoek waarbij
op systematische wijze vragen worden
gesteld waarmee meningen, motieven,
gedrag of andere kenmerken van de
deelnemers worden gemeten. Met de
antwoorden worden vervolgens de
karakteristieken van de deelnemers in
kaart gebracht. Bij survey-onderzoek
gaat het niet om de individuele personen,
maar om het gedrag van de groep als
geheel. Het voordeel van een clubsurvey
is dat deelnemers zich alleen vergelijken
met bedrijven in hun eigen branche.

Kosten en duur

De VHG-clubsurvey wordt gehouden
voor de duur van ten minste drie jaar
en er zijn ten minste tien bedrijven voor
nodig. De kosten bedragen 300 euro per
deelnemend bedrijf per jaar, waarbij
deelnemers dus inzage krijgen in de
beloningsgegevens binnen de branche.
Het eerste jaar is echter gratis: alleen voor
deelname in het tweede en derde jaar
moet worden betaald. Dit is wel onder de
voorwaarde dat de loongegevens digitaal
worden aangeleverd via het Exceldocument van Berenschot. Kosten die
worden gemaakt door een onjuiste
aanlevering van de gegevens, worden bij
het deelnemende bedrijf in rekening
gebracht, na notificatie vooraf.

Uitbreiding

Berenschot kan de rapportage over het
beloningsniveau ook uitbreiden naar
andere branches, of aanvullen met
gegevens zoals de loonlijn van de BV
Nederland en een uitsplitsing van deze
lijn naar verschillende sectoren. Daarmee
is bijvoorbeeld te zien wat er in de
industrie of bij de overheid voor vergelijkbare functies wordt betaald. Deze lijnen

Berenschot
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met circa 450 medewerkers
in de Benelux. Het bedrijf voorziet zowel
het bedrijfsleven als de publieke sector
van adviezen. De organisatie is collectief
eigendom van de medewerkers. De
hoofdvestiging van Berenschot is in
Utrecht, nevenvestigingen zijn er in
Den Haag, Brussel, Curaçao, Amsterdam,
Deventer en Nieuwegein. De naam van
het adviesbureau is afkomstig van civiel
ingenieur Berend Willem Berenschot
(1895-1964) die in 1938 Raadgevend
Bureau Ir. B.W. Berenschot oprichtte.
Berenschot voert groepsurveys uit voor
onder meer:
• ONRI (ingenieurs en architecten);
• Nevi (inkoop);
• Onderwijs (BO, VO, BVE);
• NCD (directeuren en commissarissen);
• Management Support (secretaresses);
• Automatisering Gids (ICT’ers);
• Cobou (bouw en vastgoed).
Meer informatie op www.berenschot.nl.
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Gezocht: bedrijven die mee willen doen aan lonenonderzoek
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