
Belonen: welk salaris ga 
ik betalen in 2023?!?



Actueel onderwerp



Hernieuwde aandacht voor belonen

Modern belonen

Het nieuwe belonen

Agile belonen

Aantrekken, binden, boeien en 

behouden van medewerkers

Onderscheidend werkgeverschap

Employer Branding

Employee experience



Belonen binnen het HR-beleid



Strategisch Tactisch Operationeel

• Waar willen we naartoe met 

onze organisatie?

• Welke mensen passen 

daarbij?



Doelen stellen

• Doelen organisatie en doelen 

medewerkers

Generatiemanagement



Doelen beloningsbeleid

• Als middel tot verhoging van motivatie

• Als middel voor prestatieverbetering

• Als middel om medewerkers gelukkiger, tevredener en 

meer bevlogen te maken

• Als middel om talent aan te trekken en te behouden

• Als middel voor een eerlijke/rechtvaardige verdeling

Bedoelde en onbedoelde gevolgen



Beloningsvormen en criteria

CRITERIA BELONINGSVORMEN

AARD CASH NIET-CASH

GRONDSLAG INPUT THROUGHPUT OUTPUT

MEETBAARHEID OBJECTIEF SUBJECTIEF

OMKEERBAARHEID VAST VARIABEL

NIVEAU INDIVIDUEEL GROEP COLLECTIEF

SALARIS KERSTPAKKET



NIEUWS
De belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op de keuzes die je als 

werkgever moet maken rondom belonen in 2023.



Wat speelt er nu: hoge inflatie



Consumentenprijsindex (CPI) en inflatie

CPI geeft de prijsontwikkeling weer van 
goederen en diensten die worden 

gekocht door huishoudens in Nederland. 

Inflatie treedt op wanneer er sprake is 
van een algemene stijging van de prijzen 

van goederen en diensten.



Inflatie (CPI) – oktober 2022



Nieuwe rekenmethode CBS voor inflatie



Wat speelt er nu: cao-lonen

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2022 met 3,4 procent 

gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.



Maatregelen kabinet om koopkracht te laten stijgen

– Tegemoetkoming (bijdrage) energie 

– Prijsplafond energie 

– Verhoging minimumloon 10,15%

– Inkomstenbelasting wordt verlaagd: van 

37,07% naar 36,93%

– Belastingtarief eerste schijf: van € 69.398 

naar € 73.031

– Vrije ruime WKR tijdelijk naar 3% in 2023



Wat speelt er nu: arbeidsmarkt blijft krap



Verwachting 2023



Welk salaris ga ik betalen in 2023?



Belonen in 2023

Gebaseerd op de economische ontwikkelingen, het kabinetsbeleid, de ontwikkelingen van de cao-lonen tot nu 

toe, meest relevante ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden en werknemers- en werkgeversorganisaties.  



Belonen in 2023

• Verhoging van 5% van de lonen in 2023 is 

een reëel uitgangspunt

• Aanpassing minimumlonen 

• Eenmalige extra uitkering, bijvoorbeeld     

€ 500,00

• Fiscale ruimte benutten:

– Reiskostenvergoeding met ingang van 1 

januari 2023 naar € 0,21





Hoe zit het en waar is het geregeld?

▪ Primaire arbeidsvoorwaarde

▪ De wet

▪ CAO

▪ Personeelsreglement

▪ Arbeidsovereenkomst

▪ Verworven recht

‘Het salaris wordt jaarlijks verhoogd met de prijsindexatie conform de CPI’ 

‘Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd’

‘Het salaris kan jaarlijks worden aangepast’



Stappenplan

▪ Stap 1: Wat is waar geregeld?

▪ Stap 2: Is die uitkomst wenselijk?

▪ 2a: Wilt u meer doen?

▪ 2b: Wilt u minder doen?

▪ Stap 3: Wat zijn de mogelijkheden als de uitkomst niet wenselijk is?

▪ Meer kan (bijna) altijd: goed regelen!

▪ Minder is soms lastig



Meer betalen dan afgesproken

▪ Kan bijna altijd

▪ Wel goed regelen:

▪ Verworven rechten

▪ Gelijke behandeling

▪ Vooruitlopen op de CAO



Minder betalen? 

▪ Is soms lastig

▪ Eenzijdig wijzigen (artt. 7:611 & 7:613 BW)

▪ Redelijkheid en billijkheid

▪ Zwaarwegende omstandigheden

▪ Verhoging uitstellen

▪ Afwijken CAO



Eenzijdige wijziging

▪ 7:613 BW > schriftelijk overeenkomen

▪ Bescherming vs. ordening arbeidsvoorwaarden

▪ Belang werknemer moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

wijken voor belang werkgever

▪ Instemming meerderheid of OR?



Eenzijdige wijziging

▪ 7:611 BW > geen schriftelijk beding?

▪ Vangnet

▪ Gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven voor redelijk voorstel

▪ Is het een redelijk voorstel?

▪ Aanvaarding kan in redelijkheid worden verwacht?

▪ Wat als de werknemer weigert?



Eenzijdige wijziging

▪ Via de rechter (6:258 BW)

▪ Eenzijdig vanwege de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW)

▪ Onder protest aanvaarden?



Toolbox

▪ Communicatie

▪ Rol Ondernemingsraad

▪ Collectief wijzigen: was als één werknemer niet wil?

▪ Risico’s doorduwen

▪ Bedrijfseconomisch ontslag

▪ Verder: lopende verplichtingen, arbeidsintensieve sectoren, overmacht, 

loonkostensubsidie, doorstarten, andere regelingen om schade te 

beperken.



Vormen van belonen

• Privé-werk balans: flexibele werktijden en hybride werken

• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

• Kleine successen vieren

• Persoonlijk kerstpakket

• Persoonlijke aandacht: een compliment of een attentie

• Een verjaardagskaart (of –taart) en een verhuisbericht 

• Organiseer een lunch/borrel 

• Een bedrijfsuitje voor teambinding

• Deelname aan cursus/seminar/congres

• Aandacht voor vitaliteit, werkplezier, duurzame inzetbaarheid

• Mogelijkheid sabbatical





De praktijk in het hier en nu

▪ Hoeveel stijgt uw kostprijs in 2023?

▪ Out of the box: welke opties ziet u nog?

▪ Wat gaat u doen?

▪ Wat wilt u nog weten?



De praktijk

En……



De Toekomst:

▪ “Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de 

meest intelligente. Het zijn degene die zich het best kunnen aanpassen 

aan verandering”

▪ “Ik haat iedere golf van de oceaan.”



De Toekomst:

▪ Flexwerk terugdringen

▪ 1,5 mio zzp’ers 

▪ Vast wordt weer de norm:

▪ wat vindt u daarvan?

▪ Het concurrentiebeding wordt ingeperkt 

▪ Het pensioensysteem gaat op de schop

▪ Certificering detachering

▪ AOW-leeftijd verhoging

▪ Fulltime werken premie: salaris verlagen?



De Toekomst:

▪ Solliciteren via TikTok

▪ Vergaderen in de Metaverse

▪ Productiviteit stijgt nog steeds

▪ Grote digitaliseringslag komt nog

▪ Veranderen c.q. Reorganiseren:

▪ Flink makkelijker 

▪ En fors goedkoper sinds WWZ


