
S
tel: jekomterachterdat
je collega’sdiehetzelf-
dewerkdoenmeerver-
dienendan jij.Watdoe
je? Slik jehet verlies
‘omdathet crisis is’ of
zoek jeeennieuwe
werkgever?

DemeesteNederlandsewerkne-
mers (78procent)gaandeconfronta-
tie aanmethun leidinggevende,
blijktuit een internationalepeiling
vanMonsterboard.Kandat, salaris-
verhogingvragen incrisistijd? ‘Als jij
vindtdat jehetwaardbentmeer te
verdienen,gadanomtafelmet je
werkgever’, zegtRonKatzenbauer,
carrièrecoachbijMonsterboard. ‘Er is
altijdergens ruimte.Devraag is al-
leen:waar?’
Loonsverhoging incrisistijdkanze-

ker, stelt ookFrankKnauf, adviseurar-
beidsvoorwaardenbij vakbondFNV.
Dewerknemersorganisatie steltdit
jaar 3procent loonsverhogingals eis
bijdecao-onderhandelingen. ‘Alswe
doorgaanmet loonmatiging, sleept
decrisisnog langervoort. Sectoren
alsdedetailhandel lijdensterkonder
koopkrachtverliesbijhunklanten.’
Ookop individueelniveau isdecrisis
volgensKnauf geengoedexcuushet
gesprekuit te stellen. ‘Als jehebtbij-
geleerd,meerervaringhebtopge-
daanof als je functie is verzwaard,
heb jeeengoedargumentomloons-
verhoging tevragen.Decrisis staat
daar los van.’
Enige realiteitszin iswelopzijn

plaats, zegt JaccovandenBergvan
hetgelijknamigeadviesbureau.
‘Goedeprestaties verdienenook in
crisistijdbeloning,maarals collega’s
erbij eenontslagrondeuit zijnge-
gaan,weesdanblijmetwat jehebt.’
Ookals jewerkgevernet eenbelang-
rijkeklant iskwijtgeraaktof eenover-
levingsstrijdvoert, is salarisverho-
gingvragenonverstandig.Kijkdus
eerstgoednaardeconcurrentieposi-
tie vandeorganisatie, zegtVanden
Berg. ‘Deenergiesector isniet zocon-
junctuurgevoelig, endeexportindus-
trie zit inde lift.Daarhebbenbedrij-
venvaakwatmeervetopdebottenen
is er ruimtevooronderhandeling.’

Veelmensenhebbenangsthetge-
sprekover salarisverhoging tevoe-
ren.Het voordehand liggendecrisis-
argument schriktdaarbij af omer-
over tebeginnen, zegtKatzenbauer.
Zonde, vindthij. ‘Eengesprekaanvra-
gen is altijdgoed,ookals jewensniet
meteenwordt ingewilligd. Je laat zien
dat je serieusmet je loopbaanbezig
bent.Het isgoed tewetenof jewerk-
geverookvindtdat jemeerverdient.’

Knagende ontevredenheid
‘Ontevredenheidoverdebeloning
van jeprestatiesgaataan jeknagen.
Maakhetbespreekbaar’, zegtookVan
denBerg.Als salarisverhogingniet
lukt, zijneenopleidingsvergoeding,
interessanteklussenof betere secun-
dairevoorwaardensomswelmoge-
lijk.Daarmeeverhoog jealsmedewer-
ker jemarktwaarde,die jeop termijn
binnenof buitendeorganisatiekunt
verzilveren. ‘Vraag jewerkgeverwat
hij of zijwélkandoen’, zegtKatzen-
bauer. ‘Datdwingtomnatedenken

overdemogelijkheden.’ Enkijkof in
hethogermanagementwel extrabe-
loningenwordenuitgekeerd, zegt
JackvanMinden, auteurvanhetboek
Alles over salarisonderhandelingen.
‘Werknemerskunnenzichdanver-
enigenenvragenwatervoorhenmo-
gelijk is.’
Deconfrontatie aangaanmet je

werkgevervraagt lef –-weinig leiding-
gevendenzullenongevraagdopslag
geven. ‘Heefthetbedrijf eenstan-
daardbeoordelingscyclus, grijpdie
danaan’, adviseertKnauf. ‘Als jenet
eengoedebeoordelinghebtgekre-
gen, ishet tijdvooreengesprekover
beloning.’Ookals eenstandaardge-
sprekniet inhet verschiet ligt, ishet
belangrijkdekwestiebespreekbaar
temaken. ‘Als jouwfunctie inde loop
vande tijdzwaarder isgewordenen
jemeerverantwoordelijkhedenhebt
gekregen, is elkmomentvanhet jaar
eengoedmoment’, aldusVanden
Berg.
Eengoedeaanvliegroutevoorde

onderhandelingen isbelangrijk. ‘Be-
kijkwat jegedaanhebthetafgelopen
jaar.Heb je takenvancollega’soverge-
nomen?Heb jebijzondereklanten
binnengehaald?Brengprestaties in

kaart, zodat jeniet terplekke jeargu-
mentenmoetverzinnen’, zegtKat-
zenbauer.
Jezelf overtuigendat je loonsverho-

gingwaardbent, isdeeerste stap.Ver-
zamelde feiten. ‘Vraagcollega’sof je
hunsalarisstrookjeeensmagzien.
Dat lijktongemakkelijk,maarhet is
debestebronvan informatie’, vindt
VanMinden.
Stap twee ishetovertuigenvan je

werkgever.Katzenbauer: ‘Stel eerstde
vraag:Dus jij benthet ermeeeensdat
ikmeerwaardben?Dankun je
daarnadeconcretemogelijkheden
bespreken.’
Wiegeneigd is zichzelf teonder-

schatten, raadtKatzenbaueraan
vooral teoefenen: ‘Blijf inoefening
metcollega’sof eencoachopschep-
penover jezelf, totdat jegewendraakt
diepositievedingenvan jezelf tebe-
noemen.’
Aantoonbaaronmisbaar zijngeeft

eensterkeonderhandelingspositie.
‘Creatief kunnendenkenbinnen je
vakgebiedmaakt jeniet vervangbaar
doormachines’, zegtVanMinden.
‘Zoeknaarbelangrijke ideeëndie je
ingebrachthebt indeorganisatieom
jeonmisbaarheid teonderbouwen.’
Eeneffectief wapendatvolgenshem
teweinigwordtgebruikt, isbereke-
nenwat jouwvervangingzoukosten,
inclusief kostenvoorwervingense-
lectie en interneopleidingen. ‘Je
hoeftniet tedreigenmetvertrek,
maarhet laat ziendat jouwvraagrela-
tief goedkoop is.’
Lukthetnietnusalarisverhoging

af te spreken, vraagdan jewerkgever
wathijnodigheeft enhoe jij daaraan
kuntbijdragen. ‘Jekuntovereenko-
mendat salarisverhogingverdiend is,
maardathet incrisistijdniet luktdat
af te spreken’, zegtKatzenbauer.
Steldandoelenvoorhetkomende

jaarenspreekdaareenvergoeding
vooraf, adviseerthij, net alsVanden
Berg. Planeenevaluatie vandedoe-
len, zodat je inbetere tijdendeverho-
gingalsnogkrijgt. Zomaak jehetge-
sprekaltijddemoeitewaard, aldus
Katzenbauer. ‘Als je afsprakenhebt in
de toekomst, voeltdatookalswaarde-
ring.’

EconomieWerk

Het vraagt in tijden van crisis lef je werkgever om meer loon te vragen. Toch is er geen reden
het niet te doen. ‘Als je vindt dat je het waard bent, ga dan praten. Er is altijd ergens ruimte.’
Tekst Eline Huisman IllustratieClaudie de Cleen

Eenhogersalaris?Maarhet iscrisis!

Verdien ik wel genoeg Functie: marketing- en eventcoördinator, 2.773 euro bruto (40 uur)

Dilemma
Alsmarketing- eneventcoördinator
indeautomotive industrie ishet
voorde29-jarigeRoynietongebrui-
kelijkdathijdruk ismethetplan-
nenenopzettenvanactiviteitenop
evenementenof beurzen, inNeder-
landendaarbuiten.Daarnaast ishij
verantwoordelijk voordesociale
mediabijhetbedrijf waarhijwerkt.
Hetwerkgaathemnaruim4 jaar

goedaf enRoyvindtdathet tijd is
vooreenvolgendestap.Nadeze
functiewilhij graagals eventmana-
geraandeslag.Maarwatkanhijdan
financieel verwachten?Nuverdient
hij 2.773eurobrutopermaand,plus
eenbonus. Zaldat salarisgroeienals
hij eencarrièrestapmaakt?

Advies
Alsmarketing- eneventcoördinator
isRoys functie vooraluitvoerenden
organiserend.Zijn salariskomtover-
eenmetdebeloningdieanderemar-
keting- eneventcoördinatorenkrij-
gen insoortgelijke sectoren. ‘Inde
metaalsector,waarbinnendeauto-
motivezichbevindt,wordtvooreen
functiealsdievanutussende2.600
en3.300eurobrutopermaandaan
functieloonbetaald’, aldusRon
Peters vanFNVBondgenoten. ‘Met
4,5dienstjarenbijuwhuidigewerk-
gevereneenmaandloonvan
2.773 eurobrutozitudusopeen
marktconformniveau.’Maarhet is
helemaalnietgekdatRoy,ondanks
zijnprimasalaris, naeenaantal ja-

ren toe is aaneenvolgendestap in
zijncarrière.
Het liefstwilhij aandeslagals

eventmanager.Daarbijhoorthetor-
ganiserenvangroteevents,waarbij
deeventmanagereindverantwoor-
delijk is, zorgdraagt voordebudget-

tenenmedewerkersaanstuurt. Een
verantwoordelijkebaan,waarom
die redenvaakeenhoger salaris te-
genover staatdandatvaneencoör-
dinator, zegt JaccovandenBergvan
hetgelijknamigeadviesbureau.
‘Profit of non-profit, nationaalof in-
ternationaal endehoeveelheiden
groottevandeevents zijnmedebe-
palendvoordehoogtevanhet sala-
risverschil.’
Zijndit soortdoorgroeimogelijk-

hedenerbij zijnhuidigewerkgever?
DaarkomtRoyalleenachterdoor
metzijnbaas tepraten. Ineenge-
sprekkanhij aangevenwatzijnam-
bities zijnenof eensalarisstijging
danookaandeorde is. ‘Mochtereen
mogelijkheidzijnbij jehuidige

werkgeverdoor tegroeiennaarzo’n
soort functie, dan is eensalarisver-
hogingvan 10procentnietonge-
bruikelijk’, zegtMaartjeElderhuis
vanadviesbureauBerenschot. Voor
het zover is, kanRoy inelkgevalpro-
berenzoveelmogelijk ervaringop
tedoen. Elderhuis: ‘Onderzoekof er
mogelijkhedenzijnomextra trai-
ningen tevolgenopditgebied,dan
isdekansgroterdat je straksals
eventmanagereenmooiebaanvoor
jezelf organiseert.’

Carien ten Have

Een salarisverhoging van 10 procent is niet ongebruikelijk
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Wilt u het uitgebreide advies lezenof
wetenhoehet ermet uwsalaris voor
staat? intermediair.nl/verdienikwel-
genoeg

■ Laat je nietweerhouden door de
crisis: je kunt goede argumenten
hebben het gesprek aan te gaan.
■ Verzamel feiten: zet je presta-
ties op een rijtje zodat je goed
voorbereid het gesprek aangaat.
■ Kansrijk: je hebt meer ervaring,
je functie is zwaarder, je hebt een
mooi project binnengehaald, je
werkt in een sector waar ook ge-
woon nog geld wordt verdiend.
■ Of anders: vraag om opleidings-
mogelijkheden, interessante klus-
sen of betere secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Meer loonkrijg je zó


