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Samenvatting
Inventarisatieon derzoek nieuwe vormen van gesprekken,
waarderen en belonen sector waterschappen
Inventarisatieonderzoek
Vanaf 1 juli 2018 zijn in de cao Werken voor waterschappen enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd
die betrekking hebben op de gesprekken tussen werkgevers en werknemers respectievelijk het
waarderen en belonen van werknemers. In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen is in het najaar
van 2021 een inventarisatieonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de nieuwe cao-afspraken in de
praktijk worden gehanteerd. Hiervoor zijn bij vertegenwoordigers van 24 organisaties in de sector
waterschappen, voornamelijk HR-professionals, interviews afgenomen en is deskresearch uitgevoerd.

Gesprekken
Vrijwel alle geraadpleegde organisaties hebben een eigen invulling gegeven aan de nieuwe caoafspraken omtrent de gesprekken tussen werkgever en werknemer. De oude gesprekscyclus, bestaande
uit een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek, is daarmee veelal losgelaten. De jaarlijkse
beoordeling is zodoende losgekoppeld van de gesprekken. In de nieuwe invulling is doorgaans
vastgelegd dat leidinggevenden en werknemers meer vrijheid krijgen in de frequentie en vorm van de
gesprekken. Veelal wordt de verantwoordelijkheid voor het nemen van initiatief tot een gesprek gedeeld
door leidinggevende en werknemer. Partijen beogen met de nieuwe regeling de eigen regie van de
werknemer te stimuleren en meer ruimte te creëren voor “het goede gesprek”, waarin de ontwikkeling
van de werknemer centraal staat.
De reacties van organisaties op de nieuwe vorm van gesprekken zijn overwegend positief. Zij ervaren
inderdaad dat er meer ruimte is gekomen voor een inhoudelijk goed gesprek, waarbij de nadruk op de
ontwikkeling is komen te liggen. Het feit dat de gesprekken niet meer tot een beoordeling leiden, zorgt
voor minder ruis. Wel blijkt dat sommige werknemers het moeilijk vinden om initiatief te nemen voor
een gesprek. Ook is de uitvoering van de gesprekken grotendeels afhankelijk van de invulling die de
leidinggevende eraan geeft. Verschillen tussen leidinggevenden zijn zichtbaar in gespreksvaardigheden
en onderwerpen die zij al dan niet aansnijden. Door de vrijheid in frequentie en vorm van de gesprekken
en door de soms beperkt aanwezige verslaglegging geven organisaties tot slot aan minder zicht te
hebben op welke gesprekken zijn gevoerd.
Doel van de cao-aanpassing omtrent de gesprekken is het bevorderen van de zelfregie van werknemers
over hun ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft
aan dat de nieuwe vorm van gesprekken hieraan bijdraagt, echter met de kanttekening dat het pakken
van de eigen regie niet voor iedere medewerker even vanzelfsprekend is.

Waarderen en belonen – salarisverhoging
De meeste geraadpleegde organisaties hebben, mede ingegeven door de nieuwe cao-afspraken
hierover, inmiddels een nieuwe vorm van salarisverhoging geïmplementeerd. Het oude ABCDEbeloningssysteem is veelal losgelaten en men hanteert nu 2,5% salarisverhoging als de standaard. De
meeste organisaties hebben bepaald dat bij onvoldoende functioneren een verhoging van minder dan
2,5% mogelijk is en bij zeer goed of bovengemiddeld functioneren een verhoging van meer dan 2,5%.
Organisaties hebben doorgaans geen kaders vastgesteld voor het beoordelen van deze uitzonderingen.
Met de nieuwe vorm van belonen hopen partijen vooral het echte gesprek tussen leidinggevende en
medewerker te stimuleren (waarin beloning niet de nadruk heeft) en ook een duidelijker, simpeler
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systeem te hanteren wat minder discussie onder medewerkers oproept.
De nieuwe invulling van de salarisverhoging functioneert over het algemeen goed. Hogere
salarisverhoging dan de standaard (>2,5%) wordt beter beargumenteerd door leidinggevenden en
minder vanuit ‘automatisme’ gegeven. Wanneer medewerkers de standaard salarisverhoging van 2,5%
ontvangen, wordt dit doorgaans ook niet toegelicht door leidinggevenden. Dit bespaart organisaties tijd.
Wel wordt benoemd dat sommige leidinggevenden nog moeten wennen aan het nieuwe systeem. Zij
voeren het gesprek over onvoldoende functioneren bijvoorbeeld nog steeds aan het einde van het jaar
(terwijl dit geen vastgesteld moment voor beoordeling meer is) of zijn sterk geneigd medewerkers meer
dan 2,5% salarisverhoging te geven, omdat ze bang zijn dat het wegvallen van de A- en B-beoordelingen
een demotiverend effect heeft op (sommige) medewerkers.
De nieuwe cao-afspraken rondom waarderen en belonen zijn vooral bedoeld om op lokaal of
organisatieniveau ruimte voor maatwerk te bieden. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft
aan dat zij dit ook ervaren. Zij zien de nieuwe cao nu meer als richtinggevend kader dan strakke regels,
dat op organisatieniveau ook ruimte biedt voor eventuele aanvulling met eigen regels.

Waarderen en belonen – extra beloning
Een ruime meerderheid van de geraadpleegde organisaties hanteert ook een nieuwe vorm van extra
(incidenteel) belonen. Extra beloningen nemen de vorm aan van gratificaties, beloningen in natura of
verlofdagen. Organisaties hebben veelal een limiet gesteld aan het bedrag dat door leidinggevenden aan
extra beloning mag worden besteed. Er zijn daarentegen vaak bewust geen vaste criteria opgesteld voor
situaties waarin extra beloning wordt gegeven. Wel vindt meestal afstemming plaats met HR en/of het
MT. In veel gevallen kunnen medewerkers ook elkaar aandragen voor een incidentele beloning. De
meeste organisaties communiceren openlijk naar medewerkers over de toegekende extra beloningen.
Uit de gesprekken blijkt dat door het loslaten van het ABCDE-beloningssysteem, dat betrekking heeft
op salarisverhoging, meer nadruk is gekomen op het extra, incidenteel belonen. Doel van partijen hierbij
is om vaker en kort na (buitengewone) prestaties te belonen. Ook vinden ze gelijkwaardigheid en
transparantie in het toekennen van extra beloningen belangrijk.
De ervaringen met de nieuwe vormen van extra belonen lopen uiteen. Volgens respondenten leidt de
nieuwe regeling ertoe dat nu meer medewerkers een beloning ontvangen en dit tevens beter is verspreid
over alle lagen van de organisatie. Verder geeft men aan dat beloningen goed worden onderbouwd,
medewerkers echt in het zonnetje gezet worden en dat hierover meer transparante communicatie is dan
voorheen. Tegelijkertijd blijkt dat de verschillen in hoe leidinggevenden met het extra belonen omgaan
groot kunnen zijn. Verder verdwijnt soms de aandacht voor het extra belonen na een tijdje bij
leidinggevenden. Daarnaast blijkt de gewoonte om pas aan het einde van het jaar te belonen binnen
sommige organisaties lastig los te laten. Vanuit medewerkers klinken volgens respondenten positieve
geluiden over de nieuwe vorm van extra belonen. Doordat beloningen het hele jaar door gegeven
worden, voelen zij zich meer gewaardeerd en ervaren zij de beloningen als minder vanzelfsprekend.
De cao-partners hebben met de nieuwe cao-afspraken rondom extra beloning bedoeld om enerzijds
centrale kaders voor waardering en beloning aan te reiken, maar anderzijds op lokaal of
organisatieniveau wel voldoende ruimte voor maatwerk te bieden. Deze doelstelling wordt over het
algemeen behaald: vrijwel alle respondenten bevestigen dat zij deze ruimte nu zo ervaren.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Vanaf 1 juli 2018 zijn in de cao Werken voor waterschappen enkele belangrijke aanpassingen
doorgevoerd die betrekking hebben op de gesprekken tussen werkgevers en werknemers
respectievelijk het waarderen en belonen van werknemers. Wat de gesprekken betreft is vanaf dat
moment de verplichting voor werkgevers komen te vervallen om jaarlijks de gesprekscyclus met
werknemers – bestaande uit een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek – te volgen.
Vanaf 1 juli 2018 is in de cao voor de sector waterschappen de bepaling opgenomen dat werknemers
en werkgevers elkaar meerdere keren per jaar spreken over planning, voortgang en evaluatie van
het functioneren en het werk. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hiervoor het initiatief
nemen. Een belangrijk doel van deze aanpassing is om te bevorderen dat werknemers de regie
voeren over hun ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid.
De tweede categorie aanpassingen in de cao Werken voor waterschappen heeft, zoals gezegd,
betrekking op het waarderen en belonen van medewerkers. Enerzijds gaat het hierbij om
aanpassingen in de ‘reguliere’ jaarlijkse verhoging van de salarissen. Voorheen werd namelijk een
beoordelingssystematiek gehanteerd waarbij vijf schalen van ‘prestatiescores’ met bijbehorende
salarisstijgingen onderscheiden werden. Dit is gewijzigd in een aanpak waarbij het salaris van een
werknemer, die goed functioneert en het maximum van de salarisschaal nog niet heeft bereikt,
jaarlijks structureel met 2,5% verhoogd wordt. 1 Bij onvoldoende functioneren – of wanneer een
werknemer nog te kort in dienst is – kan de werkgever geen of een lagere structurele
salarisverhoging toekennen. Anderzijds zijn ook de bepalingen rondom individuele prestatietoeslag
en beloning voor buitengewone inzet aangepast. Zo zijn de (twee) vaste percentages die hiervoor
golden vervangen door een artikel waarin aangegeven wordt dat een werkgever een werknemer
een extra structurele of incidentele beloning toe kan kennen wegens buitengewone inzet of
bijzondere vervulling van (een deel van) de functie.
Doel van bovenstaande aanpassingen op het gebied van waarderen en belonen is enerzijds om
centrale kaders voor waarderen en belonen aan te reiken, maar anderzijds op lokaal of
organisatieniveau wel voldoende ruimte voor maatwerk te bieden. Met dit laatste ontstaan ook
mogelijkheden om met ‘onderscheidend belonen’ aan te sluiten bij de nieuwe opzet van de
gesprekken met medewerkers. Daarmee kan in feite ook synergie tussen beide typen aanpassingen
worden gerealiseerd.
De bedoeling is dat werkgevers in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan (de OR)
invulling geven aan de hierboven besproken aanpassingen in de cao-bepalingen voor de sector
Waterschappen. Daar waar dit niet lukt, fungeert in de huidige cao-artikel 3.1.15, dat een verwijzing
bevat naar de personeelsregeling ‘belonen’ en ‘gesprekscyclus’, als een soort vangnet. Dit vangnet
wordt in feite gevormd door de cao-bepalingen zoals die vóór 1 juli 2018 van toepassing waren voor
de thema’s ‘Gesprekken’ en ‘Waarderen en belonen’.
Nu het ongeveer drie jaar geleden is dat bovenstaande aanpassingen doorgevoerd zijn, bestaat er
bij betrokken cao-partijen behoefte aan een onderzoek naar de wijze waarop de nieuwe caoafspraken in de praktijk worden gehanteerd.
1

Dit percentage is gerelateerd aan het maximumsalaris van de betreffende salarisschaal.
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Bureau Bartels heeft het onderzoek in de periode juli 2021 tot en met oktober 2021 uitgevoerd. Van
de resultaten wordt in dit rapport verslag gedaan.

1.2 Doelstelling en aanpak
Het centrale doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Nagaan op welke wijze waterschapsorganisaties invulling geven aan de nieuwe cao-afspraken, het
functioneren en de doelrealisatie van de aanpassingen en best practices die daaruit te destilleren
zijn.

Aanpak
We hebben voor het onderzoek een aantal samenhangende activiteiten ontplooid. Allereerst
hebben we zowel een werkgevers- als een werknemersvertegenwoordiger van de cao-tafel
geraadpleegd. Doel van de gesprekken met hen was om verdiepend inzicht te krijgen in de
achterliggende redenen en de destijds beoogde doelstellingen van de aanpassingen in de caoafspraken rondom ‘Gesprekken’ en ‘Waarderen en belonen’. De resultaten van de gesprekken met
de cao-partners voorzagen ons van de nodige bouwstenen voor de topiclijst die we vervolgens
hebben ontwikkeld voor de raadpleging van de waterschappen en daaraan gelieerde organisaties.
De kern van het onderzoek bestond uit het raadplegen van vertegenwoordigers, overwegend HRprofessionals, van de 21 waterschappen en een vijftal daaraan gelieerde organisaties die eveneens
onder de reikwijdte van de cao Werken voor waterschappen vallen. Onder de betreffende
organisaties bestond een grote bereidheid om mee te werken aan het onderzoek. Met 24 van de 26
vooraf geselecteerde organisaties is een (digitaal of telefonisch) interview ingepland en op
persoonlijke wijze afgenomen. In zeven gevallen betrof het een groepsinterview met twee
vertegenwoordigers van de organisatie. Bij twee waterschappen is er uiteindelijk geen interview
afgenomen, omdat het niet haalbaar bleek binnen de beschikbare tijd contact met hen te leggen
en een gesprek in te plannen.
Aanvullend op de interviews hebben we enige deskresearch verricht. Voorafgaand aan de
interviews hebben we de waterschappen en daaraan gelieerde organisaties gevraagd om waar
mogelijk (digitaal) materiaal over de aanpassingen in de cao-bepalingen bij hun organisatie aan te
reiken. Ter voorbereiding op de interviews hebben we dit materiaal bestudeerd.
Bij de opdrachtgever leefde de wens om in de rapportage ook enkele best practices te beschrijven
van de wijze waarop organisaties invulling hebben gegeven aan de nieuwe cao-afspraken rondom
‘Gesprekken’ en ‘Waarderen en belonen’. Na het voeren van de gesprekken met de waterschappen
en daaraan gelieerde organisaties hebben wij, in samenspraak met de opdrachtgever, vier cases
geselecteerd die zich hiervoor goed lenen. Hierbij hebben we rekening gehouden met een spreiding
over de verschillende cao-afspraken. De geselecteerde cases hebben we uitgewerkt tot best
practices. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van zowel de informatie voortkomend uit de
interviews als aanvullende informatie en gegevens die we naderhand hebben verzameld bij de
betreffende contactpersonen. Ook hebben we de conceptteksten van de best practices ter controle
en goedkeuring voorgelegd aan de organisaties (en personen) die daarin centraal staan.
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1.3 Leeswijzer
De opbouw van de rest van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 t/m 4 focust zich op de invulling van
de betreffende cao-afspraken rondom ‘Gesprekken’ en ‘Waarderen en belonen’. Zo wordt in
hoofdstuk 2 allereerst aandacht besteed aan de manier waarop de waterschappen en gelieerde
organisaties het beleid rondom de gesprekken hebben vormgegeven. Hierbinnen komen
respectievelijk de invulling, het functioneren en de doelrealisatie voorbij. Hoofdstuk 3 en 4 richten
zich vervolgens op het beleid omtrent waarderen en belonen, opgedeeld in de onderdelen
salarisverhoging enerzijds en de extra beloning anderzijds. Ook in deze hoofdstukken wordt er een
beeld van de precieze invulling, het functioneren in de praktijk en de doelrealisatie geschetst. Tot
slot bevat het vijfde en laatste hoofdstuk de vier best practices van de wijze waarop organisaties
invulling hebben gegeven aan de nieuwe cao-afspraken rondom ‘Gesprekken’ en ‘Waarderen en
belonen’.
Zoals eerder is benoemd zijn de interviews met de respondenten middels een topiclijst afgenomen.
Dat wil zeggen dat verschillende gespreksonderwerpen zijn besproken, maar dat de input van de
respondenten leidend is geweest tijdens de interviews. Bij rapportage van de resultaten
voortkomend uit deze gesprekken wordt de mate waarin bepaalde ervaringen en meningen actief
zijn benoemd, aangegeven. Deze kunnen echter niet als kwantificeerbare resultaten worden
gelezen aangezien het een kwalitatieve interviewonderzoeksmethode betreft.
Figuur 1.1

Opbouw rapport

Hoofdstuk 2

Gesprekken

Hoofdstuk 3

Waarderen en belonen – salarisverhoging

Hoofdstuk 4

Waarderen en belonen – extra beloning

Hoofdstuk 5

Best practices
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2. Gesprekken
2.1 Inleiding
Sinds 1 juli 2018 is in de cao voor de sector waterschappen de verplichte gesprekscyclus, bestaande
uit een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek, losgelaten. Hiervoor is in de plaats
gekomen dat werknemer en werkgever elkaar meerdere keren per jaar spreken over planning,
voortgang en evaluatie van functioneren, waarbij beide partijen het initiatief kunnen nemen. De
waterschappen en gelieerde organisaties kunnen hier in overleg met het
medezeggenschapsorgaan (OR) op eigen wijze invulling aan geven. Indien er geen invulling aan
wordt gegeven, dienen de cao-bepalingen zoals die vóór 1 juli 2018 van toepassing waren als
vangnet. In dit hoofdstuk brengen we in beeld op welke wijze de waterschappen en daaraan
gelieerde organisaties invulling hebben gegeven aan deze nieuwe cao-afspraak rondom
gesprekken, hoe de nieuwe invulling functioneert en in welke mate deze invulling bijdraagt aan de
doelstelling die de sociale partners met deze cao-wijziging voor ogen hadden.

2.2 Invulling cao-afspraak
De overgrote meerderheid van de respondenten (22 van de 24) geeft aan dat er in hun organisatie
een eigen invulling is gegeven aan de hiervoor genoemde nieuwe cao-afspraken rondom de
gesprekken. Hieronder zullen we allereerst beschrijven hoe deze eigen invulling er bij de
betreffende organisaties uitziet. Vervolgens gaan we kort in op de twee organisaties die ervoor
gekozen hebben om geen eigen invulling te geven aan de nieuwe cao-bepalingen.

De nieuwe vorm van gesprekken
De 22 organisaties die een nieuwe vorm van gesprekken hebben ingevoerd, geven allemaal aan dat
deze van toepassing is op de hele organisatie. De nieuwe vorm is binnen de meeste organisaties
officieel ingevoerd in 2020 of 2021 (zie figuur 2.1). Zeker 10 organisaties hebben voorafgaand aan
de officiële invoering een of meerdere pilots gedraaid. Enkele organisaties zitten nog steeds in de
pilotfase en verwachten de nieuwe vorm van gesprekken officieel in 2022 of later in te voeren. Ook
valt op dat twee organisaties al in 2016 een hernieuwde vorm van gesprekken hebben ingevoerd.
Deze organisaties blijken in 2016 ook een nieuwe invulling aan het waarderen en belonen te hebben
gegeven. Deze nieuwe vormen van gesprekken en waarderen en belonen, die aansluiten bij de caobepalingen uit 2018, zijn dus al vroegtijdig en als één ‘pakket’ ingevoerd.
Figuur 2.1

Jaar waarin de nieuwe vorm van gesprekken officieel is ingevoerd (N=21)
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Eén organisatie is overigens niet meegenomen in bovenstaande figuur. Deze organisatie heeft
aangegeven in 2016 te zijn gestart met een pilot, maar heeft niet vermeld of en wanneer er een eind
is gekomen aan deze pilotfase. We weten dus niet of en wanneer de regeling officieel is ingegaan.
De organisaties die een nieuwe vorm van gesprekken hebben ontworpen, hebben we gevraagd hoe
deze nieuwe vorm eruitziet. Het blijkt dat veel organisaties (20 van de 22), ondanks dat zij de
verplichte gesprekscyclus van drie gesprekken hebben losgelaten, nog wel een minimum aantal
verplichte gesprekken tussen werknemer en werkgever hebben vastgesteld. Dit minimum varieert
van één tot drie gesprekken per jaar. Wat daarbij aansluitend opvalt, is de inzet op een continue
dialoog. Respondenten benoemen dat het belangrijk wordt geacht dat werkgever en werknemer
door het jaar heen, en niet alleen op gezette tijden, met elkaar in gesprek gaan. Om deze ‘continue
dialoog’ te stimuleren, geven organisaties onder andere meer vrijheid in de frequentie van de
gesprekken (er is een minimum aantal gesprekken en medewerker en leidinggevende bepalen
samen of meer gesprekken wenselijk zijn) en de vorm van de gesprekken (meer informele
contactmomenten worden aangemoedigd).
B e s t p r a c t i c e: S t i c h t i n g W a t e r n e t
Bij Stichting Waternet hebben ze de cao-afspraken rondom de gesprekken een eigen invulling
gegeven onder de naam ‘FLOWER’. Medewerkers voeren minimaal één ontwikkelgesprek per
jaar met de leidinggevende. Om de leidinggevende en medewerker handvatten te geven voor
het goede gesprek, is er een FLOWER-gespreksformulier bestaande uit vijf essentiële vragen
gecreëerd: doe ik de goede dingen, doe ik die dingen goed, wat is mijn kracht, hoe kan ik mij
blijven ontwikkelen en tot slot, zit ik nog op de juiste plek?
 De casebeschrijving van Stichting Waternet is te vinden in paragraaf 5.2.

De verantwoordelijkheid voor het nemen van initiatief voor de gesprekken wordt over het
algemeen gedeeld door leidinggevende en medewerker (12). Twee organisaties geven daarbij aan
dat zij een expliciete verdeling in verantwoordelijkheid hebben voor de verschillende typen
gesprekken. De werknemer is in deze gevallen verantwoordelijk voor het starten van een gesprek
vergelijkbaar met het ‘planningsgesprek’ en de leidinggevende is meer verantwoordelijk voor een
gesprek vergelijkbaar met het ‘beoordelingsgesprek’. Tot slot zijn er nog drie organisaties die
expliciet de verantwoordelijkheid voor het nemen van initiatief bij de werknemer neerleggen.
We zien dat organisaties er over het algemeen voor hebben gekozen om leidinggevenden en
werknemers enige vrijheid te geven in de vormgeving van de gesprekken. Zo geeft de helft van de
organisaties (11) alleen op hoofdlijnen aan welke onderwerpen er besproken moeten worden, maar
laat verder vrij hoe het gesprek precies wordt vormgegeven. De andere organisaties geven wat
meer sturing en benoemen een aantal gespreksonderwerpen die sowieso besproken moeten
worden en/of afspraken die gemaakt dienen te worden (9). Deze laatste groep van organisaties
voorziet vaak ook in een (soms flexibel) gespreksformulier welke gebruikt moet worden. Overigens
verstrekken vrijwel alle organisaties aan leidinggevenden en werknemers instrumenten die ter
ondersteuning van het gesprek kunnen dienen. Deze instrumenten variëren van gespreksformats,
trainingen en e-learnings tot video’s.
Op twee na stellen alle organisaties de verslaglegging van een of meerdere gesprekken verplicht.
De organisaties die de verslaglegging niet hebben verplicht, geven aan dat er bij onderpresteren
wel verslag moet worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor de verslaglegging ligt veelal bij
leidinggevende en medewerker samen (8). Enkele organisaties kiezen ervoor om alleen de
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medewerker (2) of de leidinggevende (2) verantwoordelijk te stellen voor de verslaglegging, of om
afdelingen vrij te laten in de verdeling van de verantwoordelijkheid (1). Wanneer er binnen
organisaties sprake is van een evaluatie-/beoordelingsgesprek, dan lijkt in dat geval over het
algemeen de (eind)verantwoordelijkheid voor verslaglegging bij leidinggevenden te liggen.
B e s t p r a c t i c e: N o o r d e l i j k B e l a s t i n g k a n t o o r
Het Noordelijk Belastingkantoor hanteert als nieuwe vorm van gesprekken minimaal twee
gesprekken per jaar tussen de medewerker en leidinggevende. Aan het eerste zogeheten
ontwikkelgesprek gaat de Talenten Motivatie Analyse (TMA) vooraf. Deze analyse geeft de
medewerker uitgebreid inzicht in zijn of haar drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.
Op basis van de uitkomsten wordt het ontwikkelgesprek gevoerd. Aan het eind van het jaar vindt
een beoordelingsgesprek met vooruitblik naar het volgende jaar plaats.
 De casebeschrijving van het Noordelijk Belastingkantoor is te vinden in paragraaf 5.3.

Achterliggende visie
We hebben de organisaties die een nieuwe vorm van gesprekken hebben ingevoerd, gevraagd om
toe te lichten vanuit welke visie zij dit hebben gedaan. De belangrijkste reden voor het veranderen
van de gesprekscyclus is dat organisaties meer ruimte wilden creëren voor een ‘echt’ gesprek,
waarin de ontwikkeling van de werknemer centraal staat. In de oude gesprekscyclus lag de focus
volgens de organisaties met name op het beoordelen van de medewerker en het invullen van
formulieren. Door de beoordeling minder centraal te stellen in de gesprekken (zie ook hoofdstuk 3)
zou er meer ruimte moeten ontstaan om inhoudelijk in gesprek te gaan over ontwikkeling. Een
tweede reden voor het veranderen van de gesprekscyclus is het stimuleren van de eigen regie van
de medewerker op zijn of haar loopbaan. Dit wordt onder andere gedaan door medewerkers meer
vrijheid te bieden in de frequentie en invulling van de gesprekken en henzelf het initiatief te laten
nemen voor de gesprekken. Een derde reden om de gesprekscyclus aan te passen, is het kunnen
bieden van maatwerk aan de medewerker. Medewerkers verschillen in hun behoefte aan gesprek
en aan de typen onderwerpen waar zij graag over door zouden willen praten. In de nieuwe vorm van
gesprekken wordt hieraan meer ruimte geboden. Tot slot noemen enkele organisaties dat zij de
oude gesprekscyclus hebben veranderd om de administratieve belasting te verminderen en om de
continue dialoog te stimuleren.

Ontwikkeling en implementatie
Uit de gesprekken met de geraadpleegde organisaties blijkt dat de behoeften vanuit de
verschillende lagen binnen de organisaties veelal leidend zijn geweest bij het ontwerpen van de
nieuwe vorm van gesprekken. Vanuit diverse groepen in de organisaties – o.a. de OR en
leidinggevenden vanuit verschillende organisatielagen – is door HR input opgehaald. Ook geeft
meer dan de helft van de organisaties (12 van de 22) expliciet aan medewerkers betrokken te
hebben bij de ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van werkgroepen en brainstormsessies met
medewerkers. Over het algemeen lijken de organisaties weinig knelpunten tegengekomen te zijn
en zijn ze positief over het ontwikkelingsproces. Wel geeft één organisatie aan geworsteld te
hebben met de betrokkenheid van de OR. De betreffende OR was sterk betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe vorm van gesprekken, maar had achteraf nog vrij veel commentaar op
deze nieuwe vorm. Dit leidde tot discussie tussen HR en de OR. Ook geeft één organisatie aan dat
het niet gelukt is de gesprekscyclus in het format van hun digitale personeelsinformatiesysteem te
integreren, wat zij wel graag gewild hadden.
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Tijdens de implementatiefase hebben organisaties zich op verschillende manieren ingezet om
leidinggevenden en medewerkers kennis te laten maken met de nieuwe vorm van gesprekken.
Medewerkers zijn veelal voorgelicht door middel van informatie op het intranet (soms in de vorm
van filmpjes) en/of door een of meerdere rondgangen van HR op de afdelingen. Een aantal
organisaties (5) hebben trainingen georganiseerd waar medewerkers, vaak samen met hun team
en leidinggevende, aan deel konden nemen. Een andere manier waarop de medewerkers zijn
geïnformeerd is het instellen van een ‘superuser’ op elke afdeling, dat wil zeggen een medewerker
die extra opleiding heeft ontvangen over de nieuwe gespreksvorm en als vraagbaak kan dienen voor
collega’s (1). Ook geeft een organisatie aan dat zij met name de OR hebben ingezet voor de
communicatie over de nieuwe vorm van gesprekken en het creëren van draagvlak. Tot slot noemt
één organisatie dat zij richting medewerkers geen informatie hebben gedeeld over de nieuwe vorm
van gesprekken en meer hebben ingezet op voorlichting en training van leidinggevenden.
Leidinggevenden zijn met name door middel van gesprek ingelicht over de nieuwe vorm van
gesprekken in de organisatie. Respondenten geven aan inloopsessies te hebben georganiseerd,
presentaties te hebben gegeven voor leidinggevenden en een-op-een in gesprek te zijn gegaan met
leidinggevenden. Ook hebben veel organisaties trainingen gegeven waar leidinggevenden, soms
samen met hun team, aan deel hebben genomen (8). Tot slot zijn er organisaties die
leidinggevenden een plan van aanpak voor de gespreksvoering hebben laten maken en daarbij
hebben gecheckt op kwaliteit (door één organisatie genoemd) of intervisie tussen leidinggevenden
omtrent de gespreksvoering hebben opgezet (ook door één organisatie genoemd).
Een aantal organisaties (4) geven aan dat leidinggevenden en werknemers, door betrokken te zijn
bij de ontwikkeling, al goed op de hoogte waren van de nieuwe vorm van gesprekken. Dit
vergemakkelijkte de implementatie. Ook hebben zeker 10 organisaties, voorafgaand aan de
officiële invoering, een pilot gedraaid. Tijdens deze pilots kon men soms zelf kiezen of ze gebruik
wilden maken van de oude gesprekscyclus of de nieuwe vorm van gesprekken. Zo is de overgang
naar de nieuwe vorm van gesprekken stapsgewijs verlopen.
Na de invoering van de nieuwe vorm van gesprekken hebben enkele organisaties (8) een
tussentijdse evaluatie gedaan, waarin is gepeild hoe de nieuwe vorm van gesprekken (in pilotvorm
of officieel ingevoerde vorm) werd ervaren. Op basis van die resultaten zijn soms nog aanpassingen
gedaan of is extra communicatie ingezet.

Geen nieuwe vorm van gesprekken
Twee organisaties hebben geen nieuwe vorm van gesprekken ontwikkeld. Eén van deze
organisaties geeft aan daarmee terug te vallen op de cao-bepalingen zoals die vóór 1 juli 2018 van
toepassing waren, oftewel: terug te vallen op de oude gesprekscyclus. Deze organisatie geeft
medewerkers wel de ruimte om extra gesprekken in te plannen wanneer gewenst. De andere
organisatie zegt officieel nog de oude gesprekscyclus te volgen, maar ziet in de praktijk dat dat niet
altijd meer gebeurt. Zowel managers als medewerkers zien de oude gesprekscyclus als ‘ballast’ en
niet iedereen volgt deze cyclus daarom nog.
Bij de zojuist als eerstgenoemde organisatie is er geen poging gedaan om vanuit de nieuwe caoafspraken tot een eigen aanpak te komen. Medewerkers en leidinggevenden zijn tevreden met het
stuk ‘houvast’ dat de structuur van de bestaande gesprekscyclus biedt. Deze organisatie is daarom
ook niet van plan om de gesprekscyclus in de nabije toekomst te veranderen. De zojuist als tweede
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genoemde organisatie heeft wel geprobeerd een eigen invulling te geven aan de nieuwe caobepalingen omtrent de gesprekken, maar dit proces is verhinderd door de komst van corona. Het
vastleggen van een nieuwe invulling staat nog wel op de agenda bij deze organisatie. Belangrijk
binnen de nieuwe invulling zal zijn om medewerkers niet te veel verplichtingen op te leggen en aan
te kunnen sluiten bij de behoeften van medewerkers. De frequentie en vorm van de gesprekken
zouden daarom relatief vrij in te vullen moeten zijn.

2.3 Functioneren van de (nieuwe) invulling
We hebben de respondenten gevraagd hoe de nieuwe vorm van gesprekken in de praktijk
functioneert. Allereerst benoemen de respondenten dat de reacties van leidinggevenden op de
nieuwe vorm van gesprekken overwegend positief zijn en dat de nieuwe vorm goed geïntegreerd
is. Leidinggevenden zijn blij dat er meer ruimte is voor een echt inhoudelijk gesprek en dat er minder
nadruk ligt op het administratieve gedeelte. Wel zijn er ook leidinggevenden die de duidelijke
structuur van de oude gesprekscyclus missen en soms nog terugvallen op de oude structuur.
Zelf geven de respondenten ook aan te zien dat er door de nieuwe vorm van gesprekken meer
inhoudelijke gesprekken over ontwikkeling worden gevoerd. Ook zijn zij er blij mee dat er wat
betreft frequentie en vorm van de gesprekken meer maatwerk geboden kan worden aan
medewerkers.
Toch ervaren de respondenten ook knelpunten. Hieronder beschrijven we de meest genoemde
knelpunten. Allereerst blijkt dat medewerkers er vaak nog aan moeten wennen om het initiatief te
nemen voor de gesprekken. De ene medewerker vindt het makkelijker om de regie te pakken dan
de ander. In de praktijk neemt de leidinggevende vaak nog het initiatief voor het gesprek (8). Een
ander punt waar organisaties mee worstelen, is het afhankelijk zijn van leidinggevenden (6).
Leidinggevenden krijgen nu meer vrijheid wat betreft de frequentie en vorm van de gesprekken dan
voorheen. De ene leidinggevende is actiever in het voeren van de gesprekken dan de ander en ook
is er tussen leidinggevenden verschil in gespreksvaardigheden. Doordat leidinggevenden nu meer
vrijheid krijgen, zijn organisaties ook meer afhankelijk van de kwaliteit van hun leidinggevenden.
Verder is het voor organisaties minder zichtbaar geworden welke gesprekken wel en niet gevoerd
worden (5). Soms is er twijfel of er wel voldoende gesprekken gevoerd worden. Respondenten
geven aan dat aansporing tot het voeren van de gesprekken nodig is. Een ander knelpunt is dat
sommige onderwerpen, zoals vitaliteit, niet of te laat worden besproken omdat zij geen verplicht
gespreksonderwerp zijn (2). Tot slot geven een aantal organisaties aan dat de verslaglegging van
de gesprekken beter zou kunnen (5). Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor de verslaglegging
gedeeld door leidinggevende en medewerker. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er soms
toe dat geen van beide partijen het initiatief neemt en er geen tot beperkte verslaglegging is. Er is
dan niet altijd recente informatie over het functioneren van medewerkers. Tussentijds bijsturen is
daarom lastig. Ook bij het disfunctioneren van medewerkers is er soms te weinig vastgelegd om
hier op juridisch vlak wat mee te kunnen.
We hebben de respondenten ook gevraagd of zij een beeld hebben van hoe medewerkers de nieuwe
vorm van gesprekken ervaren. Niet alle organisaties hebben evenveel feedback van medewerkers
ontvangen, maar de respondenten geven wel aan dat de geluiden vanuit medewerkers over het
algemeen positief zijn. Medewerkers zijn blij dat de gesprekken minder dwingend zijn en dat er
meer ruimte is voor een eigen invulling en daarmee voor een ‘echt’ gesprek (8). Wel vinden sommige
medewerkers dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van initiatief voor de gesprekken te veel
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bij henzelf ligt (2). Ook blijkt de ervaring van de medewerkers met de nieuwe vorm van gesprekken
af te hangen van hun leidinggevende (2). Leidinggevenden verschillen in het belang dat zij aan de
gesprekken hangen, de tijd die ze ervoor vrijmaken, de onderwerpen die ze aansnijden en in
gespreksvaardigheden. Deze factoren beïnvloeden de ervaringen van medewerkers.

2.4 Doelrealisatie
Een belangrijk doel van de nieuwe cao-afspraken omtrent de gesprekken is te bevorderen dat
werknemers zelf de regie voeren over hun ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. We hebben
de respondenten gevraagd of de aanpak die zij geïmplementeerd hebben, bijdraagt aan deze
doelstelling.
Figuur 2.2 Mate waarin de nieuwe vorm van gesprekken bijdraagt aan de beoogde doelstelling, volgens
respondenten (N=22)
5%
Ja

14%

Deels
82%

Weet ik niet

Ruim vier vijfde van de respondenten geeft aan dat de nieuwe vorm van gesprekken bijdraagt aan
het stimuleren van de eigen regie van de werknemer (figuur 2.2). Zij zien dat door deze nieuwe
aanpak werknemers meer verantwoordelijkheid nemen en bewuster bezig zijn met hun eigen
ontwikkeling. Wel geven deze respondenten aan dat er in de praktijk nog veel stappen te zetten zijn
op het gebied van de eigen regie van de werknemer. Vaak is er sprake van een cultuurverandering
die tijd kost (werknemers zijn niet gewend de regie te moeten nemen) en ook verschilt het per type
werknemer of hij/zij het makkelijk en/of belangrijk vindt om zelf de regie te nemen. Circa 15% van
de respondenten vindt dat de nieuwe vorm van gespreksvoering deels bijdraagt aan het stimuleren
van de eigen regie. Deze respondenten geven aan dat de nieuwe aanpak de medewerker in theorie
meer ruimte zou moeten bieden voor het nemen van de regie, maar zien dit in de praktijk nog niet
gebeuren. Tot slot geeft één respondent aan dat het nog te vroeg is om te zien of de nieuwe aanpak
daadwerkelijk bijdraagt aan het nemen van de eigen regie.
Afsluitend hebben we de respondenten gevraagd of zij de nieuwe vorm van gesprekken ervaren als
een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Alle respondenten geven aan dat dit in hun
optiek het geval is. Zoals ook eerder al beschreven is, zijn de respondenten blij dat er met de nieuwe
aanpak meer ruimte is gekomen voor inhoudelijk goede gesprekken, waarin de nadruk ligt op de
ontwikkeling van de werknemer. Doordat de nadruk nu meer op ontwikkeling dan op beloning ligt,
krijgt het gesprek een meer positieve, ontspannen en gelijkwaardige toon. Daarnaast geven
respondenten aan ook blij te zijn met het maatwerk dat geleverd kan worden, de verlaagde
administratieve druk en de grotere nadruk op een continue dialoog.
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3. Waarderen en belonen – salarisverhoging
3.1 Inleiding
In de cao Werken voor waterschappen, ingegaan in 2018, is bepaald dat wanneer een werknemer
goed functioneert, de werkgever het salaris structureel met 2,5% van het maximumsalaris van zijn
schaal verhoogt (indien het maximum nog niet is bereikt). Bij onvoldoende of nog te ontwikkelen
functioneren kan worden bepaald dat de medewerker geen of een lagere salarisverhoging
ontvangt. In het geval van zeer goed of uitzonderlijk functioneren kan tevens worden afgeweken
naar een hogere structurele salarisverhoging. Het oude ABCDE-beloningssysteem (zie tabel 3.1) is
daarmee losgelaten. Ook voor deze cao-afspraak geldt dat de waterschappen en gelieerde
organisaties hier in overleg met de ondernemingsraad zelf verdere invulling aan mogen geven.
Wanneer er geen invulling aan de cao-afspraak wordt gegeven, dienen de cao-bepalingen zoals die
vóór 1 juli 2018 golden als vangnet. In dit hoofdstuk staan we stil bij de wijze waarop de
waterschappen en daaraan gelieerde organisaties invulling geven aan de nieuwe cao-afspraak
aangaande salarisverhoging. Ook besteden we aandacht aan het functioneren van de betreffende
(nieuwe) vormen van belonen, specifiek betreffende de jaarlijkse salarisverhoging, en kijken we of
de doelstellingen die de sociale partners voor ogen hadden met de aanpassing van de betreffende
cao-maatregel worden gerealiseerd.
Tabel 3.1

Voormalige ABCDE-beloningsysteem

Eindoordeel

Verhoging

A

5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal op 31 dec.

B

3,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal op 31 dec.

C

2,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal op 31 dec.

D

1,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal op 31 dec.

E

0%.

Uit de gesprekken met waterschapsorganisaties blijkt overigens dat in de praktijk een hogere
structurele salarisverhoging (>2,5%) gelijkstaat aan de extra structurele beloning die organisaties
volgens de cao ook kunnen geven (zie hoofdstuk 4). Nadat we in het komende hoofdstuk aandacht
hebben geschonken aan het thema salarisverhoging, zullen we daarom in hoofdstuk 4 (Waarderen
en belonen) verder niet uitgebreid ingaan op de extra structurele beloning.

3.2 Invulling cao-afspraak
De waterschapsorganisaties zijn bevraagd over de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan
de nieuwe cao-kaders omtrent de jaarlijkse salarisronde. Allereerst is hiervoor in kaart gebracht
hoeveel organisaties inderdaad het oude ABCDE-beloningsysteem hebben losgelaten en daarmee
over zijn gegaan op een nieuwe vorm van belonen. Van de 24 geraadpleegde organisaties blijken er
21 sinds of vóór de nieuwe cao-kaders een nieuwe vorm van belonen te hebben geïmplementeerd.
In al deze gevallen is de nieuwe vorm uitgerold in de gehele organisatie. Een kleine minderheid van
drie organisaties hanteert nog de oude manier van (structurele) beloning.
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De nieuwe vorm van belonen
De 21 organisaties met een nieuwe vorm van belonen zijn gevraagd naar de ingangsdatum van het
nieuwe beleid, te zien in figuur 3.1. Eén van de organisaties is niet in de figuur meegenomen. Van
deze organisatie is onbekend wanneer de pilot (ingegaan in 2016) is overgegaan in officieel beleid.
Figuur 3.1 Jaar waarin de nieuwe vorm van jaarlijkse salarisverhoging officieel is ingevoerd (N=20)
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De meeste organisaties die een nieuwe vorm van belonen hanteren, hebben dit beleid uitgerold in
de eerste drie jaar na ingang van de nieuwe cao. Het nieuwe beleid is in bijna de helft van de
organisaties ingegaan in het jaar 2020, wat betekent dat de meeste organisaties ongeveer twee jaar
tijd nodig hebben gehad om het beleid op te zetten. Wat opvalt is dat twee organisaties de nieuwe
beloning al hanteerden voordat de nieuwe cao inging, namelijk in 2016. Zij lieten dus al voor 2018
het ABCDE-systeem los om dit te vervangen met (een eigen invulling van) de standaard 2,5%
salarisverhoging. Tot slot ligt de ingangsdatum van het nieuwe beleid voor één organisatie in de
toekomst. Zij verwachten in 2022 namelijk de pilot over te zetten in een officiële regeling.
De respondenten uit bovengenoemde 21 organisaties zijn gevraagd naar de precieze regeling die
ze nu getroffen hebben rondom de jaarlijkse salarisverhoging. Om te beginnen hanteren alle 21
organisaties 2,5% salarisverhoging als de standaard. Bij goed functioneren krijgt iedere
medewerker dus 2,5% salarisverhoging toegewezen. Hieraan zitten een aantal vaste voorwaarden:
het maximum van de salarisschaal is nog niet bereikt en de medewerker dient minimaal een
bepaalde periode in dienst te zijn geweest op het moment van loonsverhoging (vaak 12 maanden).
Twee van de 21 organisaties hebben besloten geen ruimte in te regelen voor uitzonderingen waarin
kan worden afgeweken van de 2,5% salarisverhoging. Als een medewerker aan bovengenoemde
twee voorwaarden voldoet krijgt hij of zij dus altijd 2,5% salarisverhoging, ongeacht de mate van
functioneren. De overige 19 organisaties hebben hier wel ruimte voor gemaakt. De meeste van hen
hebben in ieder geval bepaald dat een uitzondering naar beneden, dus het geven van minder dan
2,5% bij onvoldoende functioneren, mogelijk is (17). Bijna net zo veel organisaties hanteren ook
ruimte voor een afwijking naar boven, dus het toekennen van meer dan 2,5% bij zeer goed of
bovenmatig functioneren (14). De meesten van hen hebben daarbij geen kaders of criteria
vastgelegd waarbinnen zij die uitzonderingen willen plaatsen. Vier organisaties hebben wel bepaald
in welke situaties er van de 2,5% wordt afgeweken. Ook de minimale en maximale hoogte van de
salarisverhoging is vaak niet vastgelegd. De meeste organisaties die hier wel regels voor hebben
zeggen een minimum van 0% salarisverhoging (6) en een maximum van 5% (3) te hanteren.
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Best practice: Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen werkt sinds medio 2019 met een nieuwe vorm van belonen. Iedere
medewerker die nog niet aan het maximum van zijn of haar salarisschaal zit, ontvangt aan het
einde van het jaar 2,5% salarisverhoging. Er wordt nooit meer dan 2,5% salarisverhoging
toegekend, ook niet in het geval van (zeer) goed functioneren. Als gevolg van deze versimpeling
van de jaarlijkse salarisverhoging is er budget vrijgekomen voor een uitbreiding van de regeling
extra (incidentele) beloning. De helft van dit budget per team wordt verdeeld door de
leidinggevende, de verdeling van de andere helft ligt in handen van het team zelf.
 De casebeschrijving van de Unie van Waterschappen is te vinden in paragraaf 5.4.

Als we kijken naar de 19 organisaties waarbinnen het mogelijk is uitzonderingen te maken bij
onvoldoende of zeer goed functioneren, zien we dat de meesten van hen daarbij wel hebben
bepaald dat een onderbouwing hiervoor vereist is (14). Dit kan zijn in de vorm van een compleet
dossier, wat het gehele jaar door bijgehouden dient te worden, of middels een goede eenmalige
beargumentering op papier. In een paar organisaties heeft de leidinggevende de volmacht voor het
maken van uitzonderingen (6). Dit houdt in dat zij geen goedkeuring hoeven te vragen in andere
lagen binnen de organisatie. Bij de overige organisaties is dit wel het geval: zo vergen de
uitzonderingen in 11 organisaties goedkeuring van het MT of de directie en in 9 gevallen is HR bij de
besluitvorming betrokken.
Een belangrijk verschil met de oude beloningsregeling is dat er nauwelijks meer wordt
gecommuniceerd over loonsverhoging richting de medewerkers. Bij geen bericht kunnen de
medewerkers ervan uit gaan dat de standaard van 2,5% salarisverhoging op hen van toepassing is.
Zeven respondenten gaven aan alleen richting de medewerker te communiceren als van de
standaard wordt afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een brief. Bij onderpresteren is
de medewerker meestal al eerder op de hoogte gesteld van de situatie en is hij of zij eventueel met
een verbetertraject gestart. De lagere loonsverhoging is in dat geval dus geen onverwacht bericht.
B e s t p r a c t i c e: W a t e r s c h a p Z u i d e r z e e l a n d
Waterschap Zuiderzeeland draait sinds de nieuwe cao een pilot met betrekking tot het nieuwe
beloningsbeleid. Iedere medewerker ontvangt standaard 2,5% salarisverhoging aan het einde
van het jaar, mits het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt. Er is tevens ruimte om
het percentage naar boven of beneden bij te stellen, als de leidinggevende dat goed kan
onderbouwen met een dossier. Ter aanvulling heeft het waterschap ook een regeling voor extra,
incidentele beloningen. Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen iemand aandragen. De
vorm van beloning varieert van een geldbedrag tot een passend fysiek cadeau.
 De casebeschrijving van Waterschap Zuiderzeeland is te vinden in paragraaf 5.5.

Achterliggende visie
De respondenten van de 21 organisaties met een nieuw beloningsysteem zijn gevraagd naar de visie
achter het loslaten van het oude ABCDE-systeem en het ontwikkelen van het nieuwe systeem. Een
van de meest voorkomende antwoorden is dat de waterschapsorganisaties het echte gesprek, over
de medewerker en diens ontwikkeling, willen voeren en de oude beoordeling dat in de weg stond
(11). De visie achter de nieuwe vormen van belonen hangt daarmee sterk samen met de visie
gekoppeld aan de nieuwe vormen van gesprekken, zoals besproken in hoofdstuk 2. De andere
meest genoemde reden achter het nieuwe belonen is dat de organisaties met het wegvallen van de
ABCDE-beoordelingen hopen een simpeler systeem te hanteren waarin minder ruimte overblijft
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voor discussie (10). In de oude situatie liep men er tegenaan dat medewerkers het soms niet eens
waren met de gegeven beoordeling, of de toewijzing hiervan als willekeurig ervaarden. Een andere
genoemde beweegreden is dat organisaties met het nieuwe beleid de vanzelfsprekendheid van een
jaarlijkse salarisverhoging willen verminderen (4). Waar medewerkers hoge beoordelingen in de
oude situatie als een recht of gewoonte begonnen te ervaren, is het nu de bedoeling dit het weer
als een beloning gaat voelen. Tot slot willen een aantal organisaties meer ruimte voor maatwerk
creëren, de nadruk leggen op waardering en afstappen van het strikte beoordelen van het
functioneren van medewerkers. Een enkele organisatie noemt ook de cao-wijziging als aanleiding
voor het nieuwe belonen, zonder dat daar echt een concrete eigen visie achter schuilgaat.

Ontwikkeling en implementatie
De respondenten hebben verteld wat er is ondernomen in de ontwikkeling van het nieuwe beleid
rondom de jaarlijkse salarisverhoging. Een veelvoorkomend en belangrijk onderdeel in de
ontwikkeling was de inbreng vanuit de verschillende lagen van de organisatie. Met name de OR is
veelal bij de ontwikkeling betrokken geweest. In maar liefst 16 van de 21 organisaties gaf de
respondent aan dat de OR actief heeft meegedacht. De overige organisaties legden het idee alleen
ter goedkeuring neer bij de OR. Ook het MT (10) en de medewerkers (9) hebben inbreng mogen
geven of zijn actief gevraagd naar hun ideeën. Nog eens zeven organisaties hebben werkgroepen
opgezet, ook wel klankbord- of projectgroepen genoemd, met vertegenwoordigers uit
verschillende lagen van de organisatie, om aan de ontwikkeling van het nieuwe beleid te werken. Er
zijn in sommige gevallen ook pilots gedraaid, om te experimenteren met verschillende manieren
van belonen en ervaringen op te halen (4). Twee respondenten noemden daarnaast dat ze actief
inspiratie hebben opgedaan bij andere organisaties en werkgevers, om te kijken hoe zij het
beloningsbeleid hebben ingeregeld en hoe dat functioneert in de praktijk. Een paar waterschappen
hebben tot slot een evenement georganiseerd rondom de ontwikkeling van het nieuwe belonen.
Eén van de waterschappen organiseerde met het middelmanagement een zogenoemde themadag,
waarin ze het thema belonen bespraken en discussieerden over de gewenste invulling. Bij een
andere organisatie werd er een debat gehouden met alle medewerkers, waarin de voor- en nadelen
van de verschillende mogelijke invullingen besproken werden.
Voor de uiteindelijke implementatie hebben de organisaties ook verschillende acties ondernomen.
Het vaakst werd informatie over het nieuwe beleid gedeeld via het intranet en eventuele interne
nieuwsbrieven (9). Bijna de helft van de organisaties initieerde daarnaast voorlichtingssessies of
workshops voor de teamleiders, om ze mee te nemen in de nieuwe regeling en de visie erachter toe
te lichten (8). Het nieuwe belonen werd daarnaast ook besproken in teamvergaderingen (7) en een
aantal HR-afdelingen richtten inloopsessies in voor vragen rondom het belonen (2). Tot slot gaven
drie respondenten aan dat er bij hen eigenlijk niks concreets is ondernomen in de implementatie.
Het beleid kon volgens hen gewoon worden uitgerold omdat de medewerkers en leidinggevenden
in de ontwikkeling al zo betrokken waren dat ze voldoende op de hoogte waren van de nieuwe
regeling. Van speciale trainingen of e-learnings was voor de nieuwe regeling rondom de
salarisverhoging geen sprake. In tegenstelling tot de nieuwe vorm van gesprekken vergt de
uitvoering van dit beleid geen specifieke (nieuwe) kennis of vaardigheden van teamleiders.

Geen nieuwe vorm van belonen
Zoals eerder benoemd hebben drie organisaties besloten geen nieuwe vorm van belonen te
implementeren naar aanleiding van de nieuwe cao. Zij vallen daarom terug op het ABCDEbeloningsysteem. Ze zijn gevraagd naar de beweegredenen achter deze keuze. Een van deze
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organisaties gaf aan dat ze nog niet de mogelijkheid hebben gehad om een nieuwe invulling te
implementeren, omdat ze de prioriteit bij de nieuwe vorm van gesprekken hebben gelegd. Zij zijn
dan ook van plan om in de nabije toekomst alsnog het oude beloningsysteem te veranderen, waarbij
de 2,5% salarisverhoging als standaard zou worden gehanteerd en er ruimte bestaat om het
percentage bij uitzonderingen te verhogen. Wat de andere twee organisaties betreft was er geen
interesse in een nieuw systeem. De ene respondent droeg hiervoor aan dat het oude systeem naar
tevredenheid werkt en er dus, ook vanuit de OR, geen intentie bestaat voor het ontwikkelen van
iets nieuws. De ander wijdde het gebrek aan interesse met name aan de vele medewerkers die al
aan het maximum van hun salarisschaal zitten. Voor de enkele medewerkers voor wie
salarisverhoging nog wel mogelijk is, wordt het oude systeem simpelweg als toereikend ervaren.

3.3 Functioneren van de (nieuwe) invulling
Om een beeld te krijgen van de werking in de praktijk zijn de respondenten gevraagd naar het
functioneren van het nieuwe belonen in de organisatie. Over het algemeen zijn de respondenten
positief, de meesten beamen dat het nieuwe beleid goed verloopt. Een aantal positieve maar ook
aandachtspunten worden hierbij genoemd. Zo werkt de nieuwe regeling bij veel organisaties
tijdbesparend. Medewerkers krijgen nu standaard 2,5% salarisverhoging en in veel organisaties
hoeft deze salarisverhoging niet expliciet beargumenteerd te worden. Bij het oude ABCDEbeloningssysteem was er niet één standaard beoordeling en moest elke beoordeling worden
toegelicht. Deze nieuwe manier bespaart de leidinggevende (en de afdeling salarisadministratie) nu
dus tijd. Uitzonderingen op de 2,5% salarisverhoging moeten overigens juist vaak beter toegelicht
worden dan voorheen. Eerder werden er nog weleens A- of B-beoordelingen gegeven vanuit
‘automatisme’. Dat kan nu niet meer. Enkele respondenten merken dat dit tot minder hoge
beoordelingen en beloningen heeft geleid. Leidinggevenden moeten nog wel aan de nieuwe
regeling wennen. Zo laten sommige van hen een eventueel gesprek over onvoldoende functioneren
nog steeds op het einde van het jaar aankomen, terwijl dit geen vastgesteld ijkpunt meer is om het
functioneren te bespreken. Ook zijn ze soms snel geneigd meer dan 2,5% salarisverhoging toe te
wijzen, omdat ze bang zijn dat het wegvallen van de A- en B-beoordelingen een demotiverend
effect heeft op (sommige) medewerkers.
De respondenten zijn ook geraadpleegd over de ervaringen van medewerkers aangaande de
nieuwe salarisverhoging. Het is belangrijk hierbij te herhalen dat de respondenten veelal HRmedewerkers zijn. Het betreft dus over het algemeen een inschatting die de respondent doet op
basis van wat hij of zij al dan niet gehoord en gemerkt heeft, dus geen directe reacties van de
medewerkers zelf. Allereerst geven 7 van de 21 organisaties aan dat ze vrijwel geen reacties hebben
ontvangen op de nieuwe beloning aan het einde van het jaar. De meeste van hen concluderen
daarbij dat geen bericht waarschijnlijk goed bericht betekent. Een aantal keer wordt opgemerkt dat
medewerkers hebben gezegd minder stress te ervaren (3), als gevolg van het wegvallen van een
beoordeling, en dat het nieuwe beleid als eerlijker en minder willekeurig wordt ervaren (2). De
meeste medewerkers zouden even hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar laten zich
steeds vaker positief uit (4). Daartegenover staat dat toch vrijwel de helft van de organisaties
aangeeft dat er een groep medewerkers is die weerstand heeft tegenover het wegvallen van de Aen B-beoordelingen (11). Dit zijn over het algemeen de medewerkers die hoge beoordelingen,
inclusief bijbehorende hoge salarisverhogingen, gewend zijn. Deze hoge beoordelingen kwamen
regelmatig voort uit een soort ‘automatisme’ bij de leidinggevende. Medewerkers die in een eerder
jaar een A- of een B-beoordeling hadden ontvangen, kregen dat vaak het jaar daarop weer. Deze
medewerkers krijgen nu lang niet altijd meer een hogere beoordeling dan de standaard is, omdat
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een hogere beoordeling beter beargumenteerd dient te worden dan voorheen. Sommige
medewerkers gaan er daarom in hun ogen door het nieuwe systeem op achteruit.

Uitzonderingen 2,5% salarisverhoging
Zoals eerder genoemd hanteren de meeste organisaties ruimte voor uitzonderingen op de 2,5%
salarisverhoging aan het einde van het jaar. Dat wil zeggen dat het percentage salarisverhoging
bijgesteld kan worden naar aanleiding van het presteren van medewerker. Er kan zowel een lager
percentage worden toegekend bij onvoldoende functioneren als een hoger percentage bij zeer
goed functioneren. De organisaties zijn gevraagd hoe vaak deze afwijkingen naar boven en
beneden voorkomen, gekeken naar het jaar 2020. De meeste respondenten wisten niet precies
hoeveel afwijkingen er in dat jaar plaatsvonden en hebben daarom antwoord gegeven op basis van
een inschatting. In tabel 3.2 is te zien aan hoeveel medewerkers de geraadpleegde organisaties
minder dan 2,5% salarisverhoging hebben gegeven, naar inschatting.
Tabel 3.2

Mate waarin organisaties minder dan 2,5% salarisverhoging hebben gegeven, 2020 (N=21)

Frequentie minder dan 2,5% salarisverhoging

Aantal

Nooit

6

1-2% van de medewerkers

10

3-10% van de medewerkers

3

Nog niet van toepassing

2

In ongeveer de helft van de organisaties ligt het aandeel medewerkers op 1 tot 2% van het totaal.
In nog eens zes organisaties komt een verlaging van het percentage in de praktijk eigenlijk nooit
voor. Hierbinnen vallen ook de twee organisaties die in de regeling hebben vastgelegd sowieso geen
uitzonderingen te maken, zoals in paragraaf 3.2 al kort is benoemd. Bij maar drie organisaties kreeg
5 tot 10% van de medewerkers een lagere salarisverhoging, en een aandeel medewerkers van 10%
of hoger komt nergens voor. Tot slot is het geven van minder dan 2,5% salarisverhoging bij twee
organisaties momenteel nog niet van toepassing, omdat het beleid nog niet volledig is uitgerold.
In tabel 3.3 is te zien hoe vaak organisaties de jaarlijkse salarisverhoging naar boven hebben
bijgesteld, gekeken naar het jaar 2020. Wederom betreft het hier over het algemeen een
inschatting van de respondent en geen precieze cijfers. In de meeste organisaties vond een jaarlijkse
salarisverhoging boven de 2,5% in de praktijk nooit plaats. In vier organisaties betreft het een
aandeel van 1 à 2% van de medewerkers en in nog eens drie organisaties kreeg 3 tot 10% van de
medewerkers meer dan 2,5% salaris erbij aan het einde van het jaar.
De situaties waarin van de 2,5% salarisverhoging wordt afgeweken zijn zeer uiteenlopend. Volgens
de respondenten zijn hier geen specifieke kenmerken aan te koppelen. Er zijn geen groepen
werknemers of bepaalde werkzaamheden die vaker afwijkend (hoger of lager) beloond worden.
Tabel 3.3

Mate waarin organisaties jaarlijks meer dan 2,5% salarisverhoging hebben gegeven, 2020 (N=21)

Frequentie meer dan 2,5% salarisverhoging

Aantal

Nooit

12

1-2% van de medewerkers

4

3-10% van de medewerkers

3

Nog niet van toepassing

2
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3.4 Doelrealisatie
De nieuwe cao-afspraken rondom waarderen en belonen zijn vanuit de cao-partners vooral bedoeld
om op lokaal of organisatieniveau voldoende ruimte voor maatwerk te bieden. De respondenten
zijn gevraagd of zij dit met de nieuwe vorm van structurele beloning inderdaad zo ervaren. Een
ruime meerderheid van de respondenten is het hier mee eens, namelijk 80% (zie figuur 3.2). Zij
ervaren de nieuwe cao nu meer als richtinggevende kaders dan strakke regels, die zeker op
organisatieniveau goed aan te vullen zijn met eventuele eigen regels. Nog eens 10% kan maar ten
dele beamen dat de cao voldoende ruimte voor maatwerk biedt. Zo gaf één van hen aan dat er nu
wel heel weinig van de standaard 2,5% wordt afgeweken. De ruimte voor maatwerk zou er wel zijn,
maar ze vragen zich af of het door de nieuwe regeling wel altijd wordt benut op de momenten dat
het nodig is. De overige 10% weet geen antwoord te geven op de vraag, onder andere omdat ze de
uitwerking van het nieuwe belonen nog niet lang genoeg in de praktijk hebben gezien.
Figuur 3.2 Mate waarin de nieuwe vorm van belonen bijdraagt aan de beoogde doelstelling, volgens
respondenten (N=21)
10%
10%

Ja
Deels

80%

Weet ik niet

Om de uiteindelijke balans op te maken, alles overziend wat de respondenten over de nieuwe vorm
van beloning hebben gezegd, is ten slotte gevraagd of de respondenten de nieuwe jaarlijkse
salarisverhoging al dan niet als een verbetering ervaren ten opzichte van de oude regeling. Een
ruime meerderheid geeft aan de nieuwe regeling inderdaad als een verbetering te zien (figuur 3.3).
Hiervoor dragen ze met name aan dat de focus nu meer op de ontwikkeling en intrinsieke motivatie
is komen te liggen, de druk achter de jaarlijkse beoordeling is weggevallen en het nieuwe
beloningsysteem eerlijker is. Toch is 14% van de respondenten iets minder overtuigd, zij zien de
nieuwe regeling maar ten dele als een verbetering. Het belonen zou er wel duidelijker op zijn
geworden, maar soms missen deze respondenten de mogelijkheid om door middel van
salarisverhoging een extra compliment, prikkel of waardering te geven, waar dat eerst wel mogelijk
(of gemakkelijker) was in de vorm van een A- of B-beoordeling. Tot slot zegt één organisatie blij te
zijn met het feit dat hoog belonen nu minder vanzelfsprekend is, maar nog niet genoeg ervaring te
hebben met het nieuwe systeem om te beoordelen of het daadwerkelijk een verbetering is of niet.
Figuur 3.3 Mate waarin de nieuwe vorm van belonen een verbetering is t.o.v. de oude regeling, volgens
respondenten (N=21)
5%
14%

Deels
81%
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4. Waarderen en belonen – extra beloning
4.1 Inleiding
Tot slot is in de cao van 2018 bepaald dat, naast de 2,5% salarisverhoging, de werkgever de
werknemer een extra beloning kan toekennen wegens buitengewone inzet of bijzondere vervulling
van (een deel van) de functie. Dit kan zowel een incidentele als structurele extra beloning zijn.
Waterschappen en daaraan gelieerde organisaties krijgen de ruimte om in overleg met de
medezeggenschap zelf verdere invulling te geven aan deze cao-afspraak. Wanneer er geen invulling
aan wordt gegeven, gelden de cao-bepalingen zoals die vóór 1 juli 2018 van toepassing waren. In dit
hoofdstuk gaan we in op de manier waarop de waterschappen en de selectie van daaraan gelieerde
organisaties invulling hebben gegeven aan deze cao-afspraak, het functioneren daarvan en de mate
waarin daarmee de doelstellingen worden bereikt die de sociale partners met de cao-wijziging
beoogd hebben.
Zoals eerder benoemd blijkt uit de gesprekken dat wanneer organisaties structurele extra
beloningen toekennen, dat altijd neerkomt op het geven van een salarisverhoging hoger dan 2,5%.
We hebben besloten deze vorm van structurele extra beloning mee te nemen in hoofdstuk 3 over
salarisverhoging en het in dit hoofdstuk achterwege te laten. In dit hoofdstuk zal de focus dus liggen
op extra incidentele beloningen.

4.2 Invulling cao-afspraak
De meerderheid van de geraadpleegde organisaties (21 van de 24) heeft ervoor gekozen een eigen
invulling te geven aan de voorgenoemde nieuwe cao-afspraken rondom extra beloning. We
beschrijven hieronder allereerst hoe deze nieuwe invulling bij hen eruitziet. Vervolgens besteden
we aan het einde van de paragraaf aandacht aan de organisaties die geen eigen invulling hebben
gegeven aan de nieuwe cao-bepalingen.

De nieuwe vorm van extra belonen
Alle organisaties die een nieuwe vorm van extra belonen hebben ontwikkeld, hebben deze nieuwe
vorm ingevoerd voor de gehele organisatie. De meeste organisaties hebben de nieuwe vorm
officieel ingevoerd in het jaar 2019 of 2020 (zie figuur 4.1). Twee organisaties hebben al in 2016 een
nieuwe invulling aan het extra belonen gegeven, tegelijkertijd met een nieuwe invulling van de
gesprekscyclus en salarisverhoging. Vier organisaties hebben aangegeven dat ze voorafgaand aan
de invoering een of meerdere pilots hebben gedraaid. Twee organisaties zeggen nog steeds in de
pilotfase te zitten en verwachten de nieuwe vorm van extra belonen in 2022 of later in te voeren.
Eén van de organisaties is niet in de figuur meegenomen, omdat van deze organisatie onbekend is
wanneer de pilot (met jaar van ingang: 2016) is overgegaan in officieel beleid.
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Figuur 4.1 Jaar waarin de nieuwe vorm van extra belonen officieel is ingevoerd (N=20)
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We hebben de organisaties gevraagd hoe de eigen invulling van de nieuwe cao-afspraken rondom
extra beloning eruitziet. In de cao uit 2018 wordt gesproken over de mogelijkheid om structurele en
incidentele extra beloningen te geven. Zoals benoemd blijkt de structurele extra beloning altijd neer
te komen op het geven van een salarisverhoging hoger dan 2,5%. De incidentele extra beloning
neemt binnen de organisaties verschillende vormen aan. Organisaties verstrekken vaak zowel
gratificaties (aan individuen of teams) als beloningen in natura. Voorbeelden van deze laatste vorm
van belonen zijn het geven van een bosje bloemen, een theater-bon of een opleiding. Ook het
belonen met vrije dagen komt voor. Opvallend is dat meermaals is genoemd dat het belonen in
natura binnen de organisatie gestimuleerd wordt (6). In plaats van een geldelijke beloning te geven
wordt het aangemoedigd om te belonen op een meer persoonlijke manier. Daarnaast noemen
respondenten (8) ook dat zij graag willen dat er op verschillende momenten door het jaar heen
beloond wordt, in plaats van alleen aan het eind van het jaar (zoals voorheen meer het gebruik was).
Op één na is er binnen alle organisaties een limiet gesteld aan het bedrag dat door leidinggevenden
aan extra beloningen besteed mag worden. Organisaties hebben een maximumbedrag ingesteld
per afdeling en/of medewerker en/of beloningsmoment. Sommige organisaties (4) geven aan
daarbij ook gebruik te maken van verschillende vaste beloningscategorieën met bijbehorende
bedragen (bijvoorbeeld €500, €1.000 of €2.000).
B e s t p r a c t i c e: U n i e v a n W a t e r s c h a p p e n
De Unie van Waterschappen werkt sinds medio 2019 met een nieuwe vorm van waarderen en
belonen. Allereerst ontvangt iedere medewerker die nog in salaris kan stijgen 2,5%
salarisverhoging per jaar. Uitzondering op de regel is er niet: niemand krijgt meer dan 2,5%. Het
budget dat daardoor vrijkwam is gebruikt om de regeling extra (incidentele) beloning uit te
breiden. De helft van dit budget per team wordt verdeeld door de leidinggevende, de verdeling
van de andere helft ligt in handen van het team zelf. Ieder jaar beslist het team opnieuw hoe ze
die toekenning van budget aanpakken, wat uitmondt in uiteenlopende en originele manieren.
 De casebeschrijving van de Unie van Waterschappen is te vinden in paragraaf 5.4.

De meeste organisaties hebben bewust geen vaste criteria opgesteld voor het geven van een extra
beloning, naast dat er sprake moet zijn van een buitengewone prestatie of inzet (zoals vermeld in
de cao) (17). Twee respondenten geven aan dat leidinggevenden dat wel lastig vinden en vragen om
meer algemene kaders. Andere organisaties (3) bieden leidinggevenden wel een handreiking waarin
staat beschreven wanneer iemand een extra beloning verdient. Vaak kunnen medewerkers elkaar
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ook aandragen voor een extra beloning (8). Op deze manier hopen organisaties ook de mensen te
belonen die voor leidinggevenden minder opvallen. In enkele gevallen krijgen medewerkers, naast
het aandragen, nog meer inspraak in het toebedelen van extra beloningen. Zo noemt één
organisatie dat het team samen met de leidinggevende bepaalt hoe het vaste bedrag van de
afdeling wordt verdeeld tussen beloningen voor individuen en het team als geheel. Bij een andere
organisatie krijgen medewerkers het beheer over de helft van het vaste bedrag voor extra beloning
van de afdeling. De medewerkers stemmen samen jaarlijks af op welke (creatieve) manier zij dit
bedrag aan elkaar willen toekennen.
Hoewel er binnen organisaties vaak geen vaste criteria zijn voor het toekennen van een extra
beloning, vindt er over het algemeen wel afstemming plaats met HR en/of het MT. Een
leidinggevende moet kunnen verantwoorden waarom een medewerker extra beloond wordt. De
afstemming met HR en/of het MT dient ertoe dat in de hele organisatie dezelfde prestaties op een
soortgelijke manier beloond worden. Enkele organisaties hebben ervoor gekozen om onderscheid
te maken in typen beloningen die wel of niet ‘gecheckt’ moeten worden. Zo hoeft er niet altijd
afgestemd te worden over beloningen van relatief lage waarde (4) of beloningen in natura (1).
Daardoor is er voor leidinggevenden een lage drempel om deze typen beloningen toe te kennen.
Tot slot benoemt een groot deel van de respondenten (8) dat het belangrijk is dat er zoveel mogelijk
in openheid wordt gecommuniceerd over de toegekende extra beloningen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door overzichten van de toegekende extra beloningen openbaar te maken of het
binnen een team direct bekend te maken wanneer iemand een extra beloning heeft gekregen.
B e s t p r a c t i c e: W a t e r s c h a p Z u i d e r z e e l a n d
Waterschap Zuiderzeeland draait sinds de nieuwe cao een pilot met betrekking tot een nieuw
beloningsbeleid. Iedere medewerker ontvangt standaard 2,5% salarisverhoging aan het einde
van het jaar. Er is tevens ruimte om het percentage naar boven of beneden bij te stellen. Ter
aanvulling heeft het waterschap een regeling voor extra, incidentele beloningen ingesteld.
Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen hier iemand voor aandragen. De vorm van
beloning varieert van een geldbedrag tot een passend fysiek cadeau, en gaat altijd gepaard met
een brief waarin de beloning wordt toegelicht. De verschillende lagen van de organisatie dragen
gezamenlijk zorg voor een eerlijke toewijzing van de beloningen, onder andere door periodieke
analyses uit te voeren en besprekingen te houden.
 De casebeschrijving van Waterschap Zuiderzeeland is te vinden in paragraaf 5.5.

Achterliggende visie
In de gesprekken wordt duidelijk dat de nieuwe vorm van extra belonen sterk samenhangt met het
loslaten van het ABCDE-beloningssysteem, dat betrekking heeft op salarisverhoging. Toen dit
systeem nog gehanteerd werd was incidenteel belonen vaak wel mogelijk, maar werd er weinig
gebruik van gemaakt. De nadruk lag op de beloning aan het eind van het jaar door middel van
salarisverhoging. Nu het ABCDE-systeem in veel organisaties is afgeschaft, is er meer focus
gekomen op de extra incidentele beloningen die door het jaar heen gegeven kunnen worden.
Enkele organisaties, waar het geven van een hogere salarisverhoging dan de standaard (>2,5%) niet
meer mogelijk is, gebruiken incidentele beloningen om mensen toch nog extra te kunnen
waarderen. Doelen die veel organisaties met het invoeren van de nieuwe manier van extra belonen
gesteld hebben, zijn vaker meer gedurende het jaar en kort na de gedane prestaties te belonen. Ook
geven enkele organisaties aan meer gelijkwaardigheid in het toekennen van extra beloningen na te
streven door kaders te stellen over het bedrag dat toegekend mag worden. Andere organisaties
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beogen ook de medewerkers die minder in de ‘spotlight’ staan meer te belonen, door medewerkers
elkaar te laten aandragen of een team als geheel te kunnen belonen. Tot slot noemt een enkele
organisatie dat zij transparant zijn over de incidentele beloningen die er worden gegeven, vanuit de
gedachte dat dit voor anderen stimulerend is en om de geheimzinnige sfeer rondom de beloningen
te verbreken.

Ontwikkeling en implementatie
We hebben de organisaties gevraagd welke acties zij hebben ondernomen bij de ontwikkeling van
de nieuwe vorm van extra belonen. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat bij de
ontwikkeling, input vanuit verschillende groepen is meegenomen. De meest genoemde betrokken
partijen zijn de OR en leidinggevenden. De OR heeft veelal actief meegedacht bij de ontwikkeling
van de nieuwe invulling van het extra belonen (16). Enkele organisaties noemen dat zij het
uiteindelijke voorstel voor de nieuwe invulling alleen ter goedkeuring aan de OR hebben voorgelegd
(3). De meerderheid van de respondenten noemt dat zij ook leidinggevenden om input hebben
gevraagd (12). Daarnaast hebben medewerkers bij een aanzienlijk deel van de organisaties inbreng
kunnen geven (6). Een aantal organisaties benoemt in werkgroepen bezig te zijn geweest met de
ontwikkeling van de nieuwe vorm van extra belonen (7). In deze werkgroepen zijn dan doorgaans
verschillende groepen uit de organisatie vertegenwoordigd. Tot slot geven twee organisaties aan
inspiratie opgedaan te hebben bij andere organisaties en hebben zeker vier organisaties
voorafgaand aan de invoering een pilot gedraaid.
In de implementatiefase hebben organisaties de nieuwe manier van extra belonen op verschillende
manieren onder de aandacht gebracht. Wat het meeste wordt genoemd, is dat het nieuwe beleid is
gepubliceerd op het intranet, wat toegankelijk is voor zowel leidinggevenden als medewerkers (7).
Verder hebben organisaties leidinggevenden geïnformeerd door aan te sluiten bij teamleidersoverleggen (5), inloopsessies te organiseren (1), een-op-een gesprekken met hen te voeren (1) en
ook zijn ze op de hoogte gesteld via de mail (1). Medewerkers zijn onder andere nader geïnformeerd
in teamvergaderingen (waarbij in sommige gevallen een HR-vertegenwoordiger is aangeschoven)
(3) en via workshops die ze met hun leidinggevenden konden volgen (1). Daarnaast geven nog vier
respondenten wel aan dat zij medewerkers hebben voorgelicht, zonder dat zij ingaan op de
specifieke manier waarop dat gebeurd is.
Binnen drie organisaties was men al goed op de hoogte van de nieuwe vorm van belonen door een
sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling ervan en/of deelname aan de pilot. Binnen deze
organisaties zijn dan ook weinig concrete acties ondernomen met betrekking tot de implementatie.
Wel is binnen deze organisaties nog eens benadrukt dat medewerkers elkaar ook kunnen
aandragen voor een extra beloning (1) en naar leidinggevenden toe is er gecommuniceerd wat er
van hen wordt verwacht (1).

Geen nieuwe vorm van extra belonen
Drie organisaties geven aan dat zij naar aanleiding van de cao in 2018 geen nieuwe vorm van extra
belonen hebben ingevoerd. Binnen alle drie de organisaties bestond er al voor de nieuwe cao een
regeling voor incidenteel belonen. De organisaties hebben geen wens geuit om dat systeem dat zij
al hanteerden naar aanleiding van de nieuwe cao te veranderen. Hieronder beschrijven we hoe de
regeling voor extra belonen er binnen deze organisaties uitzien.
Incidentele beloningen worden binnen de drie betreffende organisaties meestal gegeven in de vorm
van een gratificatie. In twee van de organisaties is beloning in natura ook mogelijk, maar slechts bij
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een van de organisaties vindt beloning in natura ook echt regelmatig plaats. Eén organisatie heeft
een limiet gesteld aan het bedrag wat leidinggevenden aan medewerkers mogen toekennen,
namelijk €1.500 voor een gratificatie en €250 voor een beloning in natura. Ook heeft deze
organisatie vaste categorieën van bedragen die als gratificatie toegekend mogen worden (namelijk
€1.000 en €1.500). De andere twee organisaties hebben minder strakke kaders, maar zien wel dat
de bedragen die aan groepen of individuen worden gegeven vaak redelijk overeenkomen.
De drie organisaties handhaven geen strenge criteria voor het geven van een extra beloning. Wel
moet de te geven beloning goed onderbouwd zijn door de leidinggevende. Eén organisatie heeft
een format ontwikkeld ter ondersteuning van het bepalen wie een extra beloning krijgt. Binnen alle
drie de organisaties vindt er afstemming met HR en/of andere leidinggevenden plaats over de extra
beloningen. Binnen één organisatie kan een leidinggevende beloningen ter waarde van minder dan
€250 overigens wel toekennen zonder afstemming.
Twee respondenten geven aan dat de beloningen binnen hun organisatie gedurende het hele jaar
gegeven kunnen worden. Binnen de andere organisatie wordt eens per kwartaal door de
teamleiders, het afdelingshoofd en een HR-vertegenwoordiger bepaald welke medewerkers een
extra beloning verdienen. Binnen deze laatste organisatie is er een richtlijn dat ongeveer 5% van de
medewerkers een extra beloning zou moeten ontvangen. Een van de andere organisaties geeft aan
dat in het afgelopen jaar 11% van de medewerkers een incidentele beloning ontving.

4.3 Functioneren van de (nieuwe) invulling
De respondenten van de 21 organisaties die een nieuwe vorm van extra belonen toepassen, zijn
gevraagd naar de werking hiervan in de praktijk. De antwoorden hierop lopen behoorlijk uiteen,
wellicht te verklaren door de soms grote verschillen in hoe de extra beloning wordt aangepakt en
verdeeld. Overall is het beeld overwegend positief. Hiervoor wordt met name aangehaald dat
beloningen goed worden onderbouwd, medewerkers echt in het zonnetje gezet worden en dat er
meer transparantie is dan voorheen. De grootste crux in het beleid blijkt voor de meeste
organisaties dat de verschillen tussen leidinggevenden groot kunnen zijn (10). De uitvoering is wat
dat betreft heel afhankelijk van hoe de leidinggevende er invulling aan geeft, zeker omdat het zo
ruim is opgesteld en er vaak geen criteria zijn vastgelegd. Zo zie je verschil in de mate van belonen,
maar ook in de mate van creativiteit achter de beloning en de transparantie die wordt geboden. Een
ander aandachtspunt is dat de mogelijkheden om extra te belonen na een tijdje naar de achtergrond
lijken te verdwijnen (6). De meeste organisaties zoeken daarom naar manieren om zowel
leidinggevenden als medewerkers scherp te houden op het aandragen van anderen voor extra
beloning. Daarnaast blijkt de gewoonte om pas aan het einde van het jaar te belonen binnen
sommige organisaties lastig los te laten (5). Veel van de respondenten zijn overtuigd van de kracht
van belonen op het moment van een bijzondere prestatie of inzet en vinden het zonde dat dit op
deze manier niet benut wordt.
Net als bij de andere cao-afspraken zijn de respondenten gevraagd naar de mening van de
medewerkers over de nieuwe vorm van extra belonen. Wederom geldt hier als aandachtspunt dat
de respondenten, veelal HR-medewerkers, voor de werknemers spreken en dat hun opmerkingen
zijn gebaseerd op de reacties en geluiden die zij hebben opgevangen in de organisatie. Om te
beginnen gaven vier respondenten aan dat ze vrijwel geen reacties hebben ontvangen. Ze kunnen
dus weinig over de mening van medewerkers zeggen, maar gaan er tegelijkertijd vanuit dat het
uitblijven van een reactie over het algemeen positief is. Als we kijken naar de positieve geluiden,
Bureau Bartels |

21

komt het vaakst voorbij dat medewerkers zich meer gewaardeerd zijn gaan voelen en aangeven dat
beloningen nu minder vanzelfsprekend zijn geworden (9). Juist het verrassingseffect van de
beloningen die door het hele jaar heen gegeven worden, maakt dat medewerkers de beloningen
ook meer op prijs stellen. Daarnaast zijn medewerkers over het algemeen enthousiast over de
mogelijkheid om elkaar aan te dragen (4). Enkele respondenten gaven tot slot aan dat de
transparantie en openheid over de extra beloning door de medewerkers wordt gewaardeerd (2). In
een aantal organisaties zijn er ook negatieve geluiden van medewerkers opgevangen over de extra
beloning. Het valt deze organisaties op dat deze geluiden met name vanuit de medewerkers komen
die nog geen extra beloning hebben ontvangen. Zij vinden de beloningen die ze om zich heen
gegeven zien worden soms willekeurig en oneerlijk (4). Ze vragen zich hardop af waarom collega’s
wel worden beloond en zij zelf (of anderen) niet. Opvallend is dat één organisatie ziet dat juist
transparantie over de beloningen leidt tot meer discussie onder werknemers. Zij hadden in de
regeling opgenomen dat de toegewezen beloningen aan het einde van het jaar altijd bekend
worden gemaakt, maar zijn hier vanwege het onbegrip wat daaruit voortkwam op terug gekomen.
Om een concreter beeld te krijgen van het functioneren in de praktijk hebben de respondenten
aangegeven hoe vaak extra beloning, gekeken naar het jaar 2020, heeft plaatsgevonden. In de
meeste gevallen betrof het antwoord een schatting, omdat de respondent tijdens het gesprek geen
precieze cijfers voorhanden had of omdat hier geen intern overzicht van bestaat. Uiteindelijk
hebben zeven organisaties helemaal geen antwoord gegeven, omdat ze het moeilijk in te schatten
vonden. Van de organisaties die wel een antwoord konden geven, blijkt het aandeel medewerkers
dat naar inschatting in 2020 een extra beloning heeft ontvangen bij de meesten ruim onder de helft
te liggen (zie figuur 4.2). Het vaakst komt het voor dat het aandeel tussen de 11 en 20% ligt. Er zijn
twee uitschieters te zien: één organisatie geeft aan dat ongeveer 51-60% van de medewerkers een
vorm van extra beloning heeft ontvangen, bij een andere organisatie is dit zelfs bijna 100%. Binnen
deze percentages vallen overigens alle soorten extra beloning, van een individuele beloning tot een
teambeloning en van geldbedragen tot andere soorten giften of cadeaubonnen. Wat het aandeel
teambeloningen betreft: het algemene beeld is dat dit minder vaak voorkomt dan incidentele
beloningen. Als er een teambeloning wordt gegeven, betreft dat echter wel meteen een grote
groep medewerkers. Teambeloningen kunnen het totale aandeel medewerkers dat een extra
beloning ontvangt daarom sterk omhooghalen.
Figuur 4.2 Aandeel medewerkers dat een vorm van extra beloning heeft ontvangen, 2020 (N=21)
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De grote verschillen tussen organisaties als het gaat om het aandeel medewerkers dat een extra
beloning heeft ontvangen kan deels worden verklaard door de grote verschillen in de vorm van
beloning. Waar de ene organisatie alleen relatief kleine bedragen uitdeelt, werkt de ander met
duurdere giften en grotere gebaren. Dit heeft logischerwijs effect op het aantal medewerkers dat
een extra beloning ontvangt. Ook is de manier van toewijzen, zoals eerder besproken in paragraaf
4.1, hierop van invloed. Sommige organisaties hanteren de regel dat het beloningsbudget aan het
einde van het jaar op moet zijn, anderen hebben die regel niet. Tevens leggen sommige organisaties
een deel van de verdeling van het budget in handen van de teams, of krijgen medewerkers de
mogelijkheid om elkaar aan te dragen. Ook dit zou tot een betere spreiding van de beloningen
kunnen leiden.
De meeste organisaties ervaren dat de nieuwe regeling ervoor zorgt dat de beloningen meer
worden uitgespreid over het gehele personeelsbestand en alle lagen van de organisatie. Zij kunnen
geen kenmerken noemen van situaties, werkzaamheden, functies of specifieke personen die vaker
beloond zouden worden dan anderen. Dit staat tegenover de ervaring van sommige medewerkers,
die het idee hebben dat extra beloningen oneerlijk of willekeurig toegewezen worden, zoals eerder
in deze paragraaf is beschreven. Er zijn ook drie organisaties die aangeven dat het doel van eerlijke
toewijzing bij hen nog niet altijd gehaald wordt. Zij zien dat medewerkers in hogere functies of
medewerkers die door de aard van hun werkzaamheden meer in de schijnwerpers staan, vaker
beloond worden voor hun prestatie. Hier proberen zij als organisatie scherp op te blijven,
bijvoorbeeld door periodieke besprekingen en evaluaties met betrekking tot de toegewezen
beloningen.

4.4 Doelrealisatie
Net als bij de jaarlijkse salarisverhoging, zoals besproken in hoofdstuk 3, hadden de cao-partners
met de nieuwe cao-afspraken rondom extra beloning als doel om enerzijds centrale kaders voor
waarderen en belonen aan te reiken, maar anderzijds op lokaal of organisatieniveau wel voldoende
ruimte voor maatwerk te bieden. De respondenten hebben aangegeven of ze vinden dat deze
doelstelling binnen de eigen organisatie is behaald (zie figuur 4.3). Maar liefst 90% van de
respondenten beaamt dat dit inderdaad het geval is. Een aantal van hen lichtte hierbij toe dat ze de
cao-kaders ruim genoeg vinden om er een eigen draai aan te kunnen geven. Met de regeling
rondom extra beloning kunnen zij naar eigen zeggen de gaten opvullen die zijn ontstaan door het
wegvallen van de oude A- of B-beoordelingen, en daarmee vullen de regelingen voor jaarlijkse
salarisverhoging en extra beloning elkaar goed aan. Een enkele respondent merkte ook op dat het
wordt gewaardeerd dat de nieuwe regeling ruimte overlaat om unit-overstijgend te belonen, dus
bijvoorbeeld op teamniveau. 10% van de respondenten is het ten dele eens met de stelling dat de
cao-afspraken centrale kaders bieden en tegelijkertijd voldoende maatwerkruimte overlaten. Zo
noemt een van hen dat de verschillende afspraken los van elkaar wel ruim genoeg zijn, maar dat de
combinatie van alle verschillende afspraken toch tot een ‘forse’ cao leidt. Een paar van de
respondenten hebben in de interviews laten vallen dat ze het werken bij de waterschappen steeds
meer als een soort ‘gouden kooi’ zien. Door alle beloningen en verhogingen bereiken de
medewerkers arbeidsvoorwaarden die bijna nergens anders zo gunstig zijn, wat erin resulteert dat
ook uitgeleerde of ongemotiveerde medewerkers lang op hun plek blijven zitten.
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Figuur 4.3 Mate waarin de nieuwe vorm van extra beloning bijdraagt aan de beoogde doelstelling, volgens
respondenten (N=20)
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Om een overall conclusie te trekken over de nieuwe vorm van extra belonen zijn de respondenten
tot slot gevraagd of ze deze regeling in de eigen organisatie een verbetering vinden ten opzichte
van de oude situatie. Verreweg de meerderheid (90%) is het erover eens dat het een verbetering
betreft (zie figuur 4.4). De meest aangedragen redenen hiervoor zijn enerzijds de mogelijkheid om
het gehele jaar door, dus ook op het moment van de extra inzet of bijzondere prestatie, te kunnen
belonen, en anderzijds de mogelijkheden voor maatwerk. In eerdere situaties namen extra
beloningen vaak de vorm aan van een geldelijke beloning, nu is het ook mogelijk om op een andere
en meer persoonlijke manier te belonen. Ook de transparantie en eerlijkheid achter de nieuwe
manier van extra belonen worden als verbetering gezien. Eén organisatie ziet het nieuwe beleid wel
als een verbetering, maar ziet weinig verschil met de oude situatie rondom incidenteel belonen. De
grootste verandering bij deze organisatie zit in het feit dat de regeling nu formeel is vastgelegd.
Verder zijn er nog enkele respondenten (10%) die het maar deels eens zijn met de stelling dat de
nieuwe regeling een verbetering is ten opzichte van de oude. In een van de organisaties vullen
sommige managers de incidentele beloningen zo in dat het een nabootsing wordt van het oude
ABCDE-systeem. Zij hebben een neiging de oude ABCDE- salarisverhogingen om te rekenen naar
een eenmalige gift. Daarmee houden ze in feite de oude regeling in stand, derhalve is van een
daadwerkelijke verbetering niet of nauwelijks sprake.
Figuur 4.4 Mate waarin de nieuwe vorm van extra belonen een verbetering is t.o.v. de oude regeling,
volgens respondenten (N=20)
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5. Best practices
5.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk beschrijven we een viertal best practices met betrekking tot de invulling van
de nieuwe cao-maatregelen rondom gesprekken, waarderen en belonen. De casussen die
beschreven worden kunnen ter inspiratie dienen voor andere organisaties. Allereerst komt in zowel
paragraaf 1 als 2 een best practice met betrekking tot een nieuwe vorm van gesprekken aan bod.
Vervolgens beschrijven paragraaf 3 en 4 beide een best practice over waarderen en belonen, waarin
zowel het thema salarisverhoging als extra belonen naar voren komen.

5.2 Case 1: Gesprekken, Stichting Waternet
Nieuwe invulling
Bij Stichting Waternet hebben ze de cao-afspraken rondom de gesprekken een eigen invulling
gegeven onder de naam ‘FLOWER’. Deze afkorting staat voor Feedback, Leren, Ontwikkelen,
Waarderen, Evalueren, en Reflecteren. Vastgelegd is dat medewerkers minimaal één
ontwikkelgesprek per jaar voeren met de leidinggevende. De jaarlijkse loonronde aan het einde van
het jaar is helemaal van de gesprekken losgekoppeld. Leidinggevenden en medewerkers mogen
zoveel gesprekken voeren als ze willen, en ook de vorm van het gesprek is vrij te bepalen. Om de
leidinggevende en medewerker handvatten te geven voor het goede gesprek, is er een
gespreksformulier beschikbaar in het e-HRM systeem. Dit formulier bevat de vijf essentiële
FLOWER-vragen: doe ik de goede dingen, doe ik die dingen goed, wat is mijn kracht, hoe kan ik mij
blijven ontwikkelen en tot slot, zit ik nog op de juiste plek?
Samengevat zijn de belangrijkste regels van de nieuwe vorm van gesprekken als volgt.
 Minimaal één keer per jaar voeren de medewerker en de leidinggevende een ontwikkelgesprek.
 De vorm van een gesprek is vrij, dit mag bijvoorbeeld ook een groepsgesprek in het team zijn.

Visie
Waar de oude gesprekscyclus niet meer als effectief of motiverend werd ervaren, wil Stichting
Waternet met de nieuwe invulling het échte gesprek gaan voeren, namelijk over ontwikkeling,
waardering en werkgeluk, waarbij de eigen regie van de medewerker wordt gestimuleerd.

Ter ondersteuning
 Het gespreksformulier met de bovengenoemde vijf FLOWER-vragen.
 Verschillende workshops en e-learnings in de Waternet Academie over het voeren van het
goede gesprek, voor zowel leidinggevenden als medewerkers.
 Een ontwikkeladviestraject bij een loopbaancoach naast de gesprekken met de leidinggevende.

Sterke punten
 Onder de noemer FLOWER is zijn de nieuwe gesprekken helder en inspirerend aangekleed.
 De regeling biedt enerzijds veel eigen regie en vrijheid, anderzijds wel voldoende handvatten
om mee aan de slag te gaan.
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Tips & tricks
 Goed leiderschap is een vereiste voor een succesvolle uitvoering van de gesprekscyclus, dus
ondersteun leidinggevenden hierin aan de hand van trainingen en workshops.
 Vergeet in de gesprekken niet de koppeling te blijven maken met organisatiedoelen. De
FLOWER-vraag ‘Doe je de juiste dingen?’ heeft hier o.a. betrekking op. Het gaat om je
ontwikkeling als professional en het vergroten van persoonlijk leiderschap.
Uit de praktijk
Op de vraag wat je nodig hebt om de FLOWER-gesprekken te voeren, antwoordde één medewerker
in een interne enquête het volgende. “Aandacht en vertrouwen in de mens inspireert en motiveert,
en maakt je actief betrokken. Je hebt vooral een proactieve houding nodig, omdat er echt wordt
verwacht dat je zelf achter het stuur zit. Dit betekent dus niet achterover zitten en wachten totdat
een leidinggevende iets vindt of zegt.” – Medewerker, Stichting Waternet

5.3 Case 2: Gesprekken, Noordelijk Belastingkantoor
Nieuwe invulling
Naar aanleiding van de nieuwe cao heeft het Noordelijk Belastingkantoor een nieuwe vorm van
gesprekken geïmplementeerd. Medewerkers voeren minimaal twee gesprekken per jaar met de
leidinggevende. Aan het eerste zogenoemde ontwikkelgesprek gaat een Talenten Motivatie
Analyse (TMA) vooraf. De medewerker vult deze analyse zelfstandig in en krijgt zo een duidelijk
beeld van zijn of haar drijfveren, talenten en ontwikkel-mogelijkheden. De uitkomsten worden eerst
met een HR-medewerker besproken en vervolgens voert de medewerker op basis van deze analyse
een ontwikkelgesprek met de leidinggevende. Dit gesprek heeft een positieve insteek: wat gaat
vooral wel goed? Waar zou de medewerker het best ingezet kunnen worden? Aan het einde van het
jaar hebben werknemer en leidinggevende in ieder geval nog één aanvullend gesprek, namelijk een
beoordelingsgesprek met een vooruitblik naar het volgende jaar. Aan de hand van de TMA kan de
medewerker daarnaast feedback opvragen bij collega’s of andere relaties, om vanuit verschillende
perspectieven inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling.
Samengevat zijn de belangrijkste regels van de nieuwe vorm van gesprekken als volgt.
 Medewerker en leidinggevende voeren minimaal één ontwikkelgesprek en één
beoordelingsgesprek per jaar.
 De TMA is geen verplicht onderdeel van de gespreks-cyclus, een medewerker mag hier
desgewenst van afzien.

Visie
Met de nieuwe gesprekken wil het Noordelijk Belastingkantoor meer vanuit de talenten van
medewerkers gaan werken. Dit vanuit de wetenschap dat medewerkers hierdoor gelukkiger
worden in het werk en beter gaan presteren. Met de TMA moedigen ze medewerkers tevens aan
om meer zelf de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling.

Ter ondersteuning
 De Talenten Motivatie Analyse, voorafgaand aan het ontwikkelgesprek.

 De leidinggevenden zijn door de externe partij achter de TMA getraind in het gebruik en
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toepassen van de analyse en in positieve gespreksvoering.

Sterke punten
 De nieuwe vorm van gesprekken heeft een positieve insteek: de aandacht wordt gevestigd op
wat medewerkers vooral wel goed kunnen en hoe dat het beste in te zetten is.
 De TMA geeft medewerkers inzicht in de eigen drijfveren en talenten en biedt input voor het
voeren van het goede gesprek met de leidinggevende.
 De TMA is ook in te zetten op teamniveau om een goed overzicht te krijgen van alle talenten in
de groep. Dit levert bovendien input op voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Tips & tricks
 Organiseer intervisiegroepen met leidinggevenden, zodat ze gezamenlijk leren werken met de
nieuwe gespreksvoering en analysetool.
 Maak een analysetool zoals de TMA niet verplicht. Op basis van vrijwilligheid creëer je geen
onnodige weerstand en laat je collega’s elkaar langzaamaan enthousiasmeren om mee te doen.
 Leg goed uit aan medewerkers hoe de gegevens-bescherming achter de analyse werkt, om
eventuele zorgen over vertrouwelijkheid en privacy weg te nemen.
Uit de praktijk
“Ik ben blij dat ik deel heb genomen aan de TMA. De uitkomsten geven mij nog meer inzicht in mijn
talenten en waar mijn motivatie ligt. Door de uitkomsten met andere collega’s uit te wisselen, krijg
ik bovendien inzicht in hoe we het beste met elkaar om kunnen gaan. Dit versterkt de
samenwerking.” – Karin, medewerker Noordelijk Belastingkantoor

5.3 Case 3: Waarderen en belonen, Unie van Waterschappen
Nieuwe invulling
De Unie van Waterschappen werkt sinds medio 2019 met een nieuwe vorm van belonen. Iedere
medewerker die nog niet aan het maximum van zijn of haar salarisschaal zit, ontvangt aan het einde
van het jaar 2,5% salarisverhoging. Er wordt nooit meer dan 2,5% salarisverhoging toegekend, ook
niet in het geval van (zeer) goed functioneren. Als gevolg van deze versimpeling van de jaarlijkse
salarisverhoging is er budget vrijgekomen. Dit (netto) budget is verdeeld over de verschillende
teams en is per team nog eens opgesplitst (50/50) in een leidinggevendenbudget en een
teambudget. Het leidinggevendenbudget mag de leidinggevende verdelen en toekennen aan
medewerkers in zijn team die hij of zij een blijk van waardering wil geven. Deze beloningen worden
met regelmaat in het MT besproken. Het teambudget komt in beheer van het team zelf, zodat ze
elkaar ook onderling kunnen belonen. Ieder jaar beslist het team opnieuw hoe ze die verdeling en
toekenning van het budget gaan aanpakken, wat uitmondt in uiteenlopende en originele manieren.
Samengevat zijn de belangrijkste regels van de nieuwe vorm van belonen als volgt.
 Iedere medewerker krijgt jaarlijks 2,5% salarisverhoging, mits het maximum van de salarisschaal
nog niet is bereikt.
 Het budget wordt verdeeld (50/50) over de leidinggevende van het team en het team zelf.
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Visie
Met de nieuwe vorm van belonen wil de Unie van Waterschappen de focus verschuiven van
beoordeling naar ontwikkeling en waardering, en tegelijkertijd de regie op de eigen loopbaan
stimuleren. Een belangrijk doel hierbij is dat de beloning vlak na de betreffende prestatie
plaatsvindt en dat een grotere groep medewerkers wordt beloond dan voorheen.

Ter ondersteuning
 Voorafgaand aan het nieuwe belonen zijn er brainstormsessies gehouden over het thema
waardering: wat betekent waardering voor jou en hoe kan je hier met je team mee aan de slag?
 Ieder jaar wordt gedeeld hoe de teams het budget hebben verdeeld, om elkaar te inspireren met
de verschillende aanpakken.

Sterke punten
 De Unie van Waterschappen trekt de jaarlijkse salarisverhoging gelijk voor alle medewerkers,
waarmee vertrouwen wordt uitgestraald in het functioneren.
 Door de verdeling van het budget deels in handen van de teams zelf te leggen, wordt de eigen
regie gestimuleerd en staan medewerkers vaker stil bij het waarderen van collega’s.

Tips & tricks
 Neem het MT mee in de visie achter de manier van belonen, zodat zij dit kunnen uitdragen
richting de medewerkers.
 Ga ook met de medewerkers in gesprek over waardering: wat betekent dit voor hen, wanneer
voelen zij zich gewaardeerd? Dit kan hen tevens inspireren in de manier waarop het
teambudget verdeeld kan worden.
 Houd er rekening mee dat het de salarisadministratie veel tijd kan kosten om de extra beloning
het gehele jaar door bij te houden.
Uit de praktijk
Eén van de teams van de Unie van Waterschappen verdeelt het beloningsbudget ieder jaar aan de
hand van een loting. Ieder teamlid trekt een lootje met de naam van een collega erop en krijgt de
taak om specifiek die collega het komende jaar te waarderen. Teamleden ontvangen allemaal
€100,- beloningsbudget en mogen zelf bedenken hoe ze dit willen gebruiken. Het gevolg van deze
manier van belonen is dat collega’s elkaar beter leren kennen en er originele, persoonlijke giften
worden gegeven. Zo heeft één van de medewerkers een handtas cadeau gekregen en schenken
andere collega’s elkaar cadeaubonnen van de favoriete winkel of trakteren ze op een drankje op
het terras. Het draait dan echt om het gebaar en de waardering achter de gift.

5.4 Case 4: Waarderen en belonen, Waterschap Zuiderzeeland
Nieuwe invulling
Bij het Waterschap Zuiderzeeland draait sinds de nieuwe cao uit 2018 een pilot met betrekking tot
een nieuw beloningsbeleid. Eind 2021 gaat deze pilot over in definitief beleid. In de pilot is bepaald
dat iedere medewerker standaard 2,5% salarisverhoging krijgt aan het einde van het jaar, mits het
maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt. Er is tevens ruimte om het percentage naar boven
of beneden bij te stellen als dat goed onderbouwd wordt met een dossier. Naast deze structurele
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salarisverhoging heeft het waterschap ook een regeling voor extra, incidentele beloningen. Zowel
leidinggevenden als medewerkers kunnen hier iemand voor aandragen. Een extra incidentele
beloning kan variëren van een geldbedrag tot een fysiek cadeau, bij voorkeur iets wat goed bij de
betreffende medewerker past. Als onderdeel van de beloning wordt voor de ontvanger ook altijd
een brief geschreven waarin de beloning wordt toegelicht. HR vervult in de toewijzing van beide
vormen van beloning een adviserende rol. De leidinggevenden, HR, het MT en de OR dragen
gezamenlijk zorg voor een eerlijke toewijzing van de beloningen door dit ieder kwartaal te
monitoren en bespreken. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een interne analyse uitgevoerd
waarin de verdeling van beloningen wordt geëvalueerd en wordt ertegen gewaakt dat bepaalde
groepen of functies vaker worden beloond dan anderen.
Samengevat zijn de belangrijkste regels van de nieuwe vorm van belonen als volgt.
 Medewerkers ontvangen jaarlijks 2,5% salarisverhoging, mits het maximum nog niet is bereikt.
Tevens is het percentage, indien goed onderbouwd, naar boven of beneden bij te stellen.
 Naast leidinggevenden kunnen ook medewerkers iemand aandragen voor een extra beloning.
 Een extra beloning wordt altijd vergezeld van een brief waarin de beloning wordt toegelicht.
 Er is geen maximumbedrag voor de extra beloning per medewerker, wel neemt HR hierin een
adviserende rol aan.

Visie
Waterschap Zuiderzeeland streeft met de nieuwe vorm van belonen naar positief en waarderend
leiderschap binnen de organisatie. Belangrijk hierbij is dat de beloning eerlijk verloopt en als
zodanig door de medewerkers wordt ervaren.

Ter ondersteuning
 Er staat een aanvraagformulier voor extra beloning op intranet, met daarbij voorbeelden van
mogelijke prestaties die beloond kunnen worden en de giften die daarbij zouden passen.

Sterke punten
 Als belangrijk aspect van het beloningsbeleid wordt er op verschillende manieren extra zorg
gedragen voor een eerlijke en gelijkwaardige toewijzing en/of verdeling.
 Om de nadruk te leggen op de waardering die achter een beloning schuilt en niet zozeer de gift
zelf, bevat iedere beloning een brief waarin de reden achter de beloning wordt uitgelegd.

Tips & tricks
 Bespreek de extra beloningen regelmatig met de verschillende lagen in de organisatie, om een
eerlijke en gelijkwaardige verdeling te waarborgen.
 Wees je bewust van de valkuilen bij het streven naar een eerlijke verdeling van beloningen,
bijvoorbeeld door een interne analyse te doen naar de verdeling van eerdere toewijzingen.
 Spoor medewerkers en leidinggevenden zo nu en dan opnieuw aan om elkaar aan te dragen voor
een extra beloning, zodat deze mogelijkheid niet naar de achtergrond verdwijnt.
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Uit de praktijk
Om haar extra inzet met betrekking tot betalingen in verband met het buitenlandbeleid te
waarderen, werd medewerker Inge door een collega voorgedragen voor een incidentele beloning.
“Ik was echt super verrast. De samenwerking was al erg fijn, maar als je daar dan ook nog extra
voor gewaardeerd wordt, is dat heel leuk. Ik werd er echt blij van.” – Inge, medewerker Waterschap
Zuiderzeeland
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