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Do’s en don’ts gelijke beloning 

Met handige checklist 

Een loonkloof (of loonongelijkheid) is een systematisch verschil in arbeidsloon tussen 

mensen die gelijke opleiding en ervaring hebben. De loonkloof tussen mannen en vrouwen 

is het meest besproken. Een hoge loonkloof komt vaak voor in een arbeidsmarkt of 

organisatie waar vrouwen meer geconcentreerd zijn in bepaalde sectoren of beroepen en 

functies, of waar een aanzienlijk deel van de vrouwen in deeltijd werkt. 

Wat kunt u zelf doen om een eventuele loonkloof te verminderen? Hieronder vindt u meer 

dan tien do’s and don’ts waar u als werkgever direct mee aan de slag kunt gaan1. Het is van 

belang dat de beloningselementen neutraal worden toegekend en in het personeelsdossier 

worden onderbouwd en vastgelegd. 

Do’s 

□ Kalibreer beoordelingen in het MT, zodat de criteria voor de toekenning van een 

bepaalde beoordeling voor iedereen min of meer gelijk zijn. Onderbouw het 

doorgroeipercentage in het personeelsdossier en leg ook de hoogte van het 

doorgroeipercentage vast. Bij uitstekend functioneren kan een hogere doorgroei 

gerechtvaardigd zijn, als hieronder geformuleerd beleid ligt.  

□ Leg de criteria voor het inschalen in aanvangssalaris schriftelijk vast, waarbij 

duidelijk wordt aangegeven hoe relevante werkervaring zowel bij huidige als eerdere 

werkgevers zijn meegenomen of gewogen. Afhankelijk van de functie kan ook 

onbetaalde ervaring een rol spelen. 

□ Zorg voor een sekseneutraal functiewaarderingsysteem. De meeste fuwa-

systemen zijn in de aard sekseneutraal. Toch zijn er een aantal valkuilen. 

Bijvoorbeeld als wordt gewerkt met een referentieraster. De onderneming moet dan 

zelf de eigen functies op dit raster indelen. Als de functieomschrijving niet volledig is, 

kan het zijn dat functies niet goed worden ingedeeld, met als risico dat arbeid van 

gelijke waarde toch verschillend wordt beloond. Stem de functieomschrijving af met 

de betrokkenen.  

□ Zorg voor actuele functiebeschrijvingen. Als de functieomschrijving verouderd is, 

kan het zijn dat bestaande functiehouders een lagere/hogere beloning ontvangen 

dan nieuwe medewerkers waarvoor de functieomschrijving wel is aangepast. Als de 

functie nu lager wordt gewaardeerd, kan voor bestaande medewerkers het 

salarisverschil worden gevat in een persoonlijke toeslag en kan beleid worden 

geformuleerd hoe om te gaan met deze toeslag. Als dit goed is vastgelegd, kan dit 

worden aangemerkt als een gerechtvaardigd onderscheid. Als de functie nu hoger 

wordt gewaardeerd, ontstaat het risico dat nieuwe medewerkers hoger worden 

ingedeeld dan bestaande medewerkers met het risico op ongerechtvaardigde 

verschillen in beloning terwijl de betrokken medewerkers wel hetzelfde werk 

verrichten. AWVN raadt aan om bij functiewijziging de medewerkers in de nieuwe 

functiegroep te plaatsen, ook als dit een lagere functie betreft. Als het feitelijke salaris 

hoger is dan het maximum van de nieuwe schaal, splits dan het salaris in het 

                                                           
1 De do’s en don’ts zijn gebaseerd op de Checklist Gelijke beloning in arbeidsvoorwaardenregelingen 

van de Stichting van de Arbeid.  
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maximum van de schaal en een persoonlijke toeslag. Zo ontstaat er geen vervuiling 

van het functiewaarderingssysteem.  

□ Gelijkwaardige keuzepakketten arbeidsvoorwaarden; als werknemers zelf hun 

arbeidsvoorwaardenpakket (gedeeltelijk) kunnen samenstellen, moeten de pakketten 

wel van gelijke waarde zijn en voor iedereen (m/v) in vergelijkbare functiegroepen 

toegankelijk. Er mag geen druk vanuit leidinggevende of collega’s worden uitgevoerd 

op een bepaalde keuze. Monitor keuzes en analyseer ze waar nodig. 

□ Eventuele arbeidsmarkttoeslagen kunnen gerechtvaardigd zijn, mits de krapte 

aantoonbaar is en de toeslag tijdelijk is. AWVN raadt aan om de voorwaarden met 

betrekking tot deze toeslag transparant te communiceren en vast te leggen (namelijk: 

de tijdelijkheid, de aard van de toeslag en in welke grondslagen de toeslag meetelt). 

□ Train leidinggevenden zodat het kennisniveau met betrekking tot neutrale en niet-

neutrale beloningselementen voldoende geborgd is. Ook is het goed bij hen 

bewustwording te kweken van eventuele indirecte/onbedoelde motieven/aannames 

bij het aannamebeleid.  

Don’ts 

□ Opvragen loonstrookje vorige werkgever. In de sollicitatiecode (2020) is dit expliciet 

opgenomen. Eventuele eerdere verschillen werken dan nog jaren door. 

□ Verwijzingen naar zwangerschap; ook medewerksters die zwanger zijn, moeten in 

aanmerking komen voor de periodieke, individuele salarisverhoging of bonus. Het 

zwangerschapsverlof mag niet worden afgetrokken van het aantal jaren 

werkervaring. Ook het stopzetten van bepaalde toeslagen, leaseauto en telefoon 

gedurende het verlof is onnodig en is in sommige gevallen niet toegestaan. Of er 

sprake is van ongelijke beloning hangt dan bijvoorbeeld af van hoe de werkgever 

omgaat met mannen die langere tijd niet kunnen werken vanwege ziekte en de 

leaseauto / mobiele telefoon privé gebruiken. 

□ Te hoge (of te lage) inschaling op grond van ervaring, salarisonderhandeling of 

vooropleiding. Valkuil hierbij is dat de werkervaring van herintreders/werklozen wordt 

onderschat. 

□ Alle arbeidsvoorwaarden naar rato in geval van deeltijd. Aandachtspunten hierbij zijn 

het naar rato omrekenen van ervaringsjaren in deeltijd naar voltijdjaren; geen of 

lagere salarisgroei voor deeltijders; promotiekansen voor deeltijders met een (forse) 

deeltijdfactor. 

□ Salarisgaranties zonder valide reden; let vooral op het in stand houden van eens 

gegeven garanties terwijl de reden inmiddels niet meer van toepassing is. In het 

verleden werden vaak garanties afgesproken totdat men uit dienst ging. AWVN is 

voorstander van het afspreken van een bepaalde termijn met betrekking tot 

overgangsmaatregelen en het geleidelijk aan afbouwen van bepaalde garanties.  

□ Waardeer functieverzwarende elementen terwijl deze al in de cao afzonderlijk 

worden gewaardeerd. Als dit dan gebeurt bij functies die vooral door mannen worden 

uitgeoefend dan kan hier indirect een beloningsonderscheid resulteren. 

 

Om te zorgen dat gelijkheid zo goed mogelijk geborgd is binnen het beloningsbeleid van een 

organisatie onderstreept AWVN het belang van beheerst beloningsbeleid, gebruik maken 

van een gevalideerd functiewaardingsysteem en aandacht voor gedrag en cultuur, zoals 

bewustwording van mogelijke verschillen in aanpak van salarisonderhandelingen. 
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AWVN vindt dat elk onterecht beloningsverschil tussen mannen en vrouwen er één 

teveel is. Inzage in de (on)gelijke beloning is het startpunt voor herziening van het 

arbeidsvoorwaardenoverleg. AWVN helpt werkgevers bij de analyse, conclusie en 

de aanbevelingen en draagt zo bij aan het verminderen van de loonkloof in 

Nederland.  

Met de quickscan gelijke beloning van AWVN krijgt u snel en grafisch inzicht in de 

huidige beloningsverschillen. Wilt u naast een analyse ook een verdiepingsslag in uw 

rapport naar verklaarbare en onverklaarbare oorzaken, dan is het Onderzoek gelijke 

beloning iets voor u.  

Waarom een benchmark van AWVN? 

• AWVN beschikt over één van de grootste beloningsdatabases van Nederland. 

• AWVN benchmarkt op basis van werkelijke beloningen. 

• AWVN adviseert met inachtneming van de arbeidsverhoudingen. 
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Vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

arbeidsverhoudingen 

medewerkersontwikkeling 

organisatieontwikkeling 

arbeidsvoorwaardenvorming 

-  netwerk voor werkgevers 

-  beïnvloeden sociaal-economisch klimaat 

-  agenderen innovatieve hr-thema’s 

-  verstrekken informatie 

hr-strategie organisatiedoelstellingen 


