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Robert Dur
Max van Lent  
Draagvlak voor 

prestatie- 
gerichte  
beloning  
groter dan gedacht

Ambtenaren? Die zien in tegenstelling tot werkne-
mers in het bedrijfsleven iedere maand het liefst 
hetzelfde bedrag op hun loonstrookje terug.  
Althans, dat wil het cliché. De werkelijkheid is  
genuanceerder, concluderen Robert Dur  
(Erasmus Universiteit Rotterdam) en Max van Lent 
(Universiteit Leiden).

 
Dur en Van Lent onderzochten hoe werknemers bij de overheid en 
in de markt het beloningsbeleid ervaren. Ze zochten antwoord op 
vier vragen. Hoe ziet het huidige beloningsbeleid eruit? Ervaren 
medewerkers dit als stimulerend? Hoe gemotiveerd zijn werknemers 
bij de overheid en in de marktsector? En tot slot, hoeveel werknemers 
bij de overheid en in de markt zijn bereid een deel van hun salaris-
stijging op te geven in ruil voor een prestatie-afhankelijke bonus?

De helft is voor een bonus
Het antwoord op die laatste vraag verraste beide onderzoekers het 
meest. De helft van de werknemers geeft namelijk met liefde een 
deel van de salarisstijging op voor een prestatie-afhankelijke bonus. 
Dat geldt voor zowel personeel in het bedrijfsleven als medewerkers 
in de publieke sector. Onder de jongeren tot 45 jaar is het percentage 
voorstanders van een bonus zelfs 60%.

‘  Er is op veel plekken sprake van een gedoogcultuur.’

Meer weten? 
Scan de QR-code!



Max van Lent
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Gedoogcultuur
Robert Dur: “Het draagvlak voor een meer prestatiegerichte  
beloning is een stuk groter dan men meestal denkt. Maar weinig 
werknemers ervaren het huidige beloningsbeleid als stimulerend. 
Er is op veel plekken bij de overheid ook duidelijk sprake van een 
gedoogcultuur. Op de vraag hoe hun organisatie over het alge-
meen omgaat met ondermaatse prestaties, is het meest voorko-
mende antwoord van ambtenaren: het wordt gedoogd.”

Het beloningsbeleid laat dus te wensen over. Het onderzoek van 
Dur en Van Lent laat overtuigend zien dat het draagvlak voor een 
stimulerender beleid ook aanwezig is. Maar hóé het beter kan, is 
niet direct duidelijk. Dat zal de komende jaren nader onderzocht 
moeten worden.

Aanbevelingen 

•  Start op korte termijn met een serie veldexperimenten rond een  
stimulerender beloningsbeleid.

•  Bekijk wat daarvan de gevolgen zijn voor werkmotivatie, werktevreden-
heid en prestaties.

•  Onderzoek hoe de gedoogcultuur, die op veel plekken aanwezig is, het best 
kan worden bestreden.  

Direct doen:  
“ Laten we samen ontdekken 

hoe we tot een meer presta-
tiegericht beloningsbeleid 
kunnen komen. De tijd is er 
rijp voor.”

Werknemers: liever  
prestatie-afhankelijke bonus

Alle  
werknemers

Werknemers 
tot 45 jaar

dan deel 
salarisstijging

50
%

60
%
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