
Slimme verloning: 
de toekomst van 
jouw organisatie
ZO MOTIVEER JE JOUW WERKNEMERS 
MET EEN TRANSPARANT LOON- EN 
LOOPBAANBELEID



Wat motiveert jouw werknemers? In veel gevallen is er 
geen eenduidig antwoord op die vraag. De drijfveer in 
een bepaalde job is namelijk anders voor iedereen. Waar 
sommigen voldoening halen uit een uitgebreid takenpakket, 
focussen anderen net graag op één of twee specialisaties. 
Of bij de keuze voor een nieuwe werkgever is voor de ene 
het loon uiteindelijk de doorslaggevende factor, terwijl dat 
bij iemand anders de mogelijkheid tot thuiswerk of een 
bedrijfswagen is. Als werkgever heb je er alle baat bij om te 
beantwoorden aan verwachtingen op elk niveau.

Een ad hoc loonbeleid zonder transparantie of toekomstvisie 
kan intern voor frustraties zorgen. Op termijn kan het zelfs 
demotiverend worden. Heel wat werknemers gaan namelijk 
op zoek naar een job die hen meer te bieden heeft dan alleen 
een goed loon. 

Met een transparant en goed onderbouwd loopbaanbeleid 
weten (toekomstige) werknemers waaraan ze zich kunnen 
verwachten in hun traject bij jouw organisatie. Zo zorg je 
ervoor dat je werknemers aantrekt, behoudt en laat groeien 
binnen je onderneming. Combineer dat met slimme verloning 
door in te zetten op alternatieve verloningsvormen en je 
creëert een win-winsituatie voor werknemer en werkgever. 

Sodalis zet je via deze gids graag op weg met een strategisch 
loopbaanbeleid en de verschillende middelen die je kunt 
inzetten om slim te verlonen. 

IN DEZE GIDS

  Zet in op een strategisch loopbaanbeleid

 De kracht van een alternatieve verloning

 Motiveer je team met de juiste middelen

Zo motiveer je jouw 
werknemers met een 
transparant loon- en 
loopbaanbeleid



FUNCTIEOMSCHRIJVING

Door de verschillende functies duidelijk te 
omschrijven, creëer je een leidraad voor 
werknemers, leidinggevenden en de organisatie 
zelf. Werknemers krijgen zo zicht op hoe ze 
passen binnen het bedrijf als geheel. Ze weten 
bovendien wat er van hen verwacht wordt en 
voor welke taken ze verantwoordelijk zijn. 

LOOPBAANPADEN

Waar een functieprofiel het takenpakket van je 
werknemers omschrijft, biedt een loopbaanpad 
inzicht in wat er op termijn verwacht wordt van 
hen. Het hoeft daarbij niet noodzakelijk te gaan 
om promotie naar een hogere hiërarchische 
functie. Ook andere taken die in de toekomst 
opgenomen kunnen worden of zich verder 
verdiepen in een bepaalde specialisatie zijn 
interessant voor werknemers. Geef werknemers 
de kans om nieuwe talenten te ontwikkelen en 
hun job uitdagend te houden. 

Zet in op een strategisch 
loopbaanbeleid
De tevredenheid van medewerkers hangt van meer af 
dan alleen hun loon. Aspecten als persoonlijke groei, het 
takenpakket en zijn variatie, autonomie, uitdaging en een 
leuke sfeer onder de collega’s hebben vaak meer gewicht. 
Wil je jouw team motiveren, dan moet je dus meer bieden 
dan een goed loon.

Het is daarom belangrijk om naast een loonbeleid ook een 
duidelijk loopbaanbeleid uit te werken. Een strategisch 
loopbaanbeleid gaat verder dan enkel de verloning, maar 
bevat ook elementen als het belang van elke functie en 
loopbaanpaden met het oog op groei.

Ga bij het opstellen van het loopbaanbeleid uit 
van de werknemer. Welke informatie hebben zij 
nodig vooraleer ze zelfverzekerd en gemotiveerd 
aan de slag gaan? Kijk daarvoor simpelweg naar 
wat jij zelf verwacht van een job en alles wat 
daarbij komt kijken. Vertaal die inzichten naar de 
verschillende functies van je werknemers en je 
bent al een heel eind op weg. 



De loonkost verlaagt voor de werkgever.

Medewerkers houden netto meer over.

Het is fiscaal interessant.

De loopbaan van iedere werknemer is persoonlijk en een aangepast 
traject is dus aan de orde. Als verlengde van een individuele loopbaan, 
is er ook behoefte aan een persoonlijk loonpakket. Niet iedereen 
heeft immers dezelfde noden, wensen en verwachtingen. Een louter 
marktconform brutoloon zonder andere voordelen heeft vandaag in elk 
geval nog weinig aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Zet daarom in 
op alternatieve verloning in je loonbeleid. 

Het gemiddelde loonbeleid bevat tegenwoordig verschillende 
alternatieve verloningsvormen. Maar wat zijn daar de voordelen van?
 

Het cafetariaplan

Maar liefst 70% van de Belgische medewerkers wil inspraak 
in de samenstelling van hun loonpakket. Met een doordacht 
cafetariaplan – het totale verloningspakket, inclusief extralegale 
voordelen - speel je daarop in. Deze flexibele manier van 
verlonen biedt werknemers de vrijheid om zelf hun loonpakket 
samen te stellen. En dat zonder een stijging van de loonkost! 

Het cafetariaplan is een budgetneutrale manier voor de 
werkgever om werknemers de keuzevrijheid te bieden die ze 
verlangen. Een deel van het loon wordt namelijk flexibel. Het 
gaat daarbij meestal over een stuk van het brutoloon of de 
eindejaarspremie. Werknemers kunnen dat deel inzetten om 
zelf te kiezen uit voordelen bepaald door de werkgever. 

De kracht van een  
alternatieve verloning

VAN DE BELGISCHE 
MEDEWERKERS

wil inspraak in de 
samenstelling van hun 
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Als werkgever is het dus interessant een pakket samen te stellen met alternatieve verloningsvormen. Vaak 
wordt er daarbij meteen gedacht aan extra vakantiedagen of de keuze tussen verschillende vervoersmiddelen, 
maar er bestaan aanzienlijk meer verloningsvormen. Hieronder vind je de acht meest voorkomende.

De meest voorkomende  
alternatieve verloningsvormen

1/ ARBEIDSDUUR-
       VERMINDERINGS- 
       DAGEN 

ADV-dagen zijn een handige manier 
om meer vakantiedagen op te nemen. 
Werknemers werken 1 of 2 uur per 
week meer en krijgen 6 of 12 ADV-
dagen in ruil. Voor de werkgever is het 
budgetneutraal.  

2/ BONUSPLAN

Wanneer de onderneming of een 
groep werknemers samen resultaten 
behaalt, wordt een collectieve 
beloning toegekend. Dit daagt 
werknemers uit om zich in te zetten 
voor een gezamenlijk doel. Binnen 
bepaalde grenzen is de bonus vrij van 
belastingen.

3/ MAALTIJDCHEQUES

Maaltijdcheques zijn het meest 
populaire extralegale voordeel in 
België. Volgens de Belgische wetgeving 
kunnen werkgevers tot € 8 per dag 
toekennen in maaltijdcheques. Ze zijn 
vrij van RSZ en BV. Maaltijdcheques zijn 
ook beperkt aftrekbaar voor maximaal 
€ 2 per cheque.

4/ ONKOSTEN-
        VERGOEDINGEN

Werkgevers kunnen bepaalde kosten 
die hun werknemers maken in het 
kader van hun job terugbetalen. 
Dat gebeurt op basis van forfaitair 
vastgestelde bedragen. De 
terugbetaling is vrij van RSZ en BV.

5/ PRIVÉGEBRUIK IT-TOOLS

Heel wat bedrijven laten hun 
werknemers toe bepaalde IT-tools 
van de onderneming te gebruiken 
voor privédoeleinden zonder dat 
de volledige kost moet worden 
doorgerekend. Er wordt gewerkt met 
een forfaitair bedrag voor het voordeel 
alle aard.

6/ VERVOER

Binnen het vervoer zitten verschillende 
alternatieve verloningsvormen 
vervat. Veel bedrijven kiezen voor een 
bedrijfswagen of fietsleasing, maar er is 
bijvoorbeeld ook het mobiliteitsbudget. 
Daarmee ruilt een werknemer zijn 
bedrijfswagen in voor een vrij te 
besteden budget. 

7/ AANVULLENDE
       VERZEKERINGEN

De groeps- en hospitalisatie-
verzekeringen zijn reeds goed 
ingeburgerd als interessant 
voordeel voor zowel werkgever als 
werknemer. Ook de aanvullende 
gezondheidsverzekeringen voor 
ambulante kosten winnen snel aan 
populariteit. Deze sluiten vaak aan bij 
de leefwereld van de werknemer. 

8/ WINSTPREMIE

Met de winstpremie kunnen alle 
werknemers meegenieten van de 
winst die de onderneming maakt. 
De werkgever behoudt de volledige 
vrijheid inzake de toekenning van het 
bedrag en de werknemers worden 
beloond voor hun inzet in het behalen 
van die winst. Het voordeel is dat het 
beperkt belastbaar is in hoofde van de 
werknemer.



Motiveer je team 
met de juiste 
middelen
Ga aan de slag met  
een strategisch  
loopbaanbeleid
Sodalis biedt strategisch advies waarmee jij een efficiënt 
loonbeleid implementeert. We bekijken eerst samen 
met jou wat het belangrijkste doel van je beleid is. 
Wil je werknemers aantrekken, behouden en/of laten 
groeien? Het antwoord op die vraag stelt ons in staat een 
motiverend en transparant loonbeleid te ontwerpen op 
maat van jouw organisatie. 

Je kunt rekenen op Sodalis voor de uitwerking van jouw 
cafetariaplan, dankzij onze kennis en ervaring met 
allerlei alternatieve verloningsvormen. Onkostenpolicy’s, 
fiscaalvriendelijke bonussystemen en andere 
verloningsvormen; ze kennen geen geheimen voor 
ons. Zo optimaliseer je de verhouding tussen kosten en 
opbrengsten en houd jij je werknemers gemotiveerd!



Met Sodalis kiest 
u voor een sterke 
partner die met u 
meedenkt
Sodalis levert HR-oplossingen op maat van jouw 
onderneming en gaat daarbij veel verder dan het 
klassieke sociaal secretariaat. Dankzij onze brede 
expertise en jarenlange ervaring staan we garant 
voor een uitstekende operationele en strategische 
ondersteuning.

Schakel je graag hulp in bij de opzet van een 
strategisch loopbaan- en loonbeleid of bepaalde 
componenten ervan? Of wil je meer informatie 
over de genoemde en nog andere alternatieve 
verloningsvormen? Neem vrijblijvend contact op 
met Sodalis voor een verkennend gesprek.

Neem contact op

https://sodalis.be/contact/

