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Het salaris- of arbeidsvoorwaardenbeleid is één van de meest cruciale onderdelen van Human 
Resource Management (HRM). Enerzijds is remuneratie een doorslaggevende factor bij het 
aantrekken, motiveren en behouden van waardevolle medewerkers. Anderzijds vormt belo-
ning een belangrijke kost voor de onderneming. Budgettair heeft het een bijzonder grote im-
pact op het bedrijf. Dit geldt zeker voor KMO’s die gezien hun beperkingen op het vlak van 
financiële capaciteit, in het nadeel zijn tegenover grote ondernemingen. Ook voor KMO’s is 
het dus van belang dat het beloningsbeleid op een strategische en professionele manier ge-
voerd wordt. Uit onderzoek (Hornsby & Kuratko, 1990) blijkt dat volgens bedrijfsleiders van 
KMO’s beloning als het meest prioritaire HRM-domein wordt beschouwd. In deze bijdrage 
gaan we dieper in op de beloning binnen KMO’s. De gegevens waarop de analyses gebaseerd 
zijn, zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek in Vlaanderen naar personeelsbeleid in 
KMO’s.1 Aan deze (schriftelijke) bevraging werkten 416 Vlaamse KMO’s mee uit de secun-
daire en tertiaire sector.  

Jeroen Delmotte, Luc Sels, Miet Lamberts & Geert Van Hootegem (2001)2, Personeelsbeleid in 
KMO’s. Een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 5: Be-
loning in KMO’s, HIVA/K.U.Leuven, Leuven.3 

1. Het onderzoek 

In het VIONA-project ‘Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een ef-
fectief KMO-personeelsbeleid’ wordt op basis van survey-onderzoek bij 416 KMO’s (10-99 werk-
nemers) nagegaan hoe het personeelsbeleid vandaag vorm krijgt in de Vlaamse KMO’s. Hoe wor-
den werving, selectie, opleiding, loopbaanbeleid, taakontwerp, beloning, etc. georganiseerd in 
KMO’s? Zijn er verschillen tussen bepaalde types KMO’s? Tevens werd in dit project uitgebreid 
aandacht besteed aan de effecten van het gevoerde personeelsmanagement. Hierbij is o.a. onder-
zocht of de wijze waarop KMO’s het personeelsbeleid vorm geven, kan worden gerelateerd aan 
verschillen in termen van bedrijfsperformantie. De centrale assumptie was hierbij dat de wijze 
waarop KMO’s hun personeelsbeleid vorm en inhoud geven en hun personeel beheren, beheersen 
en ontwikkelen een sterke invloed heeft op de realiseerbaarheid van bedrijfsstrategieën en dus ook 
op de performantie en overlevingskansen. In deze bijdrage beperken we ons tot slechts één aspect 
van het personeelsbeleid: de beloning van arbeid binnen kleine en middelgrote ondernemingen. 

Alvorens van start te gaan is het belangrijk om te vermelden dat het survey-onderzoek (verder aan-
geduid als KMO-survey) slechts beperkte informatie bevat over de loonvoorwaarden. Cijfergege-
vens werden niet bevraagd aangezien uit vroeger onderzoek reeds bleek dat vragen met betrekking 
tot loongegevens een vrij hoge non-respons kenden. Om deze tekortkoming deels op te vullen, ge-
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bruiken we cijfergegevens van andere onderzoeken: Eurostat, DIP Remuneration Survey en de Va-
cature Salarisenquête. 

In deze bijdrage proberen we een antwoord te formuleren op vier onderzoeksvragen. De eerste on-
derzoeksvraag is of werknemers in grote bedrijven beter betaald worden dan werknemers in kleine 
bedrijven. De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op het toekennen van extra-legale voorde-
len. De derde onderzoeksvraag gaat na of KMO’s flexibele beloningssystemen (zoals prestatiebe-
loningen, bonussen, ...) toepassen. Om af te ronden gaan we na in welke mate werknemers in 
KMO’s financieel kunnen participeren in hun bedrijf. We kijken hier ook naar verschillen naarge-
lang werknemersgroep (arbeiders, bedienden en kaderleden). 

2. Loonverschil naar de grootte van het bedrijf 

2.1 Betalen grote bedrijven beter dan kleine bedrijven? 

Het is een wijdverspreid geloof dat grote bedrijven beter betalen dan KMO’s. Naast hogere bruto-
lonen zouden werknemers in grote bedrijven ook meer extra voordelen (zoals verzekeringen, socia-
le voordelen, terugbetaling van kosten, ...) genieten. Van Ginneken (1986) concludeert dat de ar-
beidsextrinsieke aspecten (arbeidsvoorwaarden) in grote bedrijven vaak beter geregeld zijn. Zo zou 
de werkzekerheid en het ontvangen loon hoger liggen in een groter bedrijf. 

We stellen inderdaad een verschil vast tussen het arbeidsvoorwaardenbeleid van een doorsnee 
KMO en het arbeidsvoorwaardenbeleid van een doorsnee grotere organisatie. Uit de DIP Remune-
ration Survey (SD WORX, 1999) blijkt dat de bedrijfsdimensie een belangrijke invloed heeft op de 
hoogte van het loon. Bij grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden de hogere 
functies gemiddeld genomen 20 à 30% beter betaald dan gelijkaardige functies in kleine onderne-
mingen. Op lagere functieniveaus betalen grote ondernemingen nog 5 à 10% beter. Op Europees 
niveau wordt een soortgelijke ‘loonkloof’ vastgesteld (Eurostat, 1995). 

Dit type vergelijkingen houdt echter risico’s in. Veelal wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening 
gehouden met samenstellingseffecten: verschillen in de samenstelling van het personeelsbestand 
van KMO’s respectievelijk grotere organisaties (bijvoorbeeld naar statuut van werknemers, functie- 
en kwalificatiestructuur, demografische opbouw, enz.). Echter, ook als deze samenstellingseffecten 
onder controle gehouden worden, wordt een significant verschil in loonhoogte vastgesteld (Sels et 
al., 2000). Voor wat de weddes van ‘hoofdarbeiders’ betreft, wordt op basis van de Vacature Sala-
risenquête4 vastgesteld dat de brutomaandsalarissen in bedrijven met vijftig werknemers of meer, 
gemiddeld 4% hoger liggen dan de lonen in organisaties met minder dan 50 werknemers (onder 
controle van tal van persoonsgebonden, functie- en organisatiegerelateerde kenmerken). Het bru-
tomaandsalaris in bedrijven met 200 werknemers of meer ligt al 6,8% hoger. Vooral de zeer grote 
bedrijven keren hoge lonen uit. Zo ligt het gemiddelde brutomaandsalaris in bedrijven met min-
stens 500 werknemers, ceteris paribus, 11% hoger dan in bedrijven met minder dan vijftig werk-
nemers. Vooral in industriële sectoren verklaart de bedrijfsgrootte een behoorlijk deel van de vari-
antie in lonen. Uit een regressieanalyse die voor de industrie afzonderlijk werd opgebouwd, blijkt 
dat het brutomaandsalaris in industriële bedrijven met minstens 500 werknemers (ceteris paribus) 
maar liefst 22,9% hoger ligt dan het loon in kleine industriële bedrijven. In de dienstensector be-
draagt dit verschil ‘slechts’ 13,4% en in overheid en non-profit ‘hooguit’ 10,1%. 
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Meerdere studies vinden dit positief effect van de bedrijfsgrootte op lonen (Brown & Medoff, 
1989; Loveman & Sengenberger, 1991; Wagner, 1997; Springael et al., 1998; Sels & Overlaet, 
1999; Parker, 2001). 

2.2 Op zoek naar verklaringen 

De interpretaties van het positief effect van de bedrijfsgrootte op het loon lopen nogal uiteen. Soms 
worden hogere lonen in grote ondernemingen gezien als het resultaat van de complexiteit van orga-
nisaties (Conyon, 1997). Deze redenering wordt vooral gevolgd in studies naar ‘management com-
pensation’. Doordat deze ondernemingen complexer zijn, hebben ze ook andere (en hogere) capaci-
teiten nodig. Mensen met specifiekere en hogere capaciteiten zijn doorgaans duurder (vragen een 
hoger loon). Het feit dat grote bedrijven beter belonen, wordt in deze redenering ook gekoppeld aan 
het feit dat er in grote bedrijven meer promotiekansen zijn. Mensen kunnen een carrière maken 
binnen het bedrijf waardoor hun loon hoger zal liggen. Doordat grote bedrijven de mogelijkheid 
bieden om een carrière op te bouwen binnen de onderneming, doen mensen meer ervaring en be-
drijfsspecifieke kennis op. Bedrijven betalen daarom hogere lonen om die ervaring en specifieke 
kennis te behouden.  

In de literatuur wordt ook vaak aangehaald dat werknemers in grotere ondernemingen hogere lonen 
krijgen ter compensatie van de afwezigheid van enkele voordelen die in kleine bedrijven zouden 
aanwezig zijn. In het algemeen wordt gesteld dat kleine bedrijven wat betreft de arbeidsintrinsieke 
aspecten van de kwaliteit van de arbeid (arbeidsinhoud) in het voordeel zijn ten opzichte van grote-
re bedrijven (Van Ginneken, 1986; Cowling & Storey, 1998). Zowel de mate van afwisseling 
(taakvariatie), de betrokkenheid als de aanwezigheid van autonomie zouden hoger scoren. Ook zou 
het contact met de bedrijfsleider persoonlijker verlopen en de sfeer gezelliger zijn in kleine bedrij-
ven. Tegenover deze mogelijke voordelen van de kleine onderneming zouden de arbeidsextrinsieke 
aspecten (arbeidsvoorwaarden) juist in grote bedrijven niet alleen beter geregeld, maar ook beter 
zijn.  

Toch is enige nuancering hier op zijn plaats. Om een echte loonvergelijking te kunnen maken naar 
de grootte van de ondernemingen moeten ook nog andere factoren in rekening worden gebracht. 
Achter de bedrijfsgrootte kunnen ook verschillen in bedrijfsperformantie, kapitaalkracht, vak-
bondsmacht, scholingsniveau van de werknemers, enz. schuilgaan. 

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden (loon of salaris en éénmalige financiële uitkeringen) ont-
vangen werknemers tegenwoordig als maar meer extra voordelen (zoals pensioenplan, extra-
ziekteverzekering, mobiele telefoon, bedrijfswagen, ...). Het tekort aan geschikte arbeidskrachten 
(de krapte op de arbeidsmarkt) dwingt organisaties ertoe om met minder gebruikelijke arbeids-
voorwaarden uit de hoek te komen. Deze extra voordelen kunnen worden ingedeeld in secundaire 
en tertiaire arbeidsvoorwaarden (Guiver-Freeman, 1998). In wat volgt gaan we dieper in op deze 
secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. 

3. De extra’s 

Bedrijven beperken zich tegenwoordig niet tot het salaris in de klassieke betekenis van het woord. 
Bovenop deze vorm van salaris worden werknemers hoe langer hoe meer verleid met allerlei ande-
re extra voordelen. Deze voordelen worden alsmaar relevanter in het beloningsbeleid. Het stijgende 
succes van deze voordelen vloeit logisch voort uit de zware fiscale druk op de klassieke loonvor-
ming. Extra voordelen zijn vaak voor werknemer én werkgever gunstige middelen omdat ze voor 
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beide partijen minder zwaar belast worden. De lijst van extra voordelen is onuitputtelijk. Veelvoor-
komende voorbeelden zijn een bedrijfswagen, een aanvullende pensioensverzekering en maaltijd-
cheques.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die in 
de KMO-survey voorgelegd werden. De opsomming is niet volledig en is voortdurend in bewe-
ging: bedrijven voeren nieuwe vormen van voordelen in en andere raken verouderd. Toch heeft het 
gebruik van deze secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden als alternatieve vormen van loon de 
laatste jaren aan populariteit gewonnen. De opsomming moet een beeld geven van de diversiteit 
aan beloningsvormen. Dit overzicht is lang niet exhaustief, maar geeft een aantal representatieve en 
meer bekende voordelen die ook steeds meer een structurele positie verwerven in het arbeidsvoor-
waardenbeleid. 
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Tabel 1. Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 

Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden 

- Loon of salaris 
- Eenmalige financiële uitkerin-

gen zoals: 
- dertiende maand 
- eindejaarspremie 
- vakantiegeld 

- Pensioenplan of groepsverze-
kering in het kader van pensi-
oen 

- Extra ziekteverzekering of 
hospitalisatieverzekering 

- Bedrijfsauto 
- Mobiele telefoon 
- Kinderopvang 
- Maaltijdcheques 
- Vergoeding voor verplaatsing 
- Geboortepremie/huwelijkspremie 
- Cultuurcheques/sportcheques 
- Computer voor persoonlijk ge-

bruik 
- Prijsreducties bij aankoop be-

drijfsproducten 

Een belangrijke vraag is hierbij in hoeverre deze soorten voordelen gehanteerd worden in KMO’s. 
In de onderstaande tabel gaan we dieper in op de verspreiding van voordelen binnen KMO’s. 

Tabel 2. Aanwezigheid voordelen op bedrijfsniveau, percentage positieve antwoorden, KMO-survey 
(n=416) 

Voordelen AC % 

Vergoeding voor verplaatsingen 317 76,2 
Een bedrijfswagen 232 55,8 
Mobiele telefoon 221 53,1 
Pensioenplan of groepsverzekering in het kader van pensioen 144 34,6 
Maaltijdcheques, vergoedingen voor maaltijden in en buiten het bedrijf 134 32,2 
Extra ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering 125 30,1 
Prijsreducties bij aankoop van bedrijfsproducten 125 30,1 
Geboortepremie/huwelijkspremie 92 22,1 
Computer voor persoonlijk gebruik 54 13,0 
Cultuurcheques/sportcheques 6 1,4 
Kinderopvang of bijdrage kinderopvang 3 0,7 
Andere 34 8,2 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bepaalde voordelen een structurele inbedding hebben gevonden in 
het beloningsbeleid binnen KMO’s. Zowel het geven van vergoeding voor verplaatsingen (in meer 
dan drie op vier bedrijven), het aanbieden van een bedrijfswagen als het aanbieden van een mobiele 
telefoon zijn aanwezig in meer dan helft van de bevraagde bedrijven. Minder ingeburgerd zijn de 
cultuur- en sportcheques en de kinderopvang.  

Op basis van dit KMO-onderzoek leren we dat bepaalde ‘benefits’ ook in de KMO-wereld (in deze 
studie met uitsluiting van de microbedrijven, de -10 werknemers) een behoorlijk structurele inbed-
ding hebben gevonden. Een probleem met de meetmethode is echter dat we niet kunnen vaststellen 
wie precies participeert in deze voordelen (welke groepen werknemers en hoeveel werknemers uit 
deze groepen). Daarom zetten we de conclusies van het KMO-onderzoek hier af tegen de gegevens 
van de Vacature Salarisenquête (gegevens survey 2000). In de volgende tabel bekijken we voor de 
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uitvoerende en administratieve bedienden uit de profitsectoren welk aandeel een bepaald voordeel 
geniet. We maken onderscheid tussen de diverse dimensieklassen.  

In de onderstaande tabel zien we een duidelijke ‘kloof’ in de participatiekansen. Werknemers uit 
bedrijven met minder dan vijftig werknemers (ditmaal inclusief de microbedrijven) participeren in 
veel geringere mate in bepaalde extra voordelen. Voor een aantal voordelen is deze kloof eerder 
problematisch te noemen. Hierbij denken we aan de veel lagere participatie in pensioenplannen en 
groepsverzekeringen, evenals in ziekte- en hospitalisatieverzekeringen. Deze lage participatie bete-
kent dat werknemers uit kleine en micro-organisaties niet alleen (gemiddeld genomen) een lager 
loon hebben, maar dat ze tevens een geringere graad van additionele sociale bescherming opbou-
wen.  

Tabel 3. Aandeel werknemers dat extra voordelen geniet. Vergelijking tussen werknemers uit organisaties 
van verschillende schaalgrootte. Cijfers beperkt tot hoofdarbeiders (profitsectoren) op het niveau 
van ‘uitvoerend en administratief personeel’, gewogen op basis van verdeling naar opleiding en 
geslacht van Belgische weddetrekkende beroepsbevolking, in % (Vacature Salarisenquête) 

 1-49  
wns. 

50-199 
wns. 

200-499 
wns. 

500-999 
wns. 

≥1 000 
wns. 

Maaltijdcheques/-vergoeding 35,9 54,5 63,8 64,3 65,3 
Ziekte-/hospitalisatieverzekering 22,0 49,1 64,2 60,9 57,2 
Pensioenplan/groepsverzekering 15,2 44,4 51,7 52,9 54,8 
Geboorte-/huwelijkspremie 8,2 18,3 24,2 30,5 34,5 
Prijsreducties bedrijfsproducten 15,9 20,8 27,4 27,0 35,3 
Leasewagen 16,3 16,0 14,0 12,2 13,3 
Aandelenopties 0,8 3,9 4,3 3,9 8,1 
(Bijdrage) kinderopvang 1,6 4,9 5,3 2,3 6,1 
Winstdeling in aandelen 2,3 4,4 6,7 4,5 16,2 

Overigens meten we dit soort schaaleffect ook op in de KMO-survey. Zo zien we dat middelgrote 
bedrijven gemiddeld meer voordelen toekennen dan kleine bedrijven. Ook hier is het verschil vrij 
groot voor pensioenplan of groepsverzekering en extra ziekteverzekering of hospitalisatieverzeke-
ring. Bovendien stelden we vast dat niet-familiale ondernemingen meer voordelen toekennen dan 
familiebedrijven (met eens te meer een sterk verschil voor ziekte- of hospitalisatieverzekering, pen-
sioenplan of groepsverzekering). 

4. Prestatiebeloning 

In de KMO-survey werd ook gepeild naar de verspreiding van (individuele en collectieve) presta-
tiebeloningsvormen (bv. merit pay, stukloon, commissieloon e.d.), occasionele bonusregelingen en 
flexibele beloningsstelsels (bv. cafetariaplan). Hoewel traditionele beloningssystemen nog steeds 
domineren, zien we toch dat een aanzienlijk deel van de bevraagde KMO’s prestatiegerelateerde 
beloning toepast. Zo bleek uit de KMO-survey dat het geven van een ‘productiviteitspremie’ bij 
40% van de bedrijven een beloningspraktijk is. Een individueel premiesysteem kwam voor in on-
geveer één derde van de bevraagde ondernemingen. 

Op basis van andere salarisonderzoeken (o.a. Vacature Salarisenquête) zien we ook dat prestatiege-
relateerde beloningsvormen in de KMO’s aan een opmars toe zijn. In volgende tabel geven we een 
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kort overzicht van het aandeel werknemers dat individuele prestatiebeloning kent, gekoppeld aan 
de bedrijfsgrootte. De cijfers worden eens te meer beperkt tot het niveau van uitvoerend en admini-
stratief bedienden uit de profitsectoren. 

Tabel 4. Aandeel werknemers dat individuele vormen van prestatiebeloning krijgt. Vergelijking tussen 
werknemers uit organisaties van verschillende schaalgrootte. Cijfers beperkt tot hoofdarbeiders 
(profitsectoren) op het niveau van ‘uitvoerend en administratief personeel’, gewogen op basis van 
verdeling naar opleiding en geslacht van Belgische weddetrekkende beroepsbevolking, in % (Va-
cature Salarisenquête) 

 1-49  
wns. 

50-199 
wns. 

200-499 
wns. 

500-999 
wns. 

≥1 000 
wns. 

Commissies of stukloon 5,8 3,5 3,7 4,4 6,4 
Merit pay 3,4 5,3 7,8 10,8 16,3 
Occasionele bonus 12,6 15,8 23,6 23,8 24,8 

Uit de vergelijking leren we dat enkel commissie en stukloon een min of meer gelijkaardige ver-
spreiding kennen in de vijf dimensieklassen.  

Merit pay is een beloningsvorm die indirect is. Dat wil zeggen dat de toekenning en/of de hoogte 
van de premie afhankelijk is van een (eerder subjectieve) beoordeling van de verdienste (ijver, be-
trouwbaarheid, kwaliteit, nauwgezetheid e.d.), veelal door de directe chef. De ontwerpkosten (ont-
werp beoordelingssysteem) en de overheadkosten (kost van bijvoorbeeld de beoordelingsmomen-
ten) zijn bij merit pay veelal hoger dan bij eenduidige, directe systemen zoals stukloon of commis-
sieloon. Dat is mogelijk een gedeeltelijke verklaring voor de beduidend lagere verspreiding van 
deze systemen in de kleine organisaties. Er moet echter ook met alternatieve verklaringen rekening 
gehouden worden. Luthans en Stajkovic (1999) erkennen dat prestatiebeloning een ‘reinforcer’ is 
en vinden in hun onderzoek overigens duidelijke steun voor de stelling dat deze beloningsvorm wel 
degelijk een impact kan hebben op de performantie. Het is daarom echter nog niet de sterkste of 
meest effectieve versterker of motivator. Continue feedback, sociale erkenning en aandacht (en 
vooral de combinatie van die factoren) zijn minstens even effectief. Als je hetzelfde effect met niet-
financiële ‘reinforcers’ kan bereiken, waarom zou je dan als HR-manager extra middelen spenderen 
aan financiële stimuli? En nog een stap verder doorgeredeneerd: indien een klein bedrijf inderdaad 
gekenmerkt wordt door een informele werksfeer, doorzichtige processen, korte communicatielij-
nen, meer directe controle en permanente feedback, dan kan het niveau van sociale erkenning en 
aandacht er mogelijk voldoende hoog zijn en de meerwaarde van andere, eerder financiële prikkels 
sterk beperken. 

Een constante in beloningsonderzoek die ook in deze KMO-survey stand houdt, is de ongelijke 
verspreiding van prestatiebeloningsvormen op de diverse hiërarchische niveaus. Kaderleden parti-
ciperen veruit het meest in deze vormen van beloning. De bedienden vormen een tussenpositie, 
terwijl de arbeiders beduidend minder met deze beloningspraktijk worden geconfronteerd. Zo zien 
we dat bijvoorbeeld een groepspremie in 14,4% van de bedrijven voorkomt, terwijl dit slechts in 
4,2% van de KMO’s aangeboden wordt aan arbeiders en in slechts 6,9% van de bedrijven aan be-
dienden. 
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5. Financiële participatie 

Een aandelenaanbod, financiële participatie, werknemersmede-eigendom, winstdeling, ... vormen 
een greep uit de vele begrippen die eerder willekeurig door elkaar worden gebruikt, om aan te dui-
den dat de werknemers in de winsten en/of het kapitaal van ondernemingen worden betrokken 
(Stallaerts et al., 1992). Binnen de financiële participatie (ook wel materiële participatie genoemd) 
bevroegen we twee vormen, namelijk het toepassen van winstdeling en het gebruik maken van een 
aandelenaanbod.5 

In de volgende tabel gaan we na in hoeveel bedrijven er een systeem van winstdeling en een aande-
lenaanbod aanwezig is, ongeacht voor welke groep van werknemers. 

Tabel 5. Financiële participatie, KMO-survey (n=413) 

Financiële participatie Ja 
 AC % 

Winstdeling  48 11,6 
Aandelenaanbod  50 12,1 
Winstdeling en aandelenaanbod  17 4,1 
Winstdeling of aandelenaanbod  81 19,6 

Uit tabel 5 blijkt dat een winstdelingssysteem aanwezig is in 11,6% van de bedrijven. Dit percenta-
ge komt overeen met de aanwezigheid van een aandelenaanbod (12,1%). In slechts 17 bedrijven 
zijn beide systemen van financiële participatie aanwezig (4,1%). In totaal bestaat er in ongeveer 
één op vijf KMO’s de mogelijkheid om financieel te participeren in het bedrijf. Ook uit onderzoek 
van Van Gyes, van der Hallen & Martens (te verschijnen 2002) bleek dat een aandelenaanbod voor 
werknemers in slechts 10% van de bedrijven terug te vinden was. Winstdeling vonden ze terug in 
een iets groter aandeel bedrijven, namelijk in één op vijf bedrijven.  

Wat betreft financiële participatie is het van belang een onderscheid te maken naar groepen van 
werknemers. Zo blijkt uit onderzoek dat kaderleden significant meer de mogelijkheid hebben dan 
arbeiders en bedienden om financieel te participeren in het bedrijf (Buyens & Vandenbossche, 
1999).  
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Figuur 1. Financiële participatie naargelang statuut van werknemers (KMO-survey) 

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat 6,6% van de bedrijven een systeem van winstdeling aanbie-
den aan hun bedienden. In het algemeen is het in België erg mager gesteld met deze vorm van be-
loning. Volgens een onderzoek van Sels en Overlaet (1999) geniet in totaal 6,4% van de bedienden 
een vorm van winstdeling. Bedrijven geven arbeiders veel minder de mogelijkheid om te delen in 
de winst (slechts 3,2% van de bedrijven geven hun arbeiders een systeem van winstdeling). Voor 
kaderleden ligt het percentage dan weer een stuk hoger (14,8%). Voor wat betreft een aandelenaan-
bod voor arbeiders en bedienden vinden we analoge percentages (respectievelijk 3,2% en 6,1%). 
Financiële participatie onder de vorm van een aandelenaanbod voor kaderleden (16,6%) komt iets 
meer voor dan onder de vorm van een winstdeling. In volgende figuur stellen we dit grafisch voor. 
Het is dus duidelijk dat als er al een winstdelingssysteem aanwezig is, dat dit hoofdzakelijk bedoeld 
is voor kaderleden. Een analoge redenering kan men maken voor een aandelenaanbod.  

Tot slot nog dit: wanneer we kijken naar verschillen tussen de dimensieklassen van KMO’s blijkt 
dat het toekennen van financiële participatie (winstdeling en/of aandelenaanbod) toeneemt met de 
grootte van het bedrijf. Van de kleinste KMO’s (10-19 werknemers) maakt slechts 5,0% gebruik 
van financiële participatie voor hun arbeiders en/of bedienden,6 terwijl dit voor de grootste KMO’s 
(50-99 werknemers) op 14,1% lag. 

6. Besluit 

In deze bijdrage hebben we gepoogd een antwoord te vinden op vier onderzoeksvragen. De eerste 
onderzoeksvraag was of werknemers in grote bedrijven beter betaald worden dan werknemers in 
kleine bedrijven. Op basis van loonvergelijkingen kwamen we tot de vaststelling dat grote bedrij-
ven hogere brutomaandsalarissen betalen dan kleinere bedrijven. Voor deze verschillen werden 
verschillende verklaringen naar voor geschoven.  

De tweede onderzoeksvraag had betrekking op verschillen in het aanbieden van extra voordelen. 
Zowel het geven van vergoeding voor verplaatsingen, het aanbieden van een bedrijfswagen als het 
aanbieden van een mobiele telefoon zijn aanwezig in meer dan helft van de bevraagde KMO’s. 
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Toch merkten we een duidelijke ‘kloof’ in participatiekansen. Werknemers uit bedrijven met min-
der dan vijftig werknemers (inclusief de microbedrijven) participeren in veel geringere mate in be-
paalde extra voordelen. Deze lagere participatie (in voornamelijk pensioenplannen en groepsverze-
keringen, evenals in ziekte- en hospitalisatieverzekeringen) betekent dat werknemers uit kleine en 
micro-organisaties niet alleen (gemiddeld genomen) een lager loon hebben, maar dat ze tevens een 
geringere graad van additionele sociale bescherming opbouwen.  

De derde onderzoeksvraag ging na of KMO’s flexibele beloningssystemen (zoals prestatiebelonin-
gen, bonussen, ...) toepassen. KMO’s passen voornamelijk het traditionele loonsysteem (loonsver-
hoging op basis van anciënniteit) toe. Voor de meer progressieve loonsystemen gaat de voorkeur 
voornamelijk uit naar bonus of premie en een individueel premiesysteem.  

Tenslotte gingen we dieper in op de financiële participatie. Een aandelenaanbod en een winstde-
lingssysteem waren elk aanwezig in ongeveer één op tien KMO’s. In totaal bestond er in ongeveer 
één op de vijf KMO’s de mogelijkheid om financieel te participeren in het bedrijf. Verder bleek dat 
systemen als winstdeling en aandelenaanbod voornamelijk gebeurden met het oog op de beloning 
voor kaderpersoneel. Bedienden en voornamelijk arbeiders krijgen in veel mindere mate de moge-
lijkheid om financieel te participeren in het bedrijf.  
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Notes  
1  Dit onderzoek gebeurde in opdracht van VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Ar-

beidsmarktrapportering).  
2  Jeroen Delmotte is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de sector Arbeid en Organisatie van 

het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven. Miet Lamberts is projectleider binnen deze sec-
tor. Prof. dr. Luc Sels is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid van het departe-
ment Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen (K.U.Leuven). Prof. dr. Geert Van 
Hootegem is docent binnen de vakgroep Arbeid en Organisatie van het departement Sociologie 
(K.U.Leuven). 

3 Deze reeks bestaat uit 9 cahiers: 
Cahier 1: ‘Wat weten we over KMO’s en personeelbeleid in KMO’s?’ 
Cahier 2: ‘Waarom en hoe van dit onderzoek?’ 
Cahier 3: ‘Van werving tot ontslag: het verhaal van personeelsstromen binnen KMO’s’ 
Cahier 4: ‘Opleiding en ontwikkeling in KMO’s’ 
Cahier 5: ‘Beloning in KMO’s’ 
Cahier 6: ‘Werknemersinvloed en participatie in KMO’s’ 
Cahier 7: ‘Overheidsbeleid: gebruik van tewerkstellingsmaatregelen en houding tegenover het over-
heidsbeleid’ 
Cahier 8: ‘HRM in KMO’s: optimale praktijken en effecten van HRM’ 
Cahier 9: ‘Alles op een rij: personeelsbeleid in KMO’s’ 

 Deze cahiers kunnen besteld worden schriftelijk bij de dienst Publicaties (Liesbeth Villa), E. Van Even-
straat 2E, 3000 Leuven, telefonisch: +32 16 32 33 32, per fax: +32 16 32 33 44 of per mail: Lies-
beth.Villa@hiva.kuleuven.ac.be. 

4  Deze survey werd verspreid via het jobadvertentieblad Vacature dat een zeer ruime verspreiding kent 
onder bedienden en kaderleden. 

5 Winstdeling hebben we gedefinieerd als een systeem waarbij een deel van de bedrijfswinst wordt uitge-
keerd aan de werknemers. Een winstdelingssysteem houdt in dat boven op het basisloon een winstge-
bonden vergoeding wordt uitgekeerd. Een deel van de vergoeding voor de geleverde arbeid wordt dan 
gekoppeld aan de resultaten van de onderneming (aan de bedrijfswinst dus). Voor het aandelenaanbod 
kozen we voor volgende definitie: de werknemers wordt de mogelijkheid geboden om financieel te 
participeren in het bedrijf. In dit systeem biedt het bedrijf aandelen beneden de marktprijs aan zijn 
werknemers aan. 

6 We hebben hier de analyse beperkt tot de financiële participatie voor arbeiders en/of bedienden. Bedrij-
ven die enkel een financiële participatie aanbieden voor kaderleden werden niet opgenomen. 


