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Loonpakket non-profit minder aantrekkelijk

Verloning in de non-profit Totaal Rangorde
(op 11)

Hoogte brutomaand-
loon

2 593,54 2 915,01 11e

Extra voordelen voor Maaltijdcheques 38,3% 58,6% 10e
werknemers Pensioenplan/groeps-

verzekering
31,8% 55,8% 9e

Vergoeding verplaat-
singen

75,3% 66,4% 2e

Ziekte- of hospitali-
satieverzekering

47,3% 62,3% 10e

Loontevredenheid 5,78/10 6,21 10e

Loonspanning M/V 1,22 1,33 3e

In opdracht van LBC-NVK onderzocht het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) de
loonverschillen van voltijds werkende bedienden in verschillende sectoren. De focus van
het onderzoek was in eerste instantie gericht op de verschillen tussen de non-profit en
andere sectoren.
Van de 11 sectoren die werden onderscheiden is het gemiddelde bruto-maandloon in de
non-profit sector het laagste. Met net geen 2600 ligt het gemiddelde bruto-maandloon
meer dan 300 lager dan het gemiddelde over de sectoren heen.
De loonachterstand van de non-profit sector wordt nog groter wanneer we rekening
houden met extra voordelen voor werknemers bovenop het bruto-maandloon.
Bedienden uit de non-profit genieten veel minder van maaltijdcheques,
pensioenplannen, groepsverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen. Ook GSM, PC
en bedrijfswagen komen minder dan in andere sectoren voor als extra voordeel. De
vergoeding voor verplaatsingen vormt de uitzondering op deze regel.
We stellen nog steeds een aanzienlijke loonspanning tussen mannen en vrouwen vast.
De loonspanning van 1,22 in de non-profit wijst erop dat een man in deze sector
gemiddeld 22% meer verdient dan een vrouw. Dit effect kan niet enkel aan het geslacht
‘op zich’ te wijten zijn, maar wordt onder andere verklaard door het feit dat mannen
vaker hiërarchisch hogere posities innemen. Met betrekking tot de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen scoort de non-profit hier vrij goed, in vergelijking met andere
sectoren. Enkel het onderwijs en de sector ‘reclame & media’ doen op dit vlak beter.
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9% minder loon voor een gelijkaardige job

Sector Loonverschil Loontevredenheid
(schaal 1 -10)

Overheid
Non-profit Referentiesector 5,78
Onderwijs
Distributie & logistiek
Bouw
Diensten aan ondernemingen
Reclame en media +
Transport +
Industrie +
Financiële sector +
Telecom & informatica +

Het loonverschil tussen de non-profit en andere sectoren kan ten dele verklaard worden
door het profiel van de werknemers of banen van een sector. Zo drukt het grote aandeel
vrouwen in de non-profit het gemiddelde loon naar beneden. Bovenstaande tabel geeft
de loonverschillen tussen sectoren weer wanneer we de meest invloedrijjke factoren
uitzuiveren, met name:
- geslacht
- opleidingsniveau
- anciënniteit
- functieniveau
- grootte van het bedrijf
- aantal werknemers waaraan men leiding geeft
- budget waarover men beslissingsbevoegdheid heeft
- functioneel domein waarin iemand werkt
De tabel dient dus als volgt geïnterpreteerd te worden: ‘Iemand die (bv.) in de industrie
werkt verdient 16,5% meer dan iemand van hetzelfde geslacht, met hetzelfde
opleidingsniveau, gelijke anciënniteit, etc. die in de non-profit tewerkgesteld is.’ We
stellen vast dat enkel werken bij de overheid zorgt voor een lager loon (-1,4%) dan in de
non-profit.

In vergelijking met de totaliteit van alle andere sectoren stellen we vast dat het loon van
iemand die in de non-profit werkt 9% lager ligt dan iemand die in een andere sector
werkt (met gelijk geslacht, opleidingsniveau, anciënniteit, functieniveau, grootte van het
bedrijf, aantal werknemers waaraan leiding wordt gegeven, budget waarvoor men
verantwoordelijk is, en functioneel domein waarin men werkt).

Over het algemeen tendeert de indicator voor de loontevredenheid (per sector) in
dezelfde richting als de loonverschillen ten aanzien van de non-profit sector: hoe hoger
het loon, hoe groter de loontevredenheid.
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Loontrajecten van gekwalificeerden voor de non-profit sector
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NP 2012,87 2090,49 2418,78 2880,5 3097,72 3389,15

Overige 1978,16 2265,68 2724,51 3385,09 3725,95 3791,16

Bovenstaande tabel toont het loontraject van de mensen die zich, door hun
vooropleiding kwalificeerden voor de non-profit sector. Ze volgden een studierichting van
het HOKT- of universitair niveau die ‘traditioneel’ op tewerkstelling in de non-profit sector
gericht is, bv. laborant, verpleegkunde of maatschappelijk assistent.
Bovenstaande tabel vergelijkt voor deze groep het loontraject van diegenen die effectief
in de non-profit terechtkomen, met dat van zij die in een andere sector werken. Op de
starterslonen na ligt op elk moment tijdens de loopbaan de lonen in de non-profit lager
dan elders. Het verschil is beperkt bij aanvang van de loopbaan, maar wordt groter
naarmate de anciënniteit toeneemt.

Gegevens voor de totale non-profit sector tonen aan dat de gelijke lonen voor starters in
hoofdzaak op rekening van de werknemers met de hoogste diploma’s komt.
Starterslonen voor universitairen schommelen in de non-profit rond het gemiddelde voor
alle sectoren. Werknemers met enkel een diploma van secundair onderwijs bengelen
reeds bij de start van hun loopbaan achterop ten aanzien van hun studiegenoten die in
een andere sector aan de slag gaan.
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Meer informatie
Tom Vandenbrande, projectleider HIVA-K.U.Leuven
tom.vandenbrande@hiva.kuleuven.ac.be

Roel Verlinden, wetenschappelijk medewerker HIVA-K.U.Leuven
roel.verlinden@hiva.kuleuven.ac.be


