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UITKOMSTEN LOONWIJZER/MONSTERBOARD WAGE INDEX 2011 
 
Introductie 

De eerste Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie 

tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante 

arbeidsmarkt. Er zijn 6 onderzoeksgebieden geanalyseerd, namelijk het bruto uurloon en 

bonussen, loonverschillen tussen mannen en vrouwen, werktijden en overwerk, 

herstructurering, werknemerstevredenheid en algehele tevredenheid. Het onderzoek is 

uitgevoerd in de agrarische sector, de bouwsector, het onderwijs, de financiële sector, de 

horeca & toerisme sector, de industriële sector, de IT sector, de marketing & PR sector, de 

transport & logistiek sector en de gezondheidszorg.  

Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in meer dan zestig 

landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is de grootste carrièresite van Nederland. 

Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’. 

Uitkomsten 2011 

 In vrijwel iedere sector heeft er een stijging plaatsgevonden van het bruto uurloon, 

variërend tussen de 1,4 en 6,8 procent. Alleen in de financiële sector was er sprake van 

een daling van 0,6 procent. De industriële sector en de marketing & PR sector lieten met 

een gemiddelde stijging tussen de 6 en 6,8 procent de hoogste stijging zien.  

 

 De kans op een salaris beneden het minimumloon nam, met uitzondering van de 

bouwsector waar een lichte stijging plaatsvond, in iedere sector af. Een mogelijke 

verklaring voor het afnemen van de kans op armoede is de aanname dat werknemers met 

lage lonen het meest hebben geprofiteerd van loonstijgingen. In de horeca & toerisme 

sector (26 procent) en de agrarische sector (18 procent) werken de meeste medewerkers 

in een lagere loonscategorie.  

 
 Vergeleken met de lonen in 23 verschillende landen en 4 verschillende beroepsgroepen 

(managers, vakdeskundigen, technici en ondersteunend personeel), rekening houdend 

met de verschillende prijsniveaus in deze landen, behoren Nederlandse lonen tot de 

hoogste, zowel als het gaat om bruto- als nettoloon. 

 
 Op het gebied van bonussen hebben er kleine veranderingen plaatsgevonden. De enige 

bonus die in vrijwel iedere sector toenam is het vakantiegeld, wat door tussen de 40 en 62 

procent van de werknemers wordt ontvangen. Eindejaarbonussen en prestatiebonussen 

zijn daarnaast de meest voorkomende bonussen. Het percentage werknemers dat deze 

bonussen ontvangt verschilt sterk, namelijk tussen de 3 en 35 procent in 2011.  Deze 
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ontwikkeling in bonussen is in overeenstemming met het algemeen beeld dat de 

Nederlandse arbeidsmarkt in relatief goede staat is in 2011 ten opzichte van 2010. 

 
 Het gevoel van baanzekerheid onder werknemers is in 2011 verbeterd. Dat wil zeggen dat 

in alle onderzochte sectoren een hoger percentage werknemers zeker is over het behoud 

van hun baan. Tegelijkertijd is het percentage dat op zoek is naar een nieuwe baan 

gestegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat werknemers optimistische verwachtingen 

hebben over de arbeidsmarkt en dat de dynamiek van de Nederlandse arbeidsmarkt in 

2011 toenam ten opzichte van 2010. 

 

 Algehele werknemerstevredenheid vertoont stabiele jaarlijkse waarden. Het percentage 

tevreden werknemers veranderde minimaal of bleef stabiel. De meest tevreden 

werknemers (94%) zijn te vinden in de gezondheidszorg en de marketing & PR sector. In 

de sectoren transport & logistiek en horeca & toerisme lag de gemiddelde tevredenheid 

het laagst; al gaf nog 87 procent aan content te zijn. 

 

 Kijkend naar de ontwikkelingen in de informatie & communicatie sector en de financiële 

sector tussen 2006 en 2011 is er een duidelijke verslechtering waar te nemen op het 

gebied van nominale lonen, het toekennen van bonussen, het aantal ontslagen, 

opleidingsmogelijkheden en de bereidheid om te herstructureren na 2009. Dit is mogelijk 

als gevolg van de effecten van de financiële crisis en de terugloop van de economie.  

 
Over Loonwijzer/Monsterboard Wage Index 

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen 

stichting Loonwijzer en carrièresite Monsterboard.nl. De sectoranalyses in de 

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index zijn gemaakt op basis van het Nederlandse deel van de 

internationale database van de stichting Loonwijzer. Hierin staan zo’n 16.000 enquêtes 

ingevuld tussen 2010 en 2011. Deze vragenlijsten maken deel uit van de permanente 

WageIndicator Salary Survey op www.loonwijzer.nl. De globale vergelijkingen zijn gemaakt op 

basis van gegevens van 2006 tot 2011 uit de internationale databank en een analyse van 

lonen van bijna 160.000 ondervraagden wereldwijd. 

 

Contact voor de pers 

Monsterboard.nl 

Hugo Stienstra 

Public Relations Manager 

T : 020-8511189 

M: 06-11956468 

E : hugo.stienstra@monsterboard.nl  

mailto:hugo.stienstra@monsterboard.nl
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Heeft u na het lezen van het rapport 

vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u 

ons bereiken via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Monsterboard.nl 

Website: www.monsterboard.nl 

(http://hiring.monsterboard.nl) 

iPad app: http://ipad.monsterboard.nl 

E-mail: verkoop@monsterboard.nl 

Telefoonnummer: 0800 - 023 19 48 

(gratis) 

Faxnummer: 020 - 851 11 33 

Bezoekadres: John M. Keynesplein 1 

1066 EP Amsterdam 

Postadres: Postbus 90215 

1006 BE Amsterdam 

 

© Maart 2012, Monsterboard.nl 

 
De Social Media platforms van 

Monsterboard:  

  
 

 

Voor werkzoekenden  

 

Monsterboard Accounts 
Facebook: http://www.facebook.com/monsterboard 

Hyves: http://monsterboardnl.hyves.nl/ 

Twitter: http://twitter.com/monsternieuws 

LinkedIn:http://www.linkedin.com/groups?home=&gid

=2892096&trk=anet_ug_hm 

YouTube: http://www.youtube.com/monsterboardnl 
 

Monster Coach Accounts 

Facebook:http://www.facebook.com/deMonsterCoach 

Hyves: http://monstercoach.hyves.nl/  

Twitter: http://twitter.com/demonstercoach  

Forums: http://forum.monsterboard.nl   

 

 

Voor werkgevers 
 Twitter: http://twitter.com/werkenvandaag 

LinkedIn:http://www.linkedin.com/groups?gid=29098

13&about 

Blog: http://www.werkenvandaag.nl/ 
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