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Onderhandelen over je salaris 
 
Hou je vast aan onze onderhandeltips! 

Meestal bepaalt je werkgever hoe het zit met jouw salaris. Maar als je handig bent neem je dat  
meer in eigen hand. De cao komt daar bij goed van pas. Twee vuistregels. Ga niet onder het 
wettelijk minimumloon. Neem de salarischeck als basis richtlijn. Volg onze tips en wordt een 
kei in onderhandelen.  

  

Stap 1: bepaal je strategie 

Ga het gesprek met je baas over je salaris alleen aan als je je goed hebt voorbereid. Er moet iets 
te bespreken zijn. En er moet iets om over te onderhandelen zijn. 
 
 
 
Stap 2: De voorbereiding 

• Oefen het gesprek op je vriend(in), buurjongen(meisje), vader/moeder of collega.  
• Informeer bij je collega's die er ervaring mee hebben hoe je werkgever in 

onderhandelingen is.  
• Check in welke loonschaal je zit (bij de afdeling P&O).  
• Vraag aan collega's in welke loonschaal zij zitten.  
• Bestudeer je arbeidscontract. Wat staat daar eigenlijk in?  
• Bestudeer je cao. Weet ook dat je in feite een CAO-boekje van je leidinggevende of de 

afdeling P&O hoort te krijgen. Je hebt er recht op, vraag er dus om! 

Check of onderstaande items in de cao zijn geregeld of via een arbeidscontract. Als deze zaken 
in de cao staan, heb je minimaal dáár recht op! Onderhandelen staat je vrij. Laat je niet 
weerhouden meer te vragen dan de cao! 

• hoger bruto uurloon  
• meer uren werken  
• minder uren werken   
• 13e maand  
• kersttoeslag  
• onregelmatigheidstoeslagen  
• reiskostenvergoeding  
• auto van de zaak  
• kaart voor openbaarvervoer  
• ziektekostenverzekering door werkgever betaald  
• pensioen (premievrij)  
• kinderopvangvergoeding  
• opleiding volgen  
• thuiswerken  
• computer van de zaak  
• telefoon van de zaak  
• hypotheek via de zaak  
• kleding/voedsel/ etc via de zaak 
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Stap 3: Zet de puntjes op de i 
1. Zit je loopbaan en/of functioneringsgesprek eraan te komen, dan is dat een prima gelegenheid 
om het over je salaris te hebben. 
2. Heb je nooit een functioneringsgesprek? Vraag er dan een aan. Je hebt er het volste recht 
hebt op. 
3. Als je om een gesprek vraagt, begin dan nooit met dreigementen. Ga ook niet alvast 
onderhandelen. Hou het zakelijk. 
4. Voordat het gesprek begint: bespreek eerst even of je in dat gesprek afspraken met elkaar 
kunt maken. Afspraken die ook echt nagekomen moeten worden. Het is handig om te weten 
degene met wie je praat, toezeggingen kan doen. Stel dat diegene dat niet kan, dan kun je wel 
leuk praten, maar je schiet er niks mee op.  Tijdverspilling dus. 
5. Neem de tijd voor het gesprek. Twintig minuten mag best. Afhankelijk van het type bedrijf mag 
je ook langer uittrekken voor zoiets belangrijks. 
 
 
 
Stap 4: Bedenk wat je waard bent 
Weeg eens af of het realistisch is of jij en/of je collega's salarisverhoging krijgen. Wanneer jij iets 
kunt dat bijna niemand anders kan, dan zit je al snel goed. Voor jou geen 10 anderen dus.  

• Bedenk: zou je makkelijk ergens anders aan de slag kunnen? Zitten bedrijven te springen 
om types als jij? Dan zit je ook wel goed.  

• Gaan er veel collega's weg omdat het ergens anders beter is?  
• Doe de salarischeck en kijk in de kranten- en internetadvertenties wat mensen 

verdienen die hetzelfde als jij doen. Zo weet je wat je marktwaarde is.  
• Pas op voor discriminatie! Het komt maar al te vaak voor dat een vrouw in dezelfde 

functie als een man bij dezelfde werkgever minder betaald krijgt. Realiseer je dat dit bij de 
wet verboden is. 

 
 
Stap 5: Het gesprek 

• Zorg dat je op tijd bent.  
• Wanneer je je goed hebt voorbereid, sta je sterk! Laat je niet zenuwachtig maken.  
• Leg een briefje voor je neus met de belangrijkste punten. Zodat je niks vergeet.  
• Laat je niet van de wijs brengen. Krijg je een onverwachte vraag? Vraag bedenktijd en 

zeg dat je erop terug zult komen. Je hoeft echt niet overal meteen antwoord op te geven.  
• Als de vakbond 2,5 procent loonsverhoging vraagt, mag jij dat ook.  
• Zeg niet meteen alles wat je wilt en denkt. Bouw het rustig op. Begin met één aspect van 

je wensen. Bewaar de rest voor later in het gesprek. Dat is pas echt onderhandelen. 
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Waar je ook aan moet denken 
 
Je opleiding is ook iets waard 
1. Als je een opleiding volgt, maak dan met je werkgever een afspraak zwart op wit over de 
loonschaal/functie die je krijgt als je je opleiding af hebt. 
2. Check hoe je collega's beloond worden vanwege hun opleiding. 
3. Niet elke opleiding is nodig voor je functie. Dus wees niet verbaasd als je studie niet beloond 
wordt. 
4. Wordt je opleiding ten onrechte niet beloond? Ga dan ergens anders solliciteren want meer 
opleiding leidt in de meeste gevallen tot een betere positie en meer salaris. 
 
 
Als je uit een ander land komt 
De opleiding van migranten wordt soms lager gewaardeerd dan van autochtonen. Heb je nog 
geen werk? Dan kun je een in het buitenland behaald diploma laten 'waarderen'. Zo weet je 
toekomstig werkgever wat jouw diploma in Nederland waard is. Op de site van het IDW lees je 
erover. 
 
 
En wat je niet moet doen: 

• Alle onderhandelingskaarten op tafel leggen. Blijf je tegenpartij een stapje voor; doet hij 
ook!  

• Denken dat je baas je beste vriend is.  
• Een jarenlang gevecht aangaan over een nieuwe functieomschrijving.  
• Denken dat je baas zich verantwoordelijk voelt voor jou. Doe jij uiteindelijk ook niet voor 

hem.  
• Denken dat ze je nog zien zitten op je bedrijf als je voor de derde keer voor een interne 

baan bent afgewezen. 

 
 
Stom stom 

• Zeggen dat je een andere baan hebt, als je die niet hebt.  
• `Ja` zeggen op iets wat je niet kunt waarmaken.  
• Zeggen dat je zult vertrekken, als je niet zonder het salaris kan.  
• Zeggen dat je aan het solliciteren bent.  
• Je ziek melden als je onderhandelingen niet fijn zijn uitgepakt. 
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