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Onderwerp: Waarderingsbeleid 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Met de partijen in het Lokaal Overleg hebben wij overeenstemming bereikt over het nieuwe en 

vernieuwende waarderingsbeleid voor het ambtelijk personeel. De term “waarderingsbeleid” is in 

de plaats gekomen van de term “beloningsbeleid”. Hiervoor is gekozen, omdat belonen één vorm 

van waarderen is en wij onze waardering voor onze medewerkers ook op een andere wijze tot 

uitdrukking willen brengen dan alleen via het salaris. Die andere vormen zijn o.a.  eenmalige 

bonussen, ondersteuning bij carriéreperspectief, opleidingen, extra faciliteiten, cadeaus. 

 

Het waarderingsbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten uit onze organisatievisie en moet de 

ontwikkeling daar naar toe ondersteunen. Doel van het beleid is dat het onze aantrekkelijkheid op 

de arbeidsmarkt versterkt. Zo willen we als aantrekkelijke werkgever verschillende opties kunnen 

bieden opties voor beloningen op maat. 

 

Het door ons ontwikkeld waarderingsbeleid is nieuw voor de gemeentelijke sector en wijkt af van 

de CAO Gemeenten. Daarvoor hebben wij dispensatie gekregen van het Landelijk Overleg 

Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). In dit overleg hebben de cao-partijen voor de 

gemeentelijke sector zitting. Hiermee hebben wij een unieke positie ten opzichte van de andere 

gemeenten. 

 

 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe waarderingsbeleid? 

 

1. Geen periodieken, maar procentuele verhogingen 

We stappen af van het systeem met de periodieken en ook de uitlooprang komt niet terug. 

Daarvoor komt een systeem met ‘open schalen’ en procentuele verhogingen van het salaris. Een 

open schaal is niet meer en niet minder dan de functieschaal die bij de functie hoort. Die 

salarisschaal heeft een minimum en een maximum bedrag. De medewerker doorloopt de  
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salarisschaal niet door middel van periodieken, maar door middel van procentuele 

salarisverhogingen. Die verhogingen zijn gekoppeld aan de mate waarin hij/zij erin slaagt de 

afgesproken resultaten te behalen, maar ook welke specifieke rol iemand heeft vervuld in het team 

of de organisatie. Dit maakt het mogelijk dat de medewerker langzamer of sneller door de 

functieschaal gaat. 

 

De percentages zijn: 

 

salarisverhoging Motivatie  

5,5% als de werknemer aantoonbaar en onderbouwd aanzienlijk meer heeft 

gepresteerd dan de afspraken over het behalen van resultaten en opgaven. Dit 

‘meer’ kan zijn een hogere kwaliteit of kwantiteit, maar ook bijvoorbeeld het 

nemen van initiatieven die vernieuwend zijn of de effectiviteit van bepaald 

handelen verhogen. Dit gedrag is constant en wordt de gehele periode 

waargenomen, heeft dus een structureel karakter. 

4,5% als de werknemer aantoonbaar en onderbouwd meer heeft gepresteerd dan de 

afspraken over het behalen van resultaten en opgaven. Dit ‘meer’ kan zijn een 

hogere kwaliteit of kwantiteit, maar ook bijvoorbeeld het nemen van 

initiatieven die vernieuwend zijn of de effectiviteit van bepaald handelen 

verhogen. Hierbij is er nog geen sprake van een structureel karakter, maar 

incidenteel. 

3,5% als de werknemer met zijn leidinggevende ten minste drie goede gesprekken 

heeft vastgelegd waarin respectievelijk resultaten zijn afgesproken en de 

afspraken zijn geëvalueerd. Hierbij heeft de werknemer gedurende de gehele 

beoordelingsperiode de afgesproken resultaten behaald of heeft hij aan de 

afgesproken inspanningsverplichting voldaan. 

2% als de werknemer gedurende de beoordelingsperiode niet heeft voldaan aan 

het behalen van resultaten en opgaven op kwalitatief of kwantitatief vlak. Of 

hij heeft door zijn toedoen geen afspraken hierover vastgelegd. Maar er is wel 

ruimte/zijn wel mogelijkheden tot verbetering. Er worden afspraken gemaakt 

over ontwikkeldoelen en de facilitering voor het bereiken hiervan. 

0% als de werknemer gedurende twee beoordelingsperiodes niet voldaan heeft 

aan het behalen van resultaten en opgaven op kwalitatief of kwantitatief vlak. 

Of hij heeft door zijn toedoen geen afspraken hierover vastgelegd. 

Aanzienlijke verbetering van afspraken/competenties/functioneren is 

noodzakelijk. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkeldoelen en de 
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facilitering voor het bereiken hiervan. 

 

 

 

2. Ook andere en uitgebreide vormen voor onze waardering 

Waarderen is meer dan belonen. Dat betekent dat wij onze waardering ook in andere vormen dan 

geld willen laten zien: 

o andere uitdagende opdrachten binnen of buiten de gemeente  

o verruiming van verlofmogelijkheden, bijvoorbeeld extra vrije dagen 

o verruiming van het IKB  

o faciliteiten in de vorm van opleiding en/of mobiliteit 

o het faciliteren van werknemers die los van hun aanstelling werk willen oppakken, 

(denk aan opleidingen, coaching etc.) 

o aanbieden van (ander) uitdagende werk binnen of wellicht zelfs buiten de 

gemeente 

o een dinerbon, boekenbon en dergelijke 

o een reis 

o een teamactiviteit: etentje of ander uitje voor het hele team  

o een geldbedrag ineens 

NB. Extra beloning kan ook ten goede komen aan het gezin/partner etc…. 

 

Deze lijst is niet uitputtend, andere vormen zijn mogelijk en zijn altijd maatwerk. 

 

3. Veiligheid is gewaarborgd 

Het nieuwe waarderingsbeleid zorgt er voor dat medewerkers niet met een salarisverlaging  worden 

geconfronteerd. We hebben als werkgever respect voor het feit dat de medewerker aan de kosten 

van levensonderhoud kan  voldoen. Daar hoort ook bij dat gegeven garanties en individuele 

afspraken blijven gehandhaafd. 

 

4. Budget in toenemende mate bij teamleiders en/of teams 

Het budget voor salarissen en waarderingen gaat naar de teamleider en –als de resultaten van de 

pilots daartoe aanleiding geven- mogelijk later naar de teams. 

 

5. Koppeling met afspraken over resultaat van de werkzaamheden 

Waardering en beloning is gekoppeld aan afspraken maken over welke werkzaamheden de 

medewerker in een jaar gaat doen, hoe zijn/haar  talenten het beste ingezet kunnen worden, 
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welke resultaten hij/zij wil gaan behalen. Maar het gaat ook over de voorwaarden, middelen en 

ondersteuning die hij/zij nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Afspraken over resultaten 

zijn hierbij altijd een afgeleide van de Jaarbrief van de Directie en het jaarplan van het team. 

 

6. “Het goede gesprek” 

Jaarlijks maakt de medewerker afspraken over zijn/haar bijdrage en over het takenpakket van het 

team. Bij het maken van die afspraken horen ook de afspraken over de nodige support, 

voorwaarden en kaders om het werk te kunnen doen. Aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd 

in hoeverre die afspraken zijn gehaald. Tussendoor zijn er regelmatig gesprekken over de 

uitvoering, om op koers te blijven of om te bekijken dat er nog bijstellingen nodig zijn. Onderwerp 

van gesprek is uiteraard ook loopbaan, klus en talent van de medewerker. Zo komt ook de 

ontwikkeling daarvan in een helder daglicht. Die gesprekken vinden plaats op initiatief van de 

medewerker, van een collega of van de leidinggevende. Kortom, het gaat dus over de voortgang 

van je werk, het kunnen inzetten en ontwikkelen van je talenten. En ook of er dingen tussen door 

zijn gekomen en of er nog de juiste ondersteuning of support is. In het laatste kwartaal van het 

jaar wordt dan als logisch gevolg van de gesprekken je waardering bepaalt. Belangrijke afspraken 

en wijzigingen worden vastgelegd. Dat kan in het personeelsdossier. 

 

7. In de praktijk ervaring opdoen en leren 

Deze wijze van werken is nieuw voor ons. Dus moeten we dit in de praktijk leren. Dat zal gaan met 

successen, maar ook met vallen en opstaan. Dat doen we door te gaan we werken met pilot-teams. 

In de meeste gevallen gaan de gesprekken over werkafspraken tussen werknemer en 

leidinggevende. Na verloop van tijd wordt de rol van je teamleden steeds groter bij het maken van 

afspraken over het werk wat je in een jaar gaat verrichten. Zo krijgen de werknemers meer en 

meer greep op hun eigen werk. 

 

8. Als beoordelen niet kan… 

Als geen goede afgewogen beoordeling kan plaatsvinden heeft de werknemer recht op een 

salarisverhoging van 3,5%. Geen goede afgewogen beoordeling kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld 

langdurige afwezigheid als gevolg van ziekte of zwangerschaps-verlof. Het kan ook voorkomen dat 

buiten de schuld van de werknemer er geen gesprekken hebben plaatsgevonden of dat gemaakte 

afspraken uiteindelijk niet duidelijk genoeg bleken te zijn. 

 

9. Jaarlijkse evaluatie en trainingen 

Omdat het gaat om een nieuw waarderingsbeleid is in het Lokaal overleg afgesproken dat dit beleid 

jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Verder is afgesproken dat teamleiders en 
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medewerkers worden getraind in de gesprekstechnieken die nodig zijn voor dit beleid. 

 

 

Waarderingsbeleid als vliegwiel voor organisatieontwikkeling  

Het waarderingsbeleid is niet alleen een middel van de werkgever om zijn waardering voor de 

werknemer te laten blijken en hem kansen te bieden (goed werkgeverschap). We willen met het 

waarderingsbeleid ook een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling. Deze bijdrage heeft 

betrekking op: 

- Het implementeren van resultaatgericht werken 

- Het voeren van de goede gesprekken tussen medewerkers onderling en met 

leidinggevenden 

- Een grotere flexibilisering in waarderingen, waaronder het doorlopen van de functieschalen 

- Verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen (met name meer bij de teams) 

- Verdere uitwerking en verantwoordelijkheid ten aanzien van de kostenbeheersing. 

 

Met dit waarderingsbeleid hebben wij nu een geharmoniseerd beleid voor alle medewerkers en 

hebben wij afscheid genomen van de afspraak dat tot 1 januari 2020 de “oude” regelingen van de 

voormalige gemeenten nog van toepassing bleven. We hebben een uniek, vernieuwend en 

uitdagend waarderingsbeleid dat in de komende jaren in de praktijk verder vorm gaat krijgen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders 

gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Henk Mulder 

Gemeentesecretaris / algemeen directeur 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester. 

 


