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Arbeidsvoorwaardengesprek: 
een goede voorbereiding is 
het halve werk

Beknopte versie webinar



1. Dienstverband
2. Werktijden
3. Vergoedingen
4. Werkplek
5. Financiële compensatie
6. Voorzieningen
7. Verzekeringen en pensioen
8. Loopbaanbeleid

HOOFDONDERWERPEN ARBEIDSVOORWAARDEN



HOOFDONDERWERPEN UITGELICHT

1. Dienstverband
Bepaalde /onbepaalde tijd
Minimale opzegtermijn
Duur proeftijd
Concurrentiebeding / relatiebeding

2. Werktijden
Fulltime/ parttime
Vaste werktijden
Flexibele werktijden
Verplichte vrije dagen
Arbeidstijdverkorting (ATV/ ADV)
Verlofregelingen
Aankoop/ verkoop vakantiedagen

3. Vergoedingen
Mobiliteitsvergoeding / vervoer van de zaak
Thuiswerkvergoeding (telefoon, internet, koffie etc)
Vaste onkostenvergoeding
Vergoeding lidmaatschappen

4. Werkplek
Flexibel werken (thuis/ op locatie)
Verhuiskostenvergoeding
Devices (laptop, pc, tablet, telefoon)
Werkplek instellen door arbeidsdeskundige
Meubilair / speciale apparatuur



HOOFDONDERWERPEN UITGELICHT

5. Financiële compensatie
Salaris per maand
Overuren
Vakantiegeld
Tantième/ winstdeling (variabel obv winst)
13e maand (vast)
Bonusregeling / prestatiebeloning
Uitbetaling bij ziekte (hoogte, WD)
Aandelenregeling

6. Voorzieningen
Fruit op het werk
Koffie thuis
Bedrijfsfitness
Kinderopvang
…

7. Verzekeringen en pensioen
Ziektekostenverzekering
Arbeidsongeschiktheid
Pensioenbedrage werkgever/werknemer
Reparatie pensioenbreuk
Vervroegde uittreding
Bijdrage kinderopvang

8. Loopbaanbeleid
Loopbaanplanning
Potential trajecten
Opleidingen en cursussen
Congressen en seminars
Bijdrage studiekosten
Terugbetalingsregeling
Studietijd



JOUW VOORBEREIDING 
IN 6 STAPPEN



Bepaal je op basis van de functie

• Ken de inhoud van de baan  dat onderhandelt beter 
• Welke taken ga je doen?
• Welke verantwoordelijkheden krijg je?
• Vraag goed door tijdens gesprek
• Functieprofiel met inschaling beschikbaar? 

STAP 1: WAT IS REDELIJK? 



• Regelingen op 3 niveaus:
• Bedrijf – regeling/beleid
• Branche – CAO 
• Landelijk – wet (minimum)

STAP 2: MARKTVERKENNING

• Welk salaris is gangbaar voor 
deze functie? 
• Check www.loonwijzer.nl
• Check vergelijkbare functies
• Check de CAO (online te vinden) 
• Check functiehuis, loongebouw, 

loonschalen
• Geen CAO? vraag naar 

personeels- reglement/beleid, 
salarisindicatie of 
salarisschalen.

• Check bij jouw netwerk 
• Career Central



STAP 2: VOORBEELD FUNCTIEHUIS EN LOONGEBOUW 



Wat zijn jouw prioriteiten? 

Stel je flexibel op om tot een compromis te 
komen geven en nemen

Welk wisselgeld ben jij bereid in te zetten? 

Maak voor jezelf top 3: meest belangrijk, 
minst belangrijk

STAP 3: ZELFVERKENNING



Doel stellen waar je voor wilt gaan

Ondergrens tot wanneer je het bod accepteert

Wat is je plan B? Bereid aanbod af te slaan?

Gun jezelf bedenktijd

Let op: kijk bij een aanbod ook naar het 
toekomstperspectief

STAP 4: GRENZEN BEPALEN



 Ken je gesprekspartner en zijn belang
- P&O-adviseur
- Manager/leidinggevende/financiën

 Welke argumenten verwacht je
- Verplaats je in jouw gesprekspartner
- Bijv. “je bent starter, dus we schalen je in op de 

instaptrede.” of “jouw directe collega is vorig jaar 
begonnen en verdient dit salaris ook”

 Hoe reageer je op het argument 
- Schrik niet! 
- Leg rustig uit waarom jij er anders tegen aan kijkt en 

een ander voorstel doet. Verplaats je in de ander
- Zacht op de relatie, hard op de inhoud

STAP 5: VOORBEREIDEN OP HET GESPREK



• Op rustige toon duidelijk maken wat jij wilt. 
Blijf zakelijk en sluit emotie zoveel mogelijk 
buiten  geef enkele argumenten. 

• Luister goed naar argumenten van de 
ander. Herhaal deze om te checken of je het 
hebt begrepen.

• Maak aantekeningen - zorgvuldig, tijd om na 
te denken, naslagwerk.

STAP 6: HET GESPREK



1. Helder krijgen wat de functie inhoudt

2. Marktverkenning

3. Zelfverkenning

4. Grenzen bepalen

5. Argumenten op een rij

6. Oefen en voer het gesprek

DUS: DE STAPPEN OP EEN RIJ
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www.ru.nl/careerservice voor Career Service

https://ru.nxus.nl voor Career Central
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