
Arbeidsvoorwaardengesprek?
 Zo bereid je het onderwerp ‘salaris’ voor!

1: Bedenk wat je wilt

Wanneer je organisatie een cao heeft, bepaalt je
functie automatisch je salarisschaal. Deze schaal

bestaat uit bedragen van hoog naar laag.
Wanneer je bijvoorbeeld goed functioneert of je

begint een baan met ervaring, dan kan het zijn dat
je in trede omhoog gaat. En dus meer verdient.

Over deze trede kun je onderhandelen, als je wilt.
Bedenk van tevoren wat je ongeveer wilt verdienen

en of je wilt gaan onderhandelen over je salaris. 

2: Verzamel belangrijke informatie

3: Het gesprek

Wanneer je alle info hebt verzameld en je goed
voorbereid bent, kan het gesprek beginnen! Ga het

gesprek zo rustig mogelijk in en laat het op je af
komen. Komt het salaris aan bod en is het wat je

hoopte? Geweldig! Valt het tegen en/of wil je
onderhandelen, probeer dit dan zakelijk aan te

kaarten. Vraag voor uitleg over het bod of stel een
tegenbod voor en onderbouw je eigen bod.

Probeer in het algemeen goed aan te voelen hoe
groot de onderhandelingsruimte is. 

 

4: Het resultaat

Kom je er niet uit met de werkgever en komen jullie
niet uit op een bedrag dat voor jullie beiden werkt?

Dan kan dit een gegronde reden zijn om de baan niet
aan te nemen of dat je niet aangenomen wordt.

Met een goede voorbereiding kun je er in ieder geval
voor zorgen dat je met een koel hoofd overwogen
beslissingen kunt maken die bij jou passen. Succes!

Tijdens het voorbereiden van het gesprek is het
handig om je in te lezen over wat een gemiddeld

salaris is voor iemand van jouw leeftijd en met jouw
functie en ervaring. Dit kun je doen door te zoeken op
Google. Er zijn namelijk meerdere loonwijzers en tools
die dit voor je uitrekenen. Je kunt het ook vragen aan

je omgeving, zoals vrienden, familie en
(oud)studiegenoten. Had je hiervoor ook al een (vaste)

baan, bedenk dan of je bij je nieuwe baan sowieso
meer wilt verdienen of dat dat niet een belangrijke

voorwaarde voor jezelf is.
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