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De Human Capital Consultancy praktijk van Deloitte 

Dutch Caribbean heeft in februari van dit jaar tijdens 

het event ‘Get The Inside Scoop’ de resultaten 

gepresenteerd van het Nationaal Salarisonderzoek 

dat het afgelopen jaar op Curaçao is uitgevoerd. Het 

doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in 

beloningsstructuren en arbeidsvoorwaarden op 

Curaçao.  Deze informatie is belangrijk om 

gefundeerde adviezen te kunnen geven op gebied 

van thema’s zoals beloning(structuren), 

functiewaardering en performance management. 

Tijdens de presentatie werd stil gestaan bij twee 

belangrijke thema’s namelijk beloning in tijden van 

crisis en normering van beloning middels 

bijvoorbeeld een Balkenende- of Rhuggenaath norm 

of iets soortgelijks. In dit artikel willen we vanuit onze 

expertise het thema van normering vanuit diverse 

perspectieven belichten.
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Beloning binnen

de publieke sector
Het ambtenarenapparaat is te duur, zo 

vinden velen, en dus moet er maar een 

solidariteitsheffing komen over het salaris 

van de ambtenaren. Het zou goed zijn als 

de ambtenaren iets minder zouden 

verdienen toch?, zo vindt menigeen. 

Verdienen ambtenaren inderdaad zo veel? 

En als we dat vinden, met wie vergelijken 

we ze dan? Uit de Nationaal 

Salarisonderzoeken die de afgelopen jaren 

zijn afgenomen, blijkt dat ambtenaren die 

zijn ingeschaald in de lagere schalen (tot en 

met schaal 8/9) in vergelijking met de 

private sector beschikken over een goed 

arbeidsvoorwaardenpakket. Het gaat dan 

met name om de functies op een MBO 

niveau. Voor mensen met een dergelijke 

opleiding geldt dat zij qua 

arbeidsvoorwaarden bij de overheid over 

het algemeen (veel) beter af zijn. Temeer 

nu er bij de overheid ook een goede 

pensioenvoorziening is en er een grote 

mate van baanzekerheid is. Er zijn slechts 

een aantal sectoren waar je als MBO-er 

beter af bent qua primaire (en vaak ook 

secundaire) arbeidsvoorwaarden namelijk 

de sector semi-overheid en de financiële 

dienstverlening.

Voor HBO- en WO geschoolden geldt dat 

het qua arbeidsvoorwaarden gunstig is om 

een carrière te starten bij de overheid. Het 

aanvangssalaris voor functies die een HBO -

of WO opleiding vereisen en het totale 

pakket van arbeidsvoorwaarden is voor 

starters zeker aantrekkelijk. Voor een groot 

deel van de functies geldt dat het 

arbeidsvoorwaardenpakket (zowel de 

primaire als de secundaire voorwaarden) 

ook in vergelijking met de private sector 

aantrekkelijk is en blijft. Dit blijkt ook uit het 

feit dat het verloop van personeel binnen de 

publieke sector erg laag is. Als de salarissen 

in de private sector aantrekkelijker zouden 

zijn, zou het verloop veel groter zijn. Over 

het algemeen geldt dat de meeste 

ambtenaren tot aan hun pensioen 

ambtenaar blijven. Er is echter een groep 

ambtenaren voor wie dit niet op gaat. Het 

betreft de zogenaamde specialistische en 

kritieke functies. Deze begrippen behoeven 

uitleg. 
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Alle functies binnen een organisatie kunnen 

worden ingedeeld in een kwadrant (zie volgende 

pagina) waarbij op de x-as de impact van de 

functie op het primaire proces wordt uiteengezet: 

in de linkerhelft staan dan de functies die een lage 

impact hebben met name op het primaire (kern) 

proces van de organisatie en rechts staan de 

functies die een belangrijke bijdrage leveren aan 

het primaire proces. Op de y-as worden de 

functies ingedeeld op basis van de mate waarin 

het vervangen van deze functies al dan niet een 

uitdaging is. Aan de onderkant staan de functies 

die makkelijk vervangbaar zijn, er is voor deze 

functies geen schaarste op de arbeidsmarkt ofwel 

er zijn genoeg professionals op de arbeidsmarkt 

die deze functies kunnen vervullen.  Bovenin 

worden de functies ingedeeld voor welke er 

schaarste heerst op de arbeidsmarkt. Deze 

functies zijn moeilijker op te vullen. Zo zijn er in 

het kwadrant 4 functie typen. De functies die een 

lage impact hebben op het primaire proces en 

makkelijk vervangbaar zijn, worden in dit kader 

ook wel ‘ondersteunende of administratieve’ 

functies genoemd. Een voorbeeld is de functie van 

Receptioniste of de HR medewerker. De functies 

die een grote bijdrage leveren aan het primaire 

proces maar die nog altijd makkelijk vervangbaar 

zijn worden ook wel de ‘kern functies’ genoemd. 

Een voorbeeld is de ambtenaar die de inschrijving 

verzorgd bij de burgerlijke stand. Dan heb je links 

bovenin de functies die ondersteuning verlenen 

aan het primaire proces maar die niet makkelijk 

vervangbaar zijn. Dit zijn de ‘specialistische 

functies’. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de 

compliance manager binnen een financiële 

instelling. En dan zijn er nog functies die een grote 

bijdrage leveren aan het primaire proces en die 

tevens moeilijk vervangbaar zijn. Dit zijn de 

‘kritieke functies’. Binnen de overheid zijn er tal 

van dit soort functies. Denk aan functies zoals de 

inspecteur luchtvaart, de inspecteur scheepvaart, 

hoofd fiscale zaken, hoofd FIU, een 

wetgevingsjurist etc. Voor deze categorie geldt 

dat het arbeidsvoorwaardenpakket binnen de 

overheid in vergelijking met de private sector en 

in vergelijking met de semi-overheid absoluut niet 

aantrekkelijk is. Het arbeidsvoorwaardenpakket 

van een piloot is bijvoorbeeld vele malen 

aantrekkelijker dan het arbeidsvoorwaardenpakket 

van een inspecteur luchtvaart terwijl de 

functievereisten qua opleiding en ervaring niet 

zoveel uiteen lopen en een fiscalist kan bij een 

belastingadviesbureau een veel aantrekkelijker 

arbeidsvoorwaardenpakket ontvangen. Dit geldt 

voor de meeste kritieke en specialistische functies 

binnen de overheid. Het gevolg hiervan is:

• Dat het voor dit soort functies een grote 

uitdaging is professionals te vinden die 

daadwerkelijk voldoen aan de functie 

vereisten. Het risico is dat personen op deze 

functies worden geplaatst die minder geschikt 

zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van het geleverde werk en de te 

realiseren resultaten. Helemaal als ook het 

performance management niet in orde is, 

bestaat de kans dat deze personen heel lang 

deze functies kunnen bezetten met alle 

gevolgen van dien. Overigens brengt dit met 

zich mee dat er soms meerdere professionals 

worden aangetrokken omdat die ene of die 

paar het werk niet voor elkaar krijgen. 

Uiteindelijk is dit een veel duurdere 

oplossing….

• Dat het voor dit soort functies een grote 

uitdaging is professionals te binden, ze zullen 

met regelmaat worden benaderd door 

headhunters voor een baan elders. 

• Dat je als overheid afhankelijk bent van 

professionals die niet perse worden gedreven 

door arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Dit 

brengt met zich mee dat andere aspecten 

binnen de organisatie aanwezig dienen te zijn 

willen deze professionals voldoende 

arbeidssatisfactie ervaren. Het gaat dan om 

aspecten zoals autonomie, het van betekenis 

kunnen zijn voor de maatschappij, het zich 

erkend en gehoord voelen (waardering voor 

expertise etc.).

Een functiewaarderingssysteem is een instrument 

om functies te wegen en op basis van deze 

weging in te schalen in een bepaalde 

salarisstructuur. Binnen de overheid wordt gebruik 

gemaakt van het functiewaarderingssysteem 

Fuwasys. Dit functiewaarderingssysteem weegt 

niet of onvoldoende de mate waarin sprake is van 

een specialistische of kritieke functie. Als de 

overheid haar beloningsstructuur zal gaan 

evalueren, zou het goed zijn na te denken over de 

beloning voor kritieke en specialistische functies. 

Ook indien een solidariteitsheffing zal worden 

geheven, zullen het deze functionarissen zijn die in 

feite dubbel worden geraakt. De kans deze 

professionals te verliezen, zal groter zijn.

Zijn de arbeidsvoorwaarden

binnen de overheid ‘over the 

top’?
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Concluderend kan worden gesteld dat de 

arbeidsvoorwaarden voor MBO functies 

binnen de overheid in vergelijking met vele 

sectoren gunstiger zijn. Voor wat betreft 

HBO en WO functies is de overheid redelijk 

in lijn met de meeste sectoren maar dit 

geldt niet voor de zogenoemde 

specialistische en kritieke functies. 

Het inperken van de loonsom zou veel meer 

gezocht kunnen worden in maatregelen 

zoals onder meer:

• Het in kaart brengen en oplossen van 

kwantitatieve en kwalitatieve onder- en 

overbezetting. Kwalitatieve 

onderbezetting lijdt vaak tot het 

aannemen van meer personeel omdat 

het werk toch moet worden verzet. 

Hierdoor ontstaat kwantitatieve 

overbezetting. In dit kader kan ook de 

beloningsstructuur worden geëvalueerd

met name voor wat betreft de 

administratieve-, de kern- maar ook de 

specialistische en kritieke functies. Met 

het kunnen werven en binden van de 

juiste professionals kan niet alleen 

kwantitatieve overbezetting worden 

voorkomen maar zullen ook de 

consultant fees kunnen dalen.

• Het implementeren van 

formatiemanagement dat ministerie 

overstijgend is en misschien zelfs wel 

breder dan dat waarbij ook semi-

overheid wordt meegenomen. 

Overschotten in het ene organisatie 

onderdeel kunnen dan wellicht worden 

ingezet om onderbezetting in andere 

organisatieonderdelen op te vangen. Dit 

zal voor administratieve/ 

ondersteunende- en kernfuncties 

gemakkelijker zijn.

• Het implementeren van een 

gedegen systeem van performance 

management en een gedegen 

systeem voor promoties binnen de 

organisatie. Dit helpt om ervoor te 

zorgen dat de juiste mensen worden 

gehandhaafd op ofwel geleid naar 

de juiste plekken (horizontaal en 

verticaal).

• Het voorkomen van politieke en 

andere oneigenlijke benoemingen.

• Het oplossen van non-actief 

stellingen en ongeoorloofd verzuim.
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De sector semi-overheid (en dan met name 

de overheids NV’s) is op Curaçao één van de 

sectoren met de meest gunstige primaire-

en secundaire arbeidsvoorwaarden.  Dit 

geldt niet alleen voor de top van de 

betreffende organisaties maar voor alle 

functies; van hoog tot laag. De oorzaken zijn 

onder meer de volgende:

• Er is geen normering voor semi-

overheidsinstellingen voor wat betreft 

arbeidsvoorwaarden.

• Semi-overheidsinstellingen verrichten 

veelal salarisbenchmarks binnen een 

selecte groep bedrijven (waaronder in 

sommige gevallen ook organisaties 

binnen de private sector en de sector 

financiële instellingen). Het gevaar is dat 

deze selecte groep zich hierdoor 

losmaakt van de grotere arbeidsmarkt 

nu er een onderlinge stuwende werking 

ontstaat. Een salarisbenchmark met de 

overheid vindt zelden plaats.

• Het is ook voor de semi-

overheidsinstellingen een grote 

uitdaging om professionals aan te 

trekken met name voor de 

specialistische en kritieke functies. Veelal 

zijn de salarisstructuren van deze 

instellingen hierop in zijn geheel 

aangepast zodat een aantrekkelijk 

arbeidsvoorwaardenpakket kan worden 

geboden. De administratieve/ 

ondersteunende functies en de 

kernfuncties profiteren hiervan. Met 

andere woorden: de arbeidsvoorwaarden 

zijn over de gehele linie voor alle 

functies gunstiger dan vele andere 

sectoren waaronder de overheid. 

Hierdoor kunnen bijzondere situaties 

bestaan: bijvoorbeeld dat een 

secretaresse of een receptioniste binnen 

een overheidsinstelling meer verdient 

dan een politieagent of een onderwijzer. 

• Semi-overheidsinstellingen hebben in 

sommige gevallen krachtige vakbonden 

die stevig onderhandelen voor wat 

betreft de arbeidsvoorwaarden. CAO’s

worden veelal (anders dan de LMA die 

van toepassing is binnen de 

overheidsorganisatie) voor een aantal 

jaren afgesloten. Bij iedere nieuwe CAO 

die moet worden afgesloten, vinden er 

weer onderhandelingen plaats. In 

sommige gevallen zijn er binnen de 

organisatie twee of meer vakbonden 

actief die apart van elkaar 

onderhandelen over de 

arbeidsvoorwaarden. Ook dit heeft een 

opstuwende werking. 

• Het inschalen van medewerkers in de 

betreffende functieschaal gebeurt 

binnen de overheid veelal strikt op basis 

van de ervaringsjaren terwijl dit binnen 

de semi-overheid sector vaak geschiedt 

op basis van onderhandeling (waarbij 

ook rekening wordt gehouden met de 

mate waarin het al dan niet moeilijk is 

om professionals te vinden). Dit brengt 

met zich mee dat een talentvolle 

professional binnen de semi-

overheidsorganisatie toch kan worden 

ingeschaald in het maximum van een 

schaal terwijl deze professional binnen 

de overheid deze kans mogelijk niet zou 

hebben gehad omdat er alleen zou 

worden gekeken naar het aantal 

ervaringsjaren.

Arbeidsvoorwaarden
binnen de semi -
overheidssector
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• Er zou geregeld kunnen worden dat semi-

overheidsinstellingen van hetzelfde 

functiewaarderingssysteem als de overheid 

gebruik zouden moeten maken. Het 

functiewaarderingssysteem Fuwasys leent zich 

hiervoor. Een eigen conversietabel en 

koppeling aan een eigen salarisstructuur is 

mogelijk maar het wordt hierdoor makkelijker 

om salarissen objectief te benchmarken op 

basis van functiepunten.

• Waar voor gewaakt moet worden, is dat een 

Balkenende norm met zich meebrengt dat het 

voor semi-overheidsinstellingen onmogelijk 

wordt om voor specialistische en kritieke 

functies professionals aan te trekken. Maar dit 

geldt voor de overheid in feite ook. Daarom 

zou het belangrijk zijn stringente criteria op te 

stellen voor deze categorieën. SBTNO zou 

hierbij een rol kunnen spelen. Voor deze 

functies kunnen dan per organisatie binnen 

gestelde kaders aparte normen te worden 

opgesteld. 

• Bij het opstellen van normeringen, kunnen 

ook richtlijnen worden opgesteld voor 

beloningsstructuren. Te denken valt daarbij 

aan parameters zoals bandbreedtes en 

loontredes. De bandbreedte  betreft het 

verloop van het minimum salaris binnen een 

schaal tot het maximum van een schaal. Een 

loontrede betreft de periodieke verhoging 

binnen een schaal . Binnen de overheid is 

deze standaard 2,75%. 

• Een organisatie als SBTNO zou op al het 

bovenstaande toezicht kunnen houden.

Er is ook een andere categorie organisaties die als 

semi-overheid zou kunnen worden aangemerkt. 

Het betreft organisaties die door de overheid 

worden gesubsidieerd. Voor deze organisaties 

geldt dat normering ook voor deze organisaties 

wenselijk is al liggen de arbeidsvoorwaarden van 

deze instellingen veelal in lijn met die van de 

overheid (of zelfs lager). Dit terwijl ook deze 

organisaties in sommige gevallen kritieke functies 

hebben binnen hun organisatie. Denk 

bijvoorbeeld aan de functie van wetenschapper 

bij een organisatie als Carmabi. Het is bij het 

opstellen van normen belangrijk om ook na te 

denken hoe met deze organisaties om te gaan.

Balkenende
norm

Een Balkenende norm zou ervoor kunnen zorgen 

dat de loonsom van de betreffende semi-

overheidsinstellingen kan worden beheerst. 

Hierdoor kan het financiële resultaat van de 

betreffende organisaties verbeteren hetgeen 

gunstig kan zijn voor de landskas of voor de 

investeringen die door deze organisaties kunnen 

worden verricht. Het kan ook bijdragen aan een 

positiever gevoel van rechtvaardigheid en 

daardoor tevredenheid over de 

arbeidsvoorwaarden in andere sectoren.

Hoe zou nu zo’n norm eruit kunnen zien. 

Hieronder worden enkele suggesties 

aangedragen voor wat we misschien wel een 

Rhuggenaath norm zouden kunnen noemen nu 

de norm niet klakkeloos wordt overgenomen 

vanuit Nederland maar wordt toegespitsts op 

onze lokale problematiek:

• Het is belangrijk dat de norm niet alleen geldt 

voor de top van de organisatie maar over de 

gehele linie. Als de directeur van een semi-

overheidsinstelling bijvoorbeeld maximaal 

30% meer verdient dan een minister maar 

voor alle andere functies bijvoorbeeld geldt 

dat deze 50-80% meer verdienen dan 

vergelijkbare functies binnen de overheid, dan 

wordt uiteindelijk het doel niet maximaal 

bereikt.

• Er kan aldus een norm worden ingesteld voor 

alle functies. Hierbij zou onderscheid kunnen 

worden gemaakt voor wat betreft de 

administratieve/ ondersteunende- en de kern 

functies enerzijds en de specialistische- en 

kritieke functies anderzijds. In het extreme 

geval zou je bijvoorbeeld kunnen bepalen dat 

voor de eerste categorie hetzelfde of een 

vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket als 

bij de overheid geldt. Dat zou uitwisseling, 

doorgroei en loopbaanpaden binnen de 

sectoren ook vergemakkelijken. 
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12 en 14 februari kwamen 100 professionals bij elkaar om te 

resultaten van het Nationaal Salarisonderzoek te bespreken 

en te praten over trends op het gebied van Human Capital. 

Er is op Curaçao sprake van een crisis. Misschien heeft ons 

eiland dit momentum nodig om structurele maatregelen te 

nemen die een duurzame positieve impact zullen hebben 

op onze economie. Het introduceren van een Rhuggenaath

norm maar ook het evalueren en waar nodig bijstellen van 

de salarisstructuur van de overheid behoort tot de 

mogelijkheden. Er is een unieke kans om dit op een 

weldoordachte en goede manier aan te pakken. De Human 

Capital Professionals van Deloitte Dutch Caribbean hebben 

hun expertise op dit vlak aangeboden aan de overheid en 

zijn bereid dit in deze crisis situatie te doen zonder dat 

daarvoor een rekening wordt gestuurd.

Conclusie
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