
Executive Summary  
 
Mede naar aanleiding van de bezuinigingsdoelstellingen voor gemeenten is de Benchmark Beloning & 
Formatie 2010 opgezet. In de benchmark is onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van 
gemeenten in het licht van de bezuinigingen en keuzes die gemeenten maken in hun beloningsbeleid. De 
algemene rapportage geeft de resultaten hiervan weer (zie hieronder). In een specifieke rapportage kunnen 
gemeenten hun opgegeven formatie, (functie)beloning en kosten voor de loonsom door Capgemini Consulting 
laten afzetten tegen vergelijkbare gemeenten uit de benchmark. Het bereik van de deelnemende gemeenten 
van de benchmark is tot 80.000 inwoners. 
 
Toekomstverwachtingen bezuinigingen 
Uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst 86% van de deelnemende gemeenten verwacht ten behoeve van de 
bezuinigingen formatie te moeten reduceren. Gemeenten willen vooral snijden in management en staffuncties 
zoals P&O en algemene bestuursondersteuning. Naast de formatiereductie verwacht 77% van de gemeenten 
hun ambitieniveau van de kwaliteit van dienstverlening naar beneden te moeten bijstellen. Onderling 
verschillen de gemeenten op welke diensten en processen zij dit verwachten te doen. Ruim éénderde 
verwacht met name kritisch te zullen gaan kijken naar de diensten sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening en naar de interne ICT functie. Op veel processen verwachten gemeenten hun ambitieniveau 
op peil te kunnen houden. Daar waar processen en systemen efficiënter worden ingericht kan formatie 
worden gereduceerd zonder aan het ambitieniveau en de kwaliteit van dienstverlening te tornen. 
 
Naar een moderner beloningsbeleid 
De benchmark toont verder aan dat 66% van de gemeenten in hun beloningsbeleid de groei in salarisschaal 
nog laat bepalen op basis van uitsluitend anciënniteit. Ruim de helft van hen verwacht in de komende 2 jaren 
dit te zullen veranderen naar een groei op basis van de behaalde resultaten al dan niet gecombineerd met de 
competentieontwikkeling van de medewerker. Beloning van potentieel talent op basis van hun potentiële 
toekomstige competentieontwikkeling wordt binnen het beloningsbeleid van gemeenten nog nauwelijks 
toegepast.  
 
Salarissen van ambtenaren relatief hoog 
Ten slotte laat de benchmark zien dat gemeenten in praktijk in ruime mate belonen. Het gemiddelde van de 
werkelijke beloning van medewerkers ligt maar liefst op het schaalmaximum van de functionele schaal van 
medewerkers.  Een verklaring hiervoor is onder meer de hoge gemiddelde leeftijd (45-50 jaar) van de 
gemeentelijke ambtenaren in combinatie met het beleid dat op basis van anciënniteit in de salarisschaal wordt 
doorgegroeid. Ook valt op dat ongeveer een kwart van de medewerkers een hogere beloningsschaal heeft dan 
hun functionele schaal, mede vanwege de toepassing van uitloopschalen en garantieschalen. Dit alles heeft 
een hogere loonsom voor de werkgever tot gevolg en leidt bovendien tot minder beloningsruimte om 
bijvoorbeeld behaalde resultaten of competentieontwikkeling van medewerkers (extra) te belonen in de 
salarisschaal. 
 
 

 


