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INLEIDING

Management 
Er is veel te doen rondom de positie van management en 
leidinggevenden op alle niveaus. De Raden van Bestuur en 
het hoger kader staan onder druk om organisaties naar een 
nieuwe toekomst te leiden, terwijl er aanhoudende kritiek is op 
de beloningen aan de top en het geringe aantal vrouwen in de 
directiekamers. Het middenkader voelt zich vaak klem zitten 
tussen werkvloer en directie en is meestal het eerste slachtoffer 
als organisaties zoeken naar efficiëntie. 

Als teamleider of bedrijfsleider speelt het thema van zelfsturende 
teams (zoals Semco van Ricardo Semler) of tribes en squads (zoals 
ING doorvoerde) en ziet menigeen de baaninhoud aanzienlijk 
veranderen. Op alle niveaus vraagt het vinden en binden van 
managementtalent aandacht. Daarom maakte Intermediair aan de 
hand van het Nationaal Salaris Onderzoek, dat werd uitgevoerd 
in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, deze 
whitepaper. 

Het geeft handvatten en tips om managementtalent te motiveren, 
ofwel om de overstap te maken, ofwel om te blijven. In totaal 
namen 4.460 managers deel aan het Nationaal Salaris Onderzoek. 
Het beeld dat is ontstaan is vergeleken met de uitkomsten van het 
al eerder gehouden Intermediair Imago Onderzoek. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING

Van studiekeuze naar topfunctie
In dit rapport hebben wij de brede doelgroep ‘management’ 
stevig onder de loep genomen. We hebben kunnen zien dat 
in alle gevallen een opleiding op het vlak van economie of 
gedragsstudies voor hoger opgeleiden het meest voorkomt, 
terwijl bij MBO-opgeleiden ook een technische studie tot een 
managementfunctie kan leiden. Wel zijn leidinggevenden 
met een MBO studie schaarser en zijn zij vaker dan anderen 
ontevreden over het salaris dat zij verdienen. Hoe hoger men 
is opgeleid, des te wijder ligt de weg open naar een algemene 
directiefunctie of Raad van Bestuur functie. Daarmee neemt ook 
de kans op een uitstekende financiële vergoeding toe, want een 
gemiddelde Raad van Bestuur functie levert met 100.000 euro 
toch meer dan het dubbele op in vergelijking tot een algemene 
managementfunctie. Daarbij moeten we nog opmerken dat in het 
Nationaal Salaris Onderzoek vooral veel Raad van Bestuur leden 
van non-profit organisaties meededen. Dat was een opvallend 
verschil met andere managementniveaus, waar juist meer profit-
managers vertegenwoordigd waren. Qua leeftijdsopbouw valt 
op dat generatie Y de weg naar een managementfunctie nog 
niet heeft gevonden. Het gros van de managers, op vrijwel alle 
leeftijden, is 35- of zelfs 45-plusser. Na de 60 zijn er nauwelijks 
meer managers actief, behalve in een Raad van Bestuur functie.

To(b/p)vrouwen
Helaas is het nog steeds zo dat het geslacht de kansen erg 
beïnvloedt om een senior managementfunctie met een mooi 
bijbehorend salaris te vervullen. Vrouwen zijn als leidinggevende 
al in de minderheid, maar verdienen ook nog eens tot wel 20% 
minder dan mannen in dezelfde leeftijdsklasse. Opvallend genoeg 
zijn de vrouwelijke managers niet vaker ontevreden over hun salaris 
dan mannelijke managers. Ze zijn meer inhoudelijk gedreven. 
Slechts de secundaire arbeidsvoorwaarden vallen op als aspect 
dat vrouwen belangrijker vinden. Omdat het aandeel vrouwen in 
managementfuncties met name daalt in de leeftijd waarin vaak 
jonge gezinnen gesticht worden, kunnen we hier wel stellen dat 
de sleutel voor behoud van vrouwelijk managementtalent ligt in de 
flexibiliteit van en ondersteuning door de werkgever. 

Favoriete werkgever
Er is een aanzienlijk aandeel managers dat openstaat voor een 
nieuwe uitdaging bij een andere werkgever: 4 op de 10. Voor 
velen is een verbetering van salaris wel degelijk een reden om 
over te stappen. Ongeveer 15% zou ook voor hetzelfde salaris 
wisselen van werkgever en nog eens 25% komt in beweging 
bij een salarisverbetering van maximaal 10%. Gevraagd naar 
de sectoren waarin managers graag werkzaam zouden willen 
zijn, zien we opvallende verschuivingen. Advies is erg populair 
en komt op de eerste plaats. Stijgers als de Rijksoverheid  
(9 plaatsen) en de Provinciale Overheid (21 plaatsen) geven 

treffend aan dat de non-profit sector in aantrekkingskracht wint. 
Overigens is dat ook omdat managers in andere non-profit 
sectoren deze twee overheidsniveaus kennelijk beoordelen als 
aantrekkelijker dan een decentrale of semi-overheid organisatie. 

Salarisbepalende factoren
Vanuit het Nationaal Salaris Onderzoek hebben we goed kunnen 
vaststellen welke factoren een positieve en negatieve invloed op 
het salaris van een manager hebben. Zoals reeds geduid zijn 
opleidingsniveau en geslacht (in die volgorde) het meest bepalend. 
Daarna volgt taalvaardigheid, waarbij opvalt dat het spreken van 
een klassieke Europese taal (Engels, Frans, maar vooral Spaans) 
onder jongere managers erg positief gewaardeerd wordt, maar 
dat een andere taalvaardigheid eerder negatief correleert. Dit zou 
verband kunnen houden met iemands afkomst in plaats van de 
taalvaardigheid. Dit is echter niet onderzocht.

Qua drijfveren zien we een grotere waardering voor samen-
werking onder jong management, maar juist een grotere 
waardering voor autonomie onder oudere managers. Verder 
valt op dat de intrinsieke motivatie, die erg gewaardeerd 
wordt bij jonge managers, omslaat in extrinsieke motivatie als 
salarisbepalende factor onder oudere managers. Het profiel 
van de senior manager, dat gewaardeerd wordt met een hoog 
salaris, is daarmee nog niet wat de managementliteratuur duidt 
als ‘coachend’ of ‘dienend’ leiderschap.
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4 TIPS OM MANAGERS TE MOTIVEREN

Zet opleidingen in om 
management te belonen

De allerbelangrijkste factor die 
van invloed is op het salaris, het 
groeiperspectief en de baante-
vredenheid is het opleidingsni-
veau. Hoewel sommige mana-
gers ook met een MBO diploma 
op een mooie leidinggevende po-
sitie belanden, zijn HBO en WO 
duidelijk in het voordeel. Daarbij 
valt nog op dat bij WO-opgelei-
den men vaak doorgestudeerd 
heeft tot de master, terwijl bij de 
HBO een opvallend groot deel 
slechts de bachelor afrondde. 
Qua opleidingsrichtingen zien 
we een mix van (bedrijfs-)eco-
nomische en gedragsstudies als 
meest voorkomend. Met tech-
nische studies is het pad naar  
een managementfunctie kenne-
lijk moeilijker te bewandelen, be-
halve wanneer het managers met 
een MBO opleiding betreft.

Zet in op behoud van 
vrouwen onder de 40

De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in managementfuncties 
is sowieso een aandachtspunt. 
Het meest opvallend is dit in al-
gemene directiefuncties of op 
Raad van Bestuur niveau. Maar 
het gaat met name mis in de leef-
tijdsklasse 30-40, waarin het aan-
deel vrouwen daalt van 40% naar 
25%. Deze daling houdt in dat 
op latere leeftijd, op meer ‘senior 
management’ functies, het aantal 
vrouwen erg laag is. Vrouwen blij-
ven, ongeacht hun opleidingsni-
veau, in vergelijking met mannen 
veel vaker hangen in een algeme-
ne managementfunctie. Vrouwen 
zijn echter meer intrinsiek gemoti-
veerd en zoeken uitdaging in hun 
werk. Het behouden van vrouwen 
voor managementfuncties zou 
zowel financieel als inhoudelijk 
aantrekkelijk moeten zijn.

Houd management 
intrinsiek gemotiveerd

Het is opvallend dat op latere 
leeftijd een aspect als intrinsie-
ke motivatie, wat nog wordt ge-
waardeerd bij jonge managers, 
bij oudere managers omslaat in 
extrinsieke motivatie. Het is dan 
ook minder gek dat het salaris 
meer bepalend wordt en de car-
rière switches best groot kunnen 
zijn. Als 40% bereid is om op dit 
moment van werkgever te wisse-
len en 25% zelfs actief op zoek 
is, dan is er een noodzaak om 
zich op retentie te gaan richten. 
Daarbij zou de baaninhoud voor-
op moeten staan. Vrouwen zijn 
hiervoor gevoeliger dan mannen, 
maar over de hele groep mana-
gers geeft 15% aan ook zonder 
salarisverhoging van werk te wil-
len wisselen. Geld is zeker niet 
voor alle managers de primaire 
drijfveer.

Bied autonomie 
en zekerheid

De twee meest opvallende 
‘wens-sectoren’ in het Nationaal 
Salaris Onderzoek zijn Advies en 
de Pro vinciale Overheid. Profit  
man agers denken erover om in 
de toekomst als adviseur in ande-
re organisaties actief te worden, 
omdat hen dat meer autonomie 
biedt en inhoudelijk afwisselend 
werk. Non-profit managers zoe-
ken meer zekerheid en ruimte, 
die ze elders minder ervaren. 
Onder deze groep doet ook de 
Rijksoverheid het erg goed. Op-
vallend aan de drijfveren van 
managers was de balanswisse-
ling tussen ‘samenwerking’ en 
‘verantwoordelijkheid’. Van ma-
nagers op oudere leeftijd wordt 
het meer gewaardeerd als zij au-
tonoom zijn, terwijl jongeren juist 
teamspelers moeten zijn.

1 2 3 4

-40
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Het profiel van een manager is breed. Ruim 1 op de 3 managers 
werkt in het klassieke MKB, met 20 tot 250 medewerkers, maar 
een vrijwel even groot aantal werkt in het grootbedrijf met 1.000 of 
meer medewerkers. Het is opvallend dat veel minder managers, 
namelijk nog niet eens 1 op de 5, in de tussenliggende categorie 
van 250 tot 1.000 medewerkers actief is. Het lijkt daarmee een 
carrièrekeuze, want een soepele overgangscategorie ontbreekt. 
Ook in het aantal mensen waaraan leiding gegeven wordt 
en de budgetverantwoordelijkheid valt dit op: 50% van de 
managers geeft leiding aan minder dan 20 mensen, terwijl van 
de overige managers bijna 40% zelfs aan 50 personen of meer 
leiding geeft. Bij budgetverantwoordelijkheid houdt voor 50% de 
verantwoordelijkheid op onder de 10.000 euro, terwijl ook daar 
bij de overige managers zo’n 40% een beslissingsbevoegdheid 
boven de 100.000 euro heeft. 

In het Nationaal Salaris Onderzoek is 1 op de 8 managers lid 
van een Raad van Bestuur. Zij verdienen gemiddeld ongeveer 
100.000 euro per jaar bruto. Mogelijk is wel van invloed dat veel 
van de Raad van Bestuur leden (90 van de 121 respondenten) 
in het Nationaal Salaris Onderzoek in non-profit organisaties 
actief is. Bij de overige categorieën is de profit-sector juist vaker 
vertegenwoordigd. Zo’n 4 op de 10 managers is directeur of 
adjunct-directeur en heeft een gemiddeld bruto salaris van 
ruim 82.000 euro. Het minst verdienen de bedrijfsleiders. Iets 
minder dan 30% van de managers heeft deze functie en verdient 
ongeveer 50.000 euro bruto per jaar. De overige managers hebben 
hun functie gekwalificeerd als ‘algemeen management’ en het 
salarisniveau is daar ook vrij wisselend, met een gemiddelde rond 
de 60.000 euro bruto per jaar.

Op basis van de respons op het Nationaal Salaris Onderzoek  
kunnen we concluderen dat generatie Y nog niet is vertegen-
woordigd op managementniveau. Maar liefst 85% van de man agers 
is ouder dan 35 en dus geboren voor 1980. De meeste jongere 
managers hebben een functie als bedrijfsleider. De helft van de 
managers is ouder dan 45. Dit is ook de leeftijd waarop we de 
meeste Algemeen Directeuren of Adjunct Directeuren aantreffen.

WIL DE ECHTE MANAGER NU OPSTAAN?

Vanaf 60 jaar is een duidelijke scherpe afname te zien door 
vervroegde uittreding. Slechts 3,5% van de managers die 
deelnamen aan het Nationaal Salaris Onderzoek is 60-plus-
ser. Opvallend is wel dat 17% van de mannelijke en 11% van 
de vrouwelijke Raad van Bestuur leden ouder is dan 60. In die 
functie gaat men dus wel graag langer door met werken.

!

“Generatie Y is
nog niet vertegenwoordigd

op managementniveau.”
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Vrouwen in leidinggevende functies verdienen weliswaar minder 
dan mannen van dezelfde leeftijd, maar ruim de helft is toch 
tevreden of zeer tevreden met het salaris. Opvallend is dat jonge 
vrouwen in leidinggevende functies wel meer weten te verdienen 
dan hun leeftijdgenoten, met name in de leeftijdscategorie 20-
25 jaar. Dit is een categorie waarin de meest voorkomende 
managementfunctie ‘bedrijfsleider’ is. De vrouwen hebben 
gemiddeld een hoger opleidingsniveau. In de leeftijd 30 tot 45, 
vaak een leeftijd waarin de manager een jong gezin heeft, loopt 
de salarisachterstand op tot bijna 12% ten opzichte van mannen. 

Zowel in het Nationaal Salaris Onderzoek als in het Intermediair 
Imago Onderzoek is 7 van de 10 deelnemende leidinggevenden 
man. Dat terwijl aan het Nationaal Salaris Onderzoek als 
geheel 41% vrouwen en 59% mannen deelnamen. De 
oververtegenwoordiging van mannen valt verder vooral op in de 
categorie Raad van Bestuur en Directeur of Adjunct Directeur, 
waarvan driekwart man is. Mannelijke managers krijgen 
een hoger salaris dan hun vrouwelijke evenknie in dezelfde 
leeftijdscategorie. Met een gemiddeld bruto jaarsalaris van 
68.400 euro verdienen zij over alle leeftijdsklassen zo’n 17 % 
meer dan vrouwen. In de leeftijdsklasse 50 tot 55 jaar is het 
salarisverschil het allergrootst: 20,8%. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat vrouwen vaak een ander type managementfunctie 
vervullen. Zij zijn bijvoorbeeld eerder ‘algemeen management’ 
dan dat zij directieverantwoordelijkheid dragen.

MANAGEMENT IN (ON)BALANS

Bron Intermediair Imago Onderzoek 2014, Doelgroep hbo+, 18 t/m 45 jaar en werkzaam en/of willen werken in de automatisering/ict

Ondanks het salarisverschil zijn mannen en vrouwen onge-
veer even tevreden met hun salaris. Dit terwijl de vrouwen 
gemiddeld hoger opgeleid zijn. Loon is bij één op de vier man-
nen een drijfveer om van baan te wisselen, wat hoger is dan 
bij vrouwen.

!

Het is opvallend hoe weinig vrouwen door weten te drin-
gen tot managementfuncties in de Raad van Bestuur of  
(algemene) directie. De druk van een mogelijk vrouwen quotum 
in de hogere bestuurslagen leidt nog niet meteen tot betere 
doorstroom. Wel zien we een hoger aandeel vrouwen onder  
jonge managers: onder 35 jaar is 40,8% van de managers 
een vrouw. Tussen 45 en 60 loopt dit aandeel terug naar  
ongeveer 25%. 

!

“De vrouwen
hebben gemiddeld

een hoger opleidingsniveau,
maar een lager salaris.”
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MANAGEMENT IN (ON)BALANS

Managers bevraagd in het 
Nationaal Salaris Onderzoek

Managementniveau Opleidingsniveau

71%

12,6% 6,8%
MBO

3,0% 2,1%
Raad van Bestuur

29%

34% 24,8%

Algemeen of Adjunct Directeur 

30,4%
23,7%

Bedrijfsleider of 
Teamleider

32,6%

49,4%Algemeen management

39,6% 49,5%

WO

HBO

47,8% 43,7%
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MANAGEMENT IN (ON)BALANS

WO opgeleide managers
Bedrijfsleider of Teamleider

17,9% 15,3%

Raad van Bestuur

4,8%
3,1%

Algemeen Management

34%
48,3%

Algemeen of Adjunct Directeur

43,3% 33,3%

Verdeling man/vrouw per leeftijdsklasse

60+
82,6%

17,6%

55 tot 60
60+

75,5%

24,5%

45 tot 55
73,7%

26,3%

35 tot 45
30,7%

69,3%

Onder 35
40,8%

59,2%

Salarisverschil man/vrouw per leeftijdscategorie

20-25Leeftijd 20-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65
€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 100.000

Man Vrouw
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MANAGEMENT IN (ON)BALANS

Werkzaam in type sector

Profit

Non-profit

71,4%

41,7%

58,3%

28,6%

Top 5 switchmotieven

Hoger loon

Meer uitdaging

Persoonlijke ontwikkeling

Meer autonomie

Kortere reistijden

26,4%

23,9%

12,1%

9%

7,7%

19,1%

23,9%

13,5%

9,5%

7,3%

Man Vrouw
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MANAGEMENT IN (ON)BALANS

Salaristevredenheid Baantevredenheid

56,2% 70,9%

26,9%

18,5% 10,7%

51,8% 69,9%

28%

17,3% 12,9%

20,2%

Tevreden of zeer tevreden

16,9%

Tevreden of zeer tevreden

Neutraal

Neutraal

Ontevreden of zeer ontevreden

Ontevreden of zeer ontevreden
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GOED VOORSORTEREN OP WEG NAAR DE TOP

Bron Intermediair Imago Onderzoek 2014, Doelgroep hbo+, 18 t/m 45 jaar en werkzaam en/of willen werken in de automatisering/ict

De genoten studie is een belangrijke bepaler voor het bereiken 
van de gewenste managementpositie. Maar liefst 85% van de 
managers is hoger opgeleid, waaronder we HBO en WO verstaan. 
De lager opgeleide managers zien we vooral terug in sectoren 
waar men op basis van ervaring en vakmanschap bedrijfs- of 
teamleider wordt, zoals in de techniek. Er is een opvallend verschil 
ten aanzien van het aantal bachelors en masters als we kijken naar 
HBO- en WO-afgestudeerden. Dit gegeven is uiteraard niet van 
iedereen bekend, omdat het onderscheid in deze profielen nog 
niet zo lang gemaakt wordt. Van de HBO opgeleiden die specifiek 
aan hebben kunnen geven of ze een bachelor of master hebben, 
heeft driekwart de bachelor en een kwart een masterdiploma. Bij 
de WO-opgeleiden heeft 86% een afgeronde masteropleiding 
en maar 14% een bachelor. Er is dus een wig tussen HBO- en 
WO-afgestudeerden die groter is dan deze wellicht op het eerste 
gezicht lijkt.

Het profiel om in een managementfunctie te belanden, lijkt 
te lopen langs klassieke studierichtingen als Economie en 
Bedrijfskunde. Gedragswetenschappen doen het opvallend 
beter bij WO-ers dan bij HBO-ers. Daarentegen is bij HBO-ers 
een studie in een technische richting weer iets kansrijker. Bij 
MBO-opleidingen doen zoals te verwachten de vakinhoudelijke 
richtingen als Techniek en Gezondheidszorg het goed. 

Bij een gelijk opleidingsniveau is er een opvallend verschil 
te zien in tot waar managers komen op de ladder van 
verantwoordelijkheid. Bij managers met een MBO opleiding is 
bijna 1 op de 5 mannen algemeen of adjunct directeur, terwijl dit 
bij MBO opgeleide vrouwelijke managers net aan 1 op de 10 is. 
Ook bij HBO en WO opgeleide managers is dit verschil duidelijk 
zichtbaar: er zijn 10 tot 15% minder Algemeen Directeuren of 
Adjunct D irecteuren onder de vrouwen, maar daarentegen wel 
10 tot 15% meer ‘algemene managers’. Zij blijven klaarblijkelijk 
vaker op een algemene managementfunctie steken.

Het hoge percentage (bijna 30%) van de MBO-afgestudeerde 
managers dat ontevreden is over het eigen salaris is opval-
lend. Kennelijk blijft op deze arbeidsvoorwaarde het inkomen 
achter bij de verantwoordelijkheid die men neemt als manager.

!

Studierichtingen top 5 - Management

Opleiding

1 Economie / bedrijfskunde 32%

2 Gedragsstudies 22%

3 Technische studie 12%

4 Overige studies 10%

5 Recht 7%

WO

Opleiding

1 Economie 37%

2 Techniek 18%

3 Anders 14%

4 Gedrag 10%

5 Onderwijs / PABO 8%

HBO

Opleiding

1 Economie 39%

2 Techniek 23%

3 Anders 18%

4 Gezondheidszorg 9%

5 Dienstverlening 6%

MBO
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MANAGEMENT, MAAR IN WELKE MARKT?

Bron Intermediair Imago Onderzoek 2014, Doelgroep hbo+, 18 t/m 45 jaar en werkzaam en/of willen werken in de automatisering/ict

Meest gewenste sector om in te werken

Managementfuncties zijn uiteraard in iedere sector te vinden. 
Het is door de algemene profielen die domineren in de 
studierichtingen dan ook helemaal niet gezegd dat een manager 
door zijn studiekeuze al voorsorteert op een bepaalde sector, of 
dat hij in deze sector zijn loopbaan zal voortzetten. 

Aangezien bijna 4 op de 10 managers in principe bereid zou 
zijn om van werkgever te veranderen en zelfs 1 op de 4 actief 
zoekend is naar een andere baan, is het des te interessanter om 
te kijken naar de sectoren waarin managers aangeven te willen 
werken, versus de sectoren waarin zij nu werkzaam zijn.

Het valt erg op dat qua wens-sectoren er een balans lijkt tus-
sen profit en non-profit sectoren. Dat is opvallend omdat de 
verhouding in huidige werkgever meer in het voordeel van 
profit sectoren is. Non-profit sectoren worden dus kennelijk 
toenemend aantrekkelijk geacht door profit-managers.

!
2015 2013

stijging/

daling

Advies 1 20 +19

Gezondheidszorg 2 1 -1

Industrie 3 4 +1

Rijksoverheid 4 13 +9

Onderwijs 5 5 0

Overige diensten 6 3 -3

Gemeentelijke overheid 7 6 -1

Overige overheid 8 10 +2

Provinciale overheid 9 30 +21

Overige productie en industrie 10 11 +1

“1 op de 4 managers
is actief op zoek
naar een baan.”
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MANAGEMENT, MAAR IN WELKE MARKT?

Bron Intermediair Imago Onderzoek 2014, Doelgroep hbo+, 18 t/m 45 jaar en werkzaam en/of willen werken in de automatisering/ict

De twee meest opvallende ‘wens-sectoren’ zijn de stijgers met 
stip: Advies en Provinciale Overheid. Van de 4.460 managers 
die deelnamen aan het Nationaal Salaris Onderzoek gaf ruim 
een kwart (1.304 respondenten) aan zich in de toekomst in een 
adviesfunctie te zien werken. Dat zal ongetwijfeld niet alleen als 
leidinggevende binnen een advieskantoor zijn, maar ook en juist 
als zelfstandig adviseur. Dit verklaart ook grotendeels de explosie 
van (vaak zzp) adviesbureaus die zich tegelijk voordoet met het 
verdwijnen van managementfuncties in grotere organisaties.

De Provinciale Overheid heeft zijn aantrekkingskracht te danken 
aan de mensen die nu al in non-profit sectoren en dus ook in 
andere delen van de overheid actief zijn. De Rijksoverheid blijft 
de Provincie wel voor en stijgt ook flink (9 plaatsen), maar dat 
verbleekt natuurlijk bij de 21 plaatsen stijging van de provinciale 
overheid. Driekwart van de mensen die graag bij de Provinciale 
Overheid zouden willen werken, zijn ook op dit moment al in een 
non-profit sector actief. Wellicht speelt mee dat de ruimte op 
provinciaal niveau groter is, nu de gemeentelijke overheden alle 
zeilen bij moeten zetten door decentralisatie van veel taken en 
de centrale overheid als werkgever minder kansen biedt.

We zien de overheid niet terug in de top 10 van meest aantrekkelijke 
werkgevers van 2015, zoals die bleek uit het Intermediair Imago 
Onderzoek. Toen was de top vijf grotendeels gevormd door 
‘Hollandse helden’ als KLM, Philips, Shell en Heineken. De 
banken deden het ook goed, met toenmalig staatsbank ABN 
AMRO die net aan ING en de Rabobank voorbleef.

DE FAVORIETE
WERKGEVERS VAN
MANAGERS IN 2015
Ranking

1 KLM

2 Philips

3 Shell

4 Heineken

5 ABN AMRO
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WAT GEEFT HET DUWTJE NAAR EEN NIEUWE BAAN?

Het Nationaal Salaris Onderzoek heeft inzicht gegeven in wat 
voor een manager een doorslaggevende reden zou zijn om van 
baan te wisselen. De top 5 van redenen is opvallend gelijk voor 
mannen en vrouwen. Het enige significante verschil is buiten de 
top 5 te vinden en betreft ‘betere arbeidsvoorwaarden’. Hoewel 
dit voor maar 5,4% van de vrouwen een doorslaggevende reden 
zou zijn, is dat wel ruim twee keer meer dan bij mannelijke 
managers. Mannen zijn iets meer geneigd om van werkgever 
te wisselen voor een internationale loopbaan (5,8% versus 4,5% 
van de vrouwelijke managers).

Salaris is natuurlijk een belangrijke drijfveer, maar wel opvallend 
vaker voor mannen dan voor vrouwen. Bij de mannelijke managers 
is het voor ruim 1 op de 4 een doorslaggevende reden, terwijl dit 
bij vrouwelijke managers minder dan 1 op de 5 zo is. Salaris is 
in de volle breedte van het Nationaal Salaris Onderzoek minder 
belangrijk voor vrouwen. Dat blijkt uit het feit dat van iedere 10 
managers die bereid zijn salaris in te leveren voor behoud van 
werk of inhoudelijk interessanter werk er 7 vrouw zijn. Bij vrouwen 
speelt de inhoud van de baan een belangrijke rol. Toch is slechts 
1 op de 8 vrouwen nu niet tevreden in hun managementfunctie 
qua baaninhoud, terwijl 1 op de 5 ontevreden is over het salaris.

Eerder haalden we al aan dat 40% van de managers bereid 
is van werkgever te veranderen en van hen is 6 op de 10 ook 
actief op zoek. Voor 1 op de 6 managers hoeft daarbij geen 
salarisverbetering aan de orde te zijn. Nog eens ruim 1 op de 
4 zou bij een salarisstijging van minder dan 10% van werkgever 
wisselen. 

Managers verwachten ook een hoger salaris binnen nu en 5 
jaar. Ongeveer 1 op de 4 denkt dat deze stijging beperkt zal 
zijn tot maximaal 10%, maar bijna de helft verwacht een stijging 
tussen 11% en 25%. In absolute bedragen geeft bijna 1 op de 4 
managers aan een stijging van het eigen bruto maandinkomen 
met 450-500 euro rechtvaardig te vinden. Zo’n 45% vindt 
echter dat dit meer dan 500 euro per maand zou mogen zijn. 
Het leidt geen twijfel dat een dergelijke stijging, indien die 
zich realiseert, de kloof tussen management en werkvloer qua 
salarisverhoudingen verder uit het lood zou slaan.

Hoger opgeleiden en managers in profit sectoren zijn meer 
geneigd salaris in te leveren voor een inhoudelijk interessan-
tere baan. WO-opgeleiden zijn bereid het meeste salaris in te 
leveren, ruim 4%, voor het behoud van hun baan of inhoude-
lijk interessanter werk.

!
“1 op de 4 managers  geeft aan een stijging van 

het eigen bruto maandinkomen met 
450-500 euro rechtvaardig te vinden.”



Leidinggevenden onder de loep

Intermediair whitepaper

Intermediair • Leidinggevenden onder de loep 16

WAT BEPAALT WAT JE VERDIENT ALS MANAGER?

Op basis van de vele inzichten die het Nationaal Salaris 
Onderzoek heeft opgeleverd is een regressiemodel gemaakt met 
daarin factoren als taal, opleidingsniveau, maar ook drijfveren 
van managers. Wat heeft de grootste positieve en negatieve 
invloed op het bruto jaarsalaris? Om daar een goed antwoord 
op te kunnen geven hebben wij de managers verdeeld in  
2 groepen: onder 35 en ouder dan 35 jaar. De groep onder  
35 jaar is van de Generatie Y en is in de minderheid. Het betreft 
een aantal van 612 managers. De groep ouder dan 35 beslaat 
ruim 2.900 managers.

Het opleidingsniveau speelt in beide groepen een enorm grote 
rol, waarbij WO-opgeleiden niet alleen aan het begin van hun 
carrière een streepje voor hebben, maar hun voorsprong ook 
uitbouwen. Het gat tussen WO- en HBO-opgeleiden wordt groter 
en MBO-opgeleiden blijven ver achter naarmate men ouder 
wordt. Hiermee is het nut van investeren in aanvullende opleiding 
ook voor de MBO- en HBO-gediplomeerden aangetoond.

Leeftijd speelt ook een rol en het is opvallend dat jongere 
managers in principe goed, zo niet relatief beter verdienen dan 
oudere managers. Er is dus in financiële zin waardering voor 
jongere managers. Leeftijd is boven de 35 van kleinere invloed 
op de salarishoogte en ook werkervaring is voor managers op 
oudere leeftijd niet van grote invloed op het salaris. 

De taalvaardigheid van managers wordt gewaardeerd, maar 
dat blijft wel hoofdzakelijk beperkt tot bekende Europese talen 
als Engels, Frans en Spaans of Italiaans. Opvallend is de 
jongere groep managers, waarbij 218 van de 612 respondenten 
aangeven de Spaanse taal machtig te zijn. Deze groep verdient 
tot bijna 500 euro per maand meer dan gemiddeld. Het hebben 
van een andere taalvaardigheid correleert negatief met de 
hoogte van het salaris op jonge en latere leeftijd. Dat heeft 
mogelijk te maken met een andere moedertaal en moet dus 
meer aan de achtergrond van de manager gelieerd worden, 
dan aan de taalvaardigheid als competentie. In dat geval is het 
achterblijven qua salaris uiteraard ook opvallend, maar etniciteit 
is niet onderzocht in het Nationaal Salaris Onderzoek.

Boeiend zijn verder de motieven of drijfveren van de managers 
en de mate waarin deze beloond worden. Uiteraard wordt dit 
iets getemperd doordat managers in veel verschillende sectoren 
actief zijn en we zouden kunnen vermoeden dat in verschillende 
sectoren ook verschillende managementdrijfveren benodigd zijn 
en gewaardeerd worden.

Bij oudere managers staan drijfveren als ‘verantwoordelijkheid’ 
en ‘openheid’, naast ‘extrinsieke motivatie’ en ‘samenwerking’ te 
boek als van positieve invloed op het salaris. Bij jongere managers 
is ‘samenwerking’ de belangrijkste drijfveer met positieve 

invloed op het salaris. Daarna komen factoren als ‘stabiliteit’, 
‘intrinsieke motivatie’ en pas daarna ‘verantwoordelijkheid’ in 
beeld. Opvallend is dus de verwisseling qua belang van de 
drijfveren ‘verantwoordelijkheid’ en ‘samenwerking’, waaruit 
kan blijken dat men van jongere managers verwacht dat zij 
meer teamspelers zijn, maar van oudere managers dat zij meer 
zelfstandig tot afwegingen kunnen komen. Daarnaast is de 
omslag van intrinsieke naar extrinsieke motivatie een bijzonder 
aandachtspunt. Of dit bewust een gewaardeerde verandering 
van drijfveer is, of het gevolg van aansturing, waardoor op latere 
leeftijd de intrinsieke motivatie op de achtergrond raakt, is nog 
geheel de vraag.

Erg opvallend is dat de drijfveer ‘sociale interactie’ bij jongere 
en oudere managers negatief correleert met het salaris. Dat is 
niet in lijn met wat, als we de managementliteratuur volgen, in 
toenemende mate van managers gevraagd wordt. Voor bekende 
termen als coachend leiderschap, dienend leiderschap en 
situationeel leiderschap zou sociale interactie juist gewaardeerd 
moeten worden. Evenmin verklaarbaar is de lage waardering 
voor een drijfveer als ‘hebzucht’, die vergezeld wordt door 
‘altruïsme’ als drijfveer met een negatieve impact op het salaris.

“Er is in financiële zin
waardering voor jongere managers.”
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Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager of de afdeling customer service:

T: 020 -  204 22 00
E: customerservice@intermediair .nl

Over Intermediair
Intermediair is al 50 jaar het grootste carrièreplatform voor hoogopgeleiden en is toon-
aangevend op het gebied van recruitmentmedia. Met het digitale Intermediair Magazine 
en Intermediair.nl biedt Intermediair hoogopgeleid Nederland inspiratie, informatie en 
het beste vacatureaanbod.

Bronnen:

Over het Intermediair Imago Onderzoek
Het Intermediair Imago Onderzoek meet de naamsbekendheid en het imago van werk-
geversmerken onder hoogopgeleiden tot 45 jaar. Het onderzoek wordt jaarlijks uitge-
voerd door Motivaction, in opdracht van Intermediair, onder 5.000 respondenten. Het 
IIO geeft een representatief beeld van de ambities, wensen en verwachtingen van hoog-
opgeleiden, wat wordt samengevat in een whitepaper. Op basis van dit onderzoek wor-
den de Favoriete Werkgevers bepaald. 

Over het Nationaal Salaris Onderzoek
Het Nationaal Salaris Onderzoek is een tweejaarlijks onderzoek van Intermediair en  
Nyenrode Business Universiteit, o.l.v. Jaap van Muijen en Eric Melse.
Het onderzoek is in 2013 voor het eerst uitgevoerd. In de zomer van 2015 hebben 
123.836 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan er 100.000 in aanmerking  
kwamen voor analyse.
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