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Belang onderzoek naar effecten WNT-2 op kwaliteit en 

aantrekkelijkheid van werken in de (semi)publieke sector

“Onderzoek is nuttig voor het verkrijgen van een goed beeld van de consequenties 

die de WNT heeft op de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de publieke sector. 

Indien de invloeden van de effecten onvoldoende bekend zijn, kan dit gemakkelijk 

leiden tot ongewenste gevolgen zoals bijvoorbeeld het onvoldoende 

kunnen aantrekken van kwalitatief goede topfunctionarissen.” 

Mr. Drs. K. Vos, Senior Inspecteur, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Ik ben een voorstander van beheersing van salarissen bij publieke instellingen. Over de 

eerste ronde van beperking heeft uitgebreid overleg met het veld plaatsgevonden. Er is 

dan ook behoorlijke steun voor dit besluit en ook voor de overgangstermijn. Bestuurlijk 

ongewenst is om, als de inkt nog niet droog is, er al een nieuw, verstrekkender voorstel 

overheen te werpen. Dit bederft het eerder opgebouwde draagvlak.”                                                 

Dr. F.E.H. van Eijkern, Lid Raad van Toezicht ROC Midden Nederland.

“Met aanscherping van de normstelling in dit stadium bestaat het risico op 

onvoorziene en/of ongewenste (neven)effecten, en mogelijk nadelige gevolgen 

voor het functioneren van de desbetreffende organisaties, die weer nieuwe 

maatregelen noodzakelijk maken.” 

Mr. J.P.H. Donner, Vicepresident, Raad van State .

“Kijkend naar de drastische bezoldigingsmaatregelen als zodanig dan moet 

er  rekening mee worden gehouden dat dit kan leiden tot problemen bij de 

werving van kwalitatief goede topfunctionarissen.  Een echte 

analyse/inschatting ontbreekt.” *

Henk Jan van den Bosch, Associate Partner Axyos

* http://www.nationaalregister.nl/node/1321#.U9pdnnkcTIV



Belang onderzoek naar effecten WNT-2 op kwaliteit en 

aantrekkelijkheid van werken in de (semi)publieke sector

“Het kabinet heeft de verwachting, dat bij de voorgestelde verlaging van de norm nog 

steeds voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen gevonden 

kunnen worden. Het ontbreekt aan empirisch onderzoeksmateriaal waarmee deze 

verwachting gestaafd kan worden.” *

Mathijs Bouman, Journalist en Econoom, o.a. Financieel Dagblad

"De nieuwe voorstellen rond beloning in de (semi)publieke arena zijn prematuur, 

nauwelijks onderbouwd en een verstoring en bedreiging voor de kwaliteit van het bestuur. 

De voorgestelde aanpassing zet de semipublieke zaak weer verder op achterstand t.o.v. 

overige arbeidsmarkten. Ook t.a.v. de potentiele effecten daarvan mist iedere analyse.“

H.W. Breukink, Voorzitter RvT Hogeschool InHolland, Lid RvC van ING, Vz RvC van NSI

“Wij merken dat de effecten van de WNT bij onze opdrachtgevers in de zorg en de 

(semi-) publieke sector groot zijn en dat veel gevolgen van de wetgeving nog 

onduidelijk zijn. Dat zorgt voor veel vraagtekens bij de bestuurders en toezichthouders 

in deze sector. Wij zien als bijkomend effect dat het steeds moeilijker wordt om voor 

(interim-) topfuncties kwalitatief goede (en gespecialiseerde) mensen te vinden. Wat 

ons betreft is het daarom noodzakelijk dat er eerst nader onderzoek wordt gedaan naar 

de effecten van de WNT, voordat we overgaan tot invoering van WNT-II.”

Nicole Edelenbos, Partner BoerCroon

“Het is bijzonder jammer dat de interim management sector, bijvoorbeeld 

via branche vereniging RIM, niet bij de ontwikkeling van WNT2 betrokken is. 

Nu is de kans op onvoorziene en mogelijk negatieve effecten onnodig 

groter geworden.”

Ron Steens, Directeur interim management GITP

* http://fd.nl/economie-politiek/columns/mathijs-bouman/865449-1407/pak-de-graaiers



Inleiding

● Het beloningsbeleid in de publieke sector staat in de publieke aandacht én op de politieke agenda. Dit 

heeft tot concrete wetgeving geleid in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet wordt nu mogelijk 

verder aangescherpt. 

● De WNT geldt onder andere voor topfunctionarissen van publieke instellingen zoals bijvoorbeeld 

ministeries en (semi)publieke organisaties zoals uitvoeringsorganisaties, ziekenhuizen, 

onderwijsinstellingen en publieke omroepen. 

● Doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in de visie van topfunctionarissen zelf op de 

waardering en de beloning van werken in de (semi)publieke sector. Deelname aan dit onderzoek is op 

basis van anonimiteit.

● Doelgroep van het onderzoek zijn (sub)top ambtenaren, bestuurders in de semi-publieke sector, interim 

managers in de (semi)publieke sector en opdrachtgevers voor advies- en interimmanagement in deze 

sector. In totaal hebben 98 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.

● Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek. Met de geaggregeerde resultaten willen we een 

zinvolle bijdrage leveren aan het publieke debat over beloningsbeleid in de publieke sector. 



Vindt dat verlaging van de financiële 

beloning in de (semi)publieke sector een 

negatief tot zeer negatief effect heeft op de 

maatschappelijke status van werken in de 

(semi) publieke sector

63%



vindt dat het           

huidige publieke debat over het 

beloningsbeleid een negatieve tot 

zeer negatieve invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van werken in de 

(semi)publieke sector

80%



Stelling: niemand in de 

(semi)publieke sector mag meer 

verdienen dan de minister-

president
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Aspecten die  

het minst worden 

gewaardeerd:

Mate van invloed/impact

Verantwoordelijkheid 

Zinvol werk87%

83%

66%

Aspecten die                     
het meest worden 
gewaardeerd:

3%

7%

8%

Waardering van werken in de publieke sector

Aantal 

werkuren

Maatschappelijke 

status

Financiële 

beloning 



Van de respondenten vindt 

aanscherping 

beloningsnorm in WNT-2 te 

ver gaan

77%



Tweederde van de respondenten verwacht dat de 

kwaliteit van de (semi)publieke sector omlaag gaat door           

de invoering van WNT-2, 4% verwacht hogere kwaliteit
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omlaag
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WNT-2 levert volgens 61 % van 

respondenten vooral een positieve 

bijdrage aan de kiezersgunst van 

politieke partijen

61%



Ruim                        vindt 

kennisuitwisseling tussen de                

private en (semi)publieke sector 

belangrijk tot zeer belangrijk

85%



…

…

…

…

Respondenten maken zich zorgen over gevolgen voor 

aantrekkelijkheid en kwaliteit van publieke sector (I)

‘De salarissen bij de overheid 
moeten omhoog. Daardoor is de 

overheid in staat meer kwaliteit aan 
te trekken. Je kunt beter 1 goede 

medewerker hebben dan 10 slechte’
‘Ook de salarissen van de politieke 
top moeten van deze tijd zijn. Op 

de langere termijn wordt de 
publieke sector uitgehold met alle 

risico's én kosten van dien’

‘WNT zie ik als ketelmuziek voor 
de bühne, eenvoudig scoren voor 

de kiezer ipv goed HRM beleid’

‘Als de WNT2 wordt ingevoerd, zal dit op 
langere termijn desastreuze gevolgen 

hebben. Uiteindelijk zal over een aantal 
jaren de wal het schip keren. Invoering 

duidt op ernstige kortzichtigheid bij 
politici. Zij staan buiten de werkelijkheid’

…

‘Bestuurders van zorgverzekeraars 
en artsen zouden ook onder de 
WNT geplaatst moeten worden’



…

…

…

…

Respondenten maken zich zorgen over gevolgen voor 

aantrekkelijkheid en kwaliteit van publieke sector (II)

’De populistische benadering van 
topfuncties heeft nu precies het 

omgekeerde effect van het beleid 
gericht op deregulering en 

marktwerking’

‘Geld is niet de belangrijkste drijfveer om in de 
publieke sector werkzaam te zijn. Maar verdere 

verlaging van de WNT norm betekent dat de 
verhouding beloning - (maatsch) 

verantwoordelijkheid steeds schever komt te liggen. 
Bovendien is het signaal dat wordt afgegeven dat het 

werken in de publieke sector steeds minder wordt 
gewaardeerd (terwijl het afbreukrisico toeneemt)’

‘Er zijn veel meningen over belonen en 
WNT2. De realiteit is dat weinigen 

beseffen dat de realiteit erg complex is 
en onverwachte uitkomsten kan geven’

‘Ik ben wel akkoord met de huidige 
norm, de Balkenende, ik ben tegen 

verdere verlaging, is echt niet 
verantwoord’



WNT-2 verlaagt status, kwaliteit en aantrekkelijkheid van 

de (semi)publieke sector

15

In het politieke debat over WNT-2 is de (niet onderbouwde) kabinetsverwachting dat nog steeds 

voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen gevonden kunnen worden. De 

uitkomsten van dit onderzoek geven een tegengesteld beeld: werken in de (semi)publieke sector 

wordt minder aantrekkelijk, WNT-2 norm knaagt aan maatschappelijke en financiële waardering.

Er is een groot verschil tussen het publieke debat (waarin weinigen zich kenbaar maken met een 

standpunt en argumenten contra verdere verlaging van de topbeloning in de (semi)publieke 

sector) en de opinie van betrokkenen in vertrouwelijkheid (waarin overgrote meerderheid van 

respondenten WNT-2 schadelijk voor kwaliteit en reputatie van de (semi) publieke sector acht).

Het financiële aspect is één van de minst gewaardeerde aspecten van werken in de publieke 

sector. Het verder verlagen van de topbeloning zet dus extra druk op een van de zwakste 

schakels van de keten. 

De WNT-2 norm doet onvoldoende recht aan de diversiteit van de maatschappelijke en 

economische waarde en het afbreukrisico van werken in de top van de (semi)publieke sector en 

maakt het lastig om hier (interim)topkandidaten voor aan te trekken en vergroot de kloof met de 

private sector. Dit terwijl extra uitwisseling van praktijk, kennis en inzicht juist wenselijk is.



Meer informatie over het onderzoek en inhoud van dit rapport? 

Neem dan contact op met Hein Greven:

greven@gksv.nl, +31 6 55 19 65 87, www.gksv.nl
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