
 

Vraagstelling:  
Nu alles duurder is geworden en nog steeds wordt, zoals de dagelijkse boodschappen, de 
energiekosten etc. wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om rond te komen. Ik ben 
benieuwd of er bedrijven zijn die hierin iets doen richting haar medewerkers. Wij zijn ons aan het 
oriënteren of we hier iets in moeten/kunnen doen. Bijvoorbeeld mogelijkheid om vakantiegeld op 
te nemen, een eenmalige tegemoetkoming etc. 
 
 
Dit zijn enkele antwoorden die het netwerk heeft gegeven: 
 
Eind november ontvangen al onze medewerkers een compensatievergoeding 2022(reiskosten, 
energie, inflatie) van €3600,- om zo de dure maand december wat dragelijker te maken. 
Wij zijn voornemens om per januari 2023 maandelijks ook een inflatietoeslag uit te keren, dit zolang 
de hoge inflatiecijfers aanhouden. Wij denken nu aan een bedrag rond de €250,- per maand. Deze 
nemen we niet op in de contracten, maar zal echt een tijdelijke tegemoetkoming zijn. 
 
Bij ons houden we zeker vinger aan de pols bij onze medewerkers maar gaan niet zondermeer een 
(eenmalige) tegemoetkoming voorstellen. We vinden ons zelf dan op glad ijs begeven. Daar komt 
bij dat een bedrijf het ook maar moet kunnen ophoesten, vaak wordt de werkgever ook al 
geconfronteerd met forse prijsstijgingen die niet doorberekend kunnen worden (niet geaccepteerd 
door klanten), zoals veel hogere huurprijzen (energiekosten) en dubbele werkplekken (kantoor en 
thuis).  
 
Wat we wel doen:  

• Bespreekbaar maken om opgebouwd vakantiegeld uit te betalen of een deel van 
opgebouwde vakantiedagen.  

• De lunch verzorgen we op kantoor zonder eigen bijdrage van de medewerkers. 

• De thuiswerkvergoeding tijdelijk verhoogd 
 
Nu speelt mee dat we bij ons (nog) geen schrijnende gevallen hebben. Want we laten uiteraard 
geen medewerkers in de kou staan! Maar zolang het ‘geklaag’ zich beperkt tot ‘geen skivakantie 
of minder uit eten’ vinden we (en dat is persoonlijk) dit nog in de categorie ‘luxe geklaag’ vallen. 

 
Wij doen geen extra betalingen. Hebben wel een item grip op geld op ons intranet geplaats met 
(externe) mogelijkheden waar men terecht kan. 
 
Wij betalen sinds een aantal maanden 0,23 cent per kilometer voor het woon werk verkeer. 
Daarnaast krijgt iedereen momenteel € 75,- extra per maand. 
Ik denk vooral belangrijk te communiceren dat het geen schande is dat mensen niet rondkomen, 
en dat ze zich kunnen melden bij HR, leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Er zijn regelingen 
vanuit de gemeente. Vooral vragen waar behoefte aan is. 
 
Wij gaan deze maand bekend maken, dat wij een eenmalige vergoeding doen van €160,- bruto aan 
medewerkers welke minder dan €4000,- verdienen. 
Daarnaast is het voor medewerkers mogelijk die thuis willen verduurzamen, materialen hiervoor 
netto in te kopen. Dit zal dan gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen. 
 
Wij hebben onze medewerkers in september een eenmalige netto bonus gegeven. Voor 
Prinsjesdag, we wisten niet wat Prinsjesdag zou brengen maar wilden in ieder geval een positief 
geluid laten horen vanuit ons. We konden dit nog uitkeren op basis van de resultaten van vorig 
jaar. 



 

 
Het ging om een vast bedrag op fulltime basis, iedereen die minder werkt kreeg dit naar rato. De 
meeste mensen waren al langer dan een jaar bij ons in dienst, degenen die dit jaar zijn 
ingestroomd hebben geluk gehad, maar dat was een enkeling. Maar dat betekende wel dat 
degene met het minste salaris binnen ons bedrijf hetzelfde bedrag kreeg als degene met het 
hoogste salaris. Voor de lagere lonen had dit dus de meeste impact.  
 
Wij zitten ook met de vraag hoeveel loonsverhoging moeten én kunnen we geven per januari. 
Persoonlijk denk ik dat wanneer alle bedrijven de inflatie zouden gaan compenseren de inflatie 
alleen maar verder stijgt en dit het probleem niet oplost, dat ligt voor een groot gedeelte bij de 
overheid. Maar daar zal iedereen wellicht ook anders over denken. 
 
Ik vind het idee van het vakantiegeld opnemen ook wel een goede tip eigenlijk, al verschuiven we 
dan het probleem een beetje naar volgend jaar wellicht. Maar nu eten en een warm huis is 
belangrijker dan op vakantie kunnen gaan volgend jaar. 
 
Omdat wij met zelfstandig ondernemers werken, ligt bij ons bedrijf de verantwoordelijkheid hiervoor 
bij de ZP-ers zelf. Overigens is het ook voor ZP-ers een zoektocht hoe zij zo goed mogelijk met deze 
situatie omgaan. 
We hebben op 22 oktober een teambuilding. Ik zal het dan eens in de groep gooien: “Wat doe jij om 
goed rond te komen elke maand”. 
Vanuit ervaring is het wel zo dat onze teamleden vaak in de zomervakantie een rustige periode 
hebben; zij moeten vaak in 10 maanden verdienen voor 12 maanden. Dus men is gewend om wat 
buffer te hebben. 
 
Op dit moment doen wij eigenlijk nog niet iets concreets. We denken er aan medewerkers door te 
laten sturen naar instanties (gemeente etc.) als er vragen zijn. 
 
insteek is dat wij per 1-1 as regulier met salarissen e.d. omhoog gaan, ik hou altijd 2 a 3 % aan voor 
de verhoging. Wij hebben hier op inhoud en leeftijd ook wat seniore mensen zitten, dus in mindere 
mate aanvullende periodieke verhogingen. 
 
Als uiting dat ik met mensen meedenk en meevoel keer ik éénmalig de WKR regeling van 1,5% netto 
uit in de maand oktober. Dus iemand met een maandsalaris van 3000 per maand, bruto, ontvangt 
583 netto extra uitgekeerd, geen formele compensatie maar meer als hart onder de riem 
Daarnaast merk dat (in het dagelijks werk en leven) veel relaties / werkgevers kiezen voor 
aanpassing van de pensioenregeling, los van het Pensioenakkoord ook voor het afschaffen van de 
verplichte eigen bijdrage, introductie van een vrijwillige eigen bijdrage e.d. hierdoor ontstaat er ook 
ruimte op de netto loonstrook. 
 
Onze eigenaar doet een (persoonlijke) donatie aan alle medewerkers met een jaarinkomen  
< € 75.000. Verder kan je bij ons vakantiegeld per maand opnemen (keuze) en verwijzen wij 
medewerkers naar de website van Geldfit. Dat is een mooie website die heel praktisch is ingericht. 
 
Wij hebben een webpagina ingericht met een aantal tips wat te doen bij financiële stress. We 
verwijzen naar externe organisatie zoals geldfit, stichting MIrro en Lifeguard coaches (hebben wij 
een contract mee).  
 
Wij hebben bijv. wel een tegemoetkoming in de brandstofkosten van €0,02 bruto per gereden 
kilometer woon-werk (evt. netto uit te keren) ingevoerd al eerder dit jaar om een beetje tegemoet te 
komen in de brandstofkosten. Wij denken er ook over na om het vakantiegeld maandelijks uit te 



 

betalen bijvoorbeeld, maar er is nog niets concreet. Ik hoorde laatst ook van een bedrijf dat zij een 
tegemoetkoming tot in ieder geval eind van dit jaar geven voor de hoge energiekosten wat kon 
oplopen tot €400,- netto per maand voor de lagere inkomens.  
  
Wij hebben recent aandacht aan dit onderwerp gegeven met een centraal bericht. De strekking 
van dit bericht was dat medewerkers bij ons kunnen aankloppen op het moment dat ze financiële 
problemen hebben/verwachten. Wij kunnen ze los van een individuele regeling financieel helpen 
maar zullen in eerste instantie een vorm van budget coaching faciliteren. 
  
Wij doen bewust geen centrale/algemene tegemoetkoming aangezien dat ik veel gevallen niet het 
(langdurige) beoogde doel zal hebben. 
 
Wij zijn een kleine organisatie van ca. 13 medewerkers. Maar weten dat als men zorgen thuis heeft 
dat dit ook doorstraalt naar het werk. Vandaar dat we nauw contact hebben met de medewerker en 
zijn/haar situatie en zorgen dat dit bespreekbaar blijft. 
 
Echter komt ieder uit een ander “nest” / thuissituatie. Dat maakt een het lastig om een eenduidige 
“standaard” oplossing te verzinnen. Daarnaast heeft de ene persoon het “slecht” als hij bijv. niet 
meer naar de Mc Donalds kan, terwijl de ander koud gaat douchen om te besparen. Dat maakt het 
erg lastig om hier een goed antwoord op te geven en als werkgeven het juiste in te willen aanbieden. 
 
Eenmalige tegemoetkoming is (helaas) geen oplossing voor een structureel probleem. 
Soms is het fijn dat iemand een budgetcoach krijgt, of (gratis) financieel advies vanuit zijn/haar 
gemeente. Persoonlijk ga ik altijd het gesprek aan om zo te horen wat er aan schort en zo te 
ontdekken OF en WAT ik daarin kan betekenen. Als mensen zich gezien en gehoord voelen, is dat 
vaak al een eerste mooie stap.  
 
Wij doen op dit moment eigenlijk niets hierin. We gaan wel de reiskostenvergoeding m.i.v. 1 
januari omhoog doen maar dat doen de meesten wel denk ik.  
  
Wat doen jullie dan bijvoorbeeld met de salarissen? Hebben jullie al gekeken naar de inflatie vs. 
Loonkostenontwikkeling?  
 


