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1. Inleiding
Er bestaan veel algemene onderzoeken 
naar salarisniveaus in Nederland. Die 
zoomen echter weinig in op de diverse 
disciplines binnen de chemie, life scien-
ces en techniek. Er valt hoogstens in te 
lezen wat bijvoorbeeld een chemicus 
verdient, terwijl er binnen die discipline 
grote verschillen bestaan in functies en 
niveaus. Om meer inzicht op detailniveau 
te verschaffen hebben C2W, TW (beide 
onderdeel van Bèta Publishers), Beren-
schot en CheckMark Labrecruitment in 
2017 voor de vijfde keer een onderzoek 
gedaan naar salarisniveaus in deze disci-
plines. Voorheen was er sprake van twee 
aparte onderzoeken naar enerzijds tech-

niek en anderzijds chemie en life scien-
ces. Door beide te combineren in één 
onderzoek worden de resultaten beter 
vergelijkbaar.
De inzichten uit het onderzoek zijn inte-
ressant voor zowel werknemers als werk-
gevers. Bedrijven kunnen de resultaten 
gebruiken om hun personeelsbeleid te 
spiegelen aan algemene trends in Neder-
land: is ons beloningsbeleid nog van deze 
tijd, bieden we voldoende opleidingen 
aan onze mensen? Voor individuele che-
mici en technici biedt het onderzoek een 
blik op de eigen positie: verdien ik nog 
genoeg, zijn er andere functies waarin ik 
zou kunnen doorgroeien?

De voornaamste bevindingen
• Jongeren werken vaak op tijdelijke contracten, maar rond het veertigste levensjaar 

belandt bijna negentig procent alsnog op een vaste plek. Vanaf dat moment stabili-
seren de contractvormen: in iedere leeftijdscategorie boven de veertig heeft circa 
acht procent een tijdelijk contract.

• Voor starters biedt het bedrijfsleven geen substantieel hogere salarissen dan onder-
zoeksinstellingen.

• Mensen met een universitaire opleiding verdienen over de hele linie hogere salaris-
sen.

• Vergeleken met het Laboratorium Salarisonderzoek uit 2014 is de tevredenheid 
over het salaris afgenomen. De salarissen zijn in die periode wel aanzienlijk geste-
gen.

• Van twaalf factoren die de tevredenheid bepalen is bij salaris het verschil het 
grootst tussen het belang dat mensen eraan hechten en de mate waarin ze het als 
voldoende ervaren in hun huidige werk.

• Werknemers boven de 45 maken het minst gebruik van de opleidingen en ontwik-
kelmogelijkheden die hun worden aangeboden.

• Er bestaat een correlatie tussen vertrekintenties enerzijds en salaris en opleidings-
mogelijkheden anderzijds. Opvallend is dat een gebrekkig aanbond aan opleidingen 
eerder aanleiding is om uit te kijken naar een nieuwe functie dan ontevredenheid 
over het salaris.
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1. https://www.cbs.nl/nl-nl/maat-
werk/2017/26/herziene-versie-arbeidsdeel-
name-van-technici-2013-2016

Volgens arbeidsmarktcijfers van het 
Centraal Bureau voor Statistiek1 waren 
in de periode 2013-2016 ruim 800.000 
mensen middelbaar of hoog technisch 
opgeleid. Van hen waren er bijna 
700.000 daadwerkelijk werkzaam in 
een technisch beroep (waartoe het CBS 
ook de chemie rekent). Bij deze omvang 
van de populatie is volgens statistische 
normen een steekproef van tenminste 

2. Respondenten

GRAFIEK 2.1 HOOFDGROEPEN RESPONDENTEN

Beroepsgroepen
Van de respondenten noemt de helft 
zichzelf ingenieur of technicus. Een 
derde vervult een functie in de chemie 
of life sciences. Een zesde vulde in ‘ove-
rige functies’.  Daarbij gaat het voor een 
groot deel om ict’ers, consultants en 
managers. Ook functies in de zorg, het 
beleid en de financiële dienstverlening 
worden genoemd. Iets meer dan een 
derde van de respondenten bekleedt een 
leidinggevende functie. De verdeling 
over branches en functiegebieden is  
zeer divers.

4.000 personen noodzakelijk om een 
betrouwbaarheidsniveau van 99% te 
halen.
De resultaten van het onderzoek zijn 
gebaseerd op 5.755 ingevulde enquêtes. 
Op grond daarvan is de conclusie gerecht-
vaardigd dat de gepresenteerde resultaten 
in hun omvang representatief zijn voor 
de arbeidsmarkt als geheel. Omdat geen 
aselecte steekproef genomen is, maar 
mensen zichzelf konden aanmelden voor 
deelname, staat niet vast dat de verdeling 
binnen de groep representatief is. Zo zijn 
jongeren relatief oververtegenwoordigd.
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Opleiding
Het merendeel van de respondenten 
heeft een hogere opleiding genoten.  
12% heeft een PhD, 36% een master en 
42% een bachelor. De overigen zijn me-
rendeels mbo’er. Bij de PhD’s valt op dat 
zij vooral in de chemie en life sciences 
werken. Onder technici/ingenieurs zijn 
juist hbo’ers sterk vertegenwoordigd.

Sector Percentage

(Petro)chemische industrie 9%

Agrarische sector en land-, bos- en tuinbouw 2%

Architectuur en industrieel ontwerp 1%

Automotive 2%

Biotechnologie 3%

Bouw en civiele techniek (incl. waterbouw) 10%

Commercieel laboratorium 2%

Consultancy en (zakelijke) dienstverlening 5%

Delfstoffen (winning en raffinage) 1%

Energie- en watervoorziening, waterzuivering 4%

Farmaceutische industrie 7%

Financiën, bank- en verzekeringswezen 1%

Gezondheidszorg 4%

Grond-, weg- en spoorbouw 2%

Handel 1%

ICT en elektronica (software en hardware) 7%

Installatietechniek en machinebouw 7%

Levensmiddelenindustrie 4%

Logistiek 1%

Lucht- en ruimtevaart 1%

Maritieme techniek 2%

Onderwijs en onderzoek 11%

Openbaar bestuur 2%

Overig 5%

Overige industrie 6%

Eindtotaal 100%

Functiegebieden Percentage

Analyse/Kwaliteitscontrole 14%

Anders, namelijk: 5%

Automatisering 1%

Commercie/Marketing/Communicatie 3%

Consultancy/Advies 3%

Management/Beleid 6%

Onderwijs 5%

Productie/Engineering/Bouw/Ontwerp 4%

QA/RA/QSHE 3%

R&D/ (universitair) onderzoek 54%

Technical Support & Design 3%

Eindtotaal 100%

TABEL 2.2 FUNCTIEGEBIEDEN VAN RESPONDENTEN

Opleidingsniveau MBO
HBO/ 

Bachelor
Master PhD/PDEng Anders 

Bioloog/ life scientist / moleculair bioloog 3% 27% 34% 35% 1%

Chemicus / procestechnoloog 11% 31% 33% 24% 1%

Geen van deze opties 17% 39% 35% 7% 2%

Technicus / ingenieur 6% 52% 38% 3% 1%

Eindtotaal 9% 42% 36% 12% 1%

TABEL 2.3 OPLEIDINGSNIVEAU VAN RESPONDENTEN

TABEL 2.1 BRANCHES WAARIN RESPONDENTEN WERKZAAM ZIJN
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TABEL 2.4 LEEFTIJDSVERDELING VAN RESPONDENTEN NAAR GESLACHT

TABEL 2.5 BEROEPSGROEPEN NAAR GESLACHT

TABEL 2.6 PERCENTAGES MET EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE NAAR GESLACHT

Leeftijd en geslacht
Jongeren zijn relatief oververtegen-
woordigd in de enquête. Ruwweg een 
derde (37%) is onder de dertig en nog 
eens een derde (30%) tussen de der-
tig en de veertig. De rest is ouder. 1% 
is zelfs boven de 65, maar neemt nog 
steeds deel aan het arbeidsproces.
Driekwart (79%) van de respondenten 
is man. Afgezet naar leeftijdsgroepen 
valt op dat de scheve verhouding aan 
het recht trekken is: het percentage 
vrouwen is hoger onder jongeren. Bij 
de respondenten onder de dertig is de 
vrouw/man verhouding één op twee in 
plaats van één op drie. Er zijn ook grote 
verschillen tussen vakgebieden. In de 
biologie en life sciences werken bijna 
evenveel mannen als vrouwen. In de 
techniek is slechts tien procent vrouw.
Ook bij leidinggevenden valt de scheve 
man/vrouw-verhouding terug te leiden 
op leeftijdseffecten en is een inhaalslag 
zichtbaar. In totaal bekleedt 41% van 
de mannen een leidinggevende functie, 
tegen 26% van de vrouwen. Bij grotere 
teams van meer dan tien mensen staan 
mannen relatief twee keer zo vaak aan 
het hoofd. Bij teams tot tien man sterk 
is die verhouding anderhalf.

Aantallen Percentages

Leeftijd Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw

20-24 522 331 191 9% 7% 16%

25-29 1571 1122 449 28% 25% 37%

30-34 1070 858 212 19% 19% 17%

35-39 641 506 135 11% 11% 11%

40-44 405 328 77 7% 7% 6%

45-49 410 347 63 7% 8% 5%

50-54 446 390 56 8% 9% 5%

55-59 337 313 24 6% 7% 2%

60-64 235 224 11 4% 5% 1%

65+ 54 50 4 1% 1% 0%

 Man Vrouw

Bioloog / life scientist / moleculair bioloog 52% 48%

Chemicus / procestechnoloog 76% 24%

Technicus / ingenieur 90% 10%

Overige functies 70% 30%

Eindtotaal 79% 22%

 Man Vrouw Totaal

Geen 59% 74% 63%

< 10 mensen 29% 20% 27%

> 50 mensen 2% 1% 2%

11 - 25 mensen 8% 4% 7%

26 - 50 mensen 2% 1% 2%
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Contracten
Bij de contractvormen van de respon-
denten is duidelijk te zien dat zo rond 
het veertigste levensjaar alle kaarten 
geschud zijn. Bij de groep onder de 25 zit 
tweederde op een tijdelijk of uitzendcon-
tract. Dat aandeel loopt gestaag terug en 
stabiliseert op acht tot negen procent.  
Bij de 65-plussers neemt het aantal  
 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Eindtotaal

Uitzendcontract 15% 6% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 4%

Tijdelijk contract 52% 38% 23% 17% 9% 8% 9% 7% 8% 13% 24%

Vast contract 34% 56% 74% 82% 89% 90% 89% 92% 89% 87% 71%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Vast
contract

Tijdelijk
contract

Uitzendcontract

22 % van de respondenten is vrouw. 
De meeste vrouwen die de enquete hebben ingevuld, werken in 
de R&D/Universitair Onderzoek (29 %) of Analyse/Kwaliteitscon-
trole (18 %), en horen bij de groep bioloog (30 %). 
Vrouwen zijn vaker (16 %) actief op zoek naar een andere functie 
dan mannen (11%). 
60 % van de mannen geeft leiding tegenover 75 % van
de vrouwen. 

Man versus vrouw
�

man

vrouw

Sfeer en uitdaging zijn het belangrijkst, maar 
niet altijd voldoende aanwezig.

Sentiment
�

Werkgever is een gerenommeerd bedrijf

Maatschappelijke relevantie/bijdrage

Mobiliteit (dichter bij huis)

Promotiekansen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Flexibele werktijden/thuiswerken

Zekerheid van een langdurig dienstverband

Spraakmakende opdrachten/projecten

Geld/salaris

Ontwikkelings-/opleidingsmogelijkheden

Uitdaging

Sfeer en collegialiteit

Belang en tevredenheid

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Belangrijk Aanwezig

TABEL 2.7 CONTRACTVORMEN PER LEEFTIJDSGROEP

GRAFIEK 2.2 CONTRACTVORMEN NAAR GESLACHT

tijdelijke contracten weer iets toe.
Inzoomend op de contractvormen valt op 
dat vrouwen veel vaker dan mannen op 
een tijdelijk contract zitten. Dit valt voor 
een belangrijk deel te verklaren uit de 
leeftijdsopbouw. De ondervraagde vrou-
wen zijn gemiddeld jonger en jongeren 
hebben over de hele linie minder vaak 
een vast contract.
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Ook bij het aantal contracturen is een 
duidelijk verschil tussen mannen en 
vrouwen te zien. Van de mannen werkt 
93% 36 tot 40 uur per week. Bij de vrou-
wen is dat 74%. Tot hun dertigste werken 
vrouwen ongeveer even vaak fulltime 
als mannen. Daarna gaan veel vrouwen 
parttime werken, maar slechts een klein 
percentage werkt weinig of niet (minder 
dan 23 uur). Het aantal gewerkte uren 
door vrouwen neemt boven de vijftig 
weer iets toe, maar komt niet op het ni-
veau van de twintigers.
Boven de zestig daalt zowel de arbeids-
participatie van mannen als die van 
vrouwen. Mannen lijken over de hele li-
nie te minderen. Bij vrouwen is een licht 
omgekeerd effect zichtbaar. Het aantal 
fulltime werkenden neemt licht toe, maar 
binnen de groep parttime werkenden 
neemt het aantal uren af.

Mannen 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

  0-23 uur 1% 0% 1% 1% 3%

24-31 uur 1% 1% 1% 1% 4%

32-35 uur 3% 6% 7% 5% 8%

36-40 uur 95% 94% 91% 93% 85%

Vrouwen 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

  0-23 uur 3% 3% 6% 3% 13%

24-31 uur 3% 9% 13% 13% 20%

32-35 uur 8% 23% 30% 34% 13%

36-40 uur 87% 65% 51% 51% 53%

TABEL 2.8 ARBEIDSPARTICIPATIE MANNEN NAAR LEEFTIJD

TABEL 2.9 ARBEIDSPARTICIPATIE VROUWEN NAAR LEEFTIJD
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Aan alle respondenten is gevraagd naar 
hun huidige salarisniveau. Doordat zij 
gespreid zijn over verschillende leeftij-
den en functies, vallen hieruit patronen 
af te leiden over het bestaande salaris- 
gebouw. 
Alle genoemde salarissen zijn medianen, 
dat wil zeggen de middelste waarde in de 
betreffende categorie. De leeftijden zijn 
gemiddelden. Deze keuze voorkomt dat 
een enkele uitschieter het resultaat teveel 
beïnvloedt.

Functies in chemie en 
life sciences
Bij het onderzoek in 2014 verdienden 
promovendi (aio’s) in de chemie 30.600 

3. Salarissen
euro per jaar. Dat is gestegen naar 37.500 
euro per jaar. Daardoor zijn mbo’ers in 
het vakgebied nu de laagstbetaalden. Hun 
salaris is zelfs achteruitgegaan, al valt dit 
voor een belangrijk deel toe te schrijven 
aan de gemiddeld lagere leeftijd van de 
respondenten in deze categorie.
De opmerkelijke salarisstijging is in 
meerdere functies zichtbaar. Process 
engineers gaan (bij dezelfde leeftijd 
van de respondenten) van 44.700 naar 
54.200 euro, teamleiders van 52.200 
naar 61.000 euro. Bij andere functies is 
het verschil minder geprononceerd, maar 
de salarisstijging is aanzienlijk groter 
dan het gemiddelde van de cao’s die in 
dezelfde periode werden afgesloten.

De cijfers logenstraffen ook de vaak 
gehoorde klacht dat universiteiten 
slechter betalen dan het bedrijfsleven. 
Een hoogleraar verdient meer dan een 
R&D-manager. Een universitair docent 
verdient ongeveer hetzelfde als een 
projectmanager. Opvallend is dat de 
middelbareschooldocenten in het on-
derzoek nagenoeg hetzelfde krijgen als 
hun universitaire collega’s. Postdocs, 
regelmatig gekenschetst als de koelies 
van het universitaire onderzoek, verdie-
nen evenveel als proces engineers. Dat 
is overigens te danken aan de salaris-
stijging van de laatsten. In het eerdere 
onderzoek waren postdocs duidelijk 
beter af.

GRAFIEK 3.1 SALARISSEN IN CHEMIE EN LIFE SCIENCES
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Functies in techniek
Omdat het onderzoek onder technici 
voorheen anders was opgezet valt voor 
de salarisontwikkeling geen vergelijking 
te maken met voorgaande jaren. Op een 
aantal functies valt wel een vergelijking 
te maken met de chemie, maar dit levert 
geen eenduidig beeld op.
Een consultant in de techniek verdient 
50.500 euro per jaar, in de chemie 
56.100 euro per jaar. Voor R&D- 
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GRAFIEK 3.2 SALARISSEN IN DE TECHNIEK

managers zijn die getallen respectieve-
lijk 82.600 en 93.300. Dat zijn verschil-
len van 10% ten faveure van de chemie. 
Projectmanagers, teamleiders en pro-
ductontwikkelaars verdienen ongeveer 
hetzelfde in beide vakgebieden. Analis-
ten zijn juist beter af in de technologie: 
zowel op hbo- als wo-niveau verdienen 
zij circa 10% meer dan hun collega’s in 
de chemie. Er waren onvoldoende parti-
cipanten uit het onderwijs om relevante 
 

uitspraken te doen over hun positie.
Net als in de chemie en life sciences 
zitten er grote verschillen in beloning 
tussen de verschillende niet-leiding- 
gevende functies. Ontwerpers, archi-
tecten, werkvoorbereiders en program-
meurs zijn het slechtst af, met een sala-
ris van ongeveer 40.000 euro rond het 
dertigste levensjaar. Een proces engineer 
kan op die leeftijd al op de 50.000 euro 
zitten, 20% meer dus.
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Overige functies
Veel chemici en technici belanden in 
functies waarin zij wel hun vakkennis 
inzetten, maar niet direct op de inhoud 
gericht. Dat zijn ten eerste rollen in 
procesbewaking: kwaliteit, veiligheid, 
gezondheid en milieu (doorgaans aange-
duid met de Engelse afkorting QSHE). 
Daarnaast zijn er functies in de marke-
ting, sales, communicatie en algemene 
consultancy (dit laatste ter onderscheid 
van de vakspecifieke consultancy).
Bij de QSHE-functies verdient men hal-
verwege de dertig 45.600 euro per jaar. 
Dit is ongeveer vergelijkbaar met analist 
in de chemie, productontwikkelaar in de 
techniek of applicatiebeheerder in de 
 

ICT. Ook senior en managementfuncties 
lopen min of meer gelijk op met rollen op 
gelijk niveau in het vakgebied zelf.
Dat ligt anders bij functies in QA/RA/
Clinical trials. Deze benaming wordt met 
name in de life sciences gebruikt voor 
kwaliteitgerelateerde functies.
Functies in de marketing & communicatie, 
commercie en consultancy volgen in grote 
lijnen de trends van de andere indirect 
technische functies. Er zit bijvoorbeeld een 
groot gat tussen milieuadviseurs (41.100 
euro per jaar) en andere consultants 
(49.900 euro), wat de waarneming on-
dersteunt dat vergelijkbare functies in de 
hardere technische en chemische beroe-
pen beter betalen.  

Ook is duidelijk dat medewerker mar-
keting en communicatie tot de slechts 
betaalde functies behoort, op één lijn met 
een analist of technicus op mbo-niveau. 
Manager marketing en communicatie 
daarentegen betaalt weer wel op het-
zelfde niveau als manager R&D in de 
techniek.
Op hetzelfde niveau (circa 80.000 euro 
per jaar bij een leeftijd van 43 jaar) be-
vindt zich de manager sales en business 
development in een commerciële om-
geving. Managers met dezelfde functie-
naam in een technische omgeving ver-
dienen op die leeftijd zo’n 10.000 euro 
minder. Een verklaring voor dit verschil 
is niet direct voorhanden.
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GRAFIEK 3.3 SALARISSEN IN DE QA/RA/QSHE

GRAFIEK 3.4 SALARISSEN IN DE MARKETING & COMMUNICATIE, COMMERCIE EN CONSULTANCY
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GRAFIEK 3.5 LOOPBAANPAD VOOR EEN AANTAL GESELECTEERDE FUNCTIES

Loopbaanpaden
Van een aantal functies met veel respon-
denten valt een nadere analyse te maken 
door te kijken naar de leeftijdsverdeling. 
Dit levert een momentopname op, dus na-
drukkelijk geen voorspelling: wie nu dertig 
is kan uit de diagrammen niet afleiden wat 
hij over vijf jaar ongeveer zal verdienen.
Van slechts twee functies is een lijn te 
trekken van halverwege de twintig naar 
(bijna) het pensioen: proces engineer en 
analist op hbo-niveau. Dit zijn functies 
waarin men op verschillende ervarings-
niveaus kan werken. Dat blijkt ook uit  
 

de salariëring. Beginners in deze functie 
verdienen minder dan de helft van wat 
ouderen verdienen. Daarmee is overi-
gens niet gezegd dat mensen veertig jaar 
in dezelfde functie blijven. Het kan best 
zijn dat mensen die op hun vijftigste 
proces engineer zijn tien jaar daarvoor 
een andere functie hadden.
Dat effect is bijvoorbeeld zichtbaar bij 
analisten op wo-niveau. Die verdwijnen 
tussen de 35 en 40 jaar uit de grafiek. 
Het is goed denkbaar dat deze groep 
doorstroomt naar andere functies, terwijl 
hbo-opgeleiden vanaf deze leeftijd werk  
 

overnemen op wo-niveau. Dat valt uit 
het onderzoek echter niet met zekerheid 
op te maken, omdat gekeken is naar het 
opleidingsniveau van de respondenten, 
niet naar het vereiste kennisniveau van de 
functie (dat is niet objectief vast te stellen).
De meeste functies vertonen een logische 
salariscurve: hoger naar mate de leeftijd 
en dus de ervaring toeneemt. Er is één 
opvallende uitzondering, namelijk afde-
lingshoofd/labmanager. Deze beroeps-
groep gaat vanaf zijn vijftigste aanmer-
kelijk minder verdienen. Een verklaring 
hiervoor is niet voorhanden.
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GRAFIEK 3.6 LOOPBAANPAD VOOR EEN AANTAL GESELECTEERDE FUNCTIES
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GRAFIEK 3.7 SALARISSEN VAN ANALISTEN OP HBO-NIVEAU PER BRANCHE

GRAFIEK 3.8 SALARISSEN VAN ANALISTEN OP WO-NIVEAU PER BRANCHE

Branches
Een aantal functies wordt door respon-
denten zo vaak genoemd dat het mogelijk 
is om hun werkgebied uit te splitsen naar 
branche. Hoewel de basis te smal is om 
conclusies aan te verbinden over het alge-
mene betalingsniveau in de branche valt 
toch een aantal patronen te ontwaren.
De grote inkomensverschillen tussen ana-
listen op hbo-niveau zijn deels te verklaren 
door leeftijdsverschillen. Degenen die in 
het diagram de laagste salarissen ontvan-
gen, in de biotechnologie en bij commer-
ciële laboratoria, zijn ruim vijf jaar jonger 
dan de best betaalden in de bouw, het 
onderwijs en de chemische industrie.  
 

Toch is het de vraag of het verschil van 
10.000 euro op jaarbasis helemaal door 
de leeftijd verklaard kan worden. In de 
levensmiddelenindustrie verdient iemand 
van begin dertig 5.000 euro minder dan 
collega’s in de drie genoemde branches.
Deze gedachte wordt bevestigd bij ver-
gelijking de analisten op wo-niveau. 
De betalingsniveaus liggen hier dichter 
bij elkaar, met uitzondering van de pe-
trochemische industrie, die aanzienlijk 
beter betaalt. Opvallend is dat het in de 
bouw en het onderwijs voor het loon wei-
nig uitmaakt of men op hbo- of wo-ni-
veau analist is. In de biotechnologie is de 
positie van wo-analisten beter. 

De cijfers van vier andere beroeps-
groepen met voldoende respondenten 
voor nadere uitsplitsing (ontwerpers 
en architecten, procesengineers, pro-
ductontwikkelaars en projectmanagers) 
worden enigszins vertroebeld door grote 
leeftijdsverschillen. Toch komt ook hier 
de petrochemische industrie naar voren 
als een goede betaler. Installatietechniek 
en machinebouw volgt daar snel achter. 
Architectuur is niet de meest voor de 
hand liggende werkgever voor degenen 
die groot belang hechten aan een hoog 
salaris. Het is een branche die door de 
financiële crisis hard geraakt is en nog 
altijd bezig is overeind te krabbelen.
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GRAFIEK 3.9 SALARISSEN VAN ONTWERPERS EN ARCHITECTEN PER BRANCHE

GRAFIEK 3.10 SALARISSEN VAN PROCES ENGINEERS PER BRANCHE

GRAFIEK 3.11 SALARISSEN VAN PRODUCTONTWIKKELAARS PER BRANCHE

GRAFIEK 3.12 SALARISSEN VAN PROJECTMANAGERS PER BRANCHE
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Branches (vervolg)
Voor vier leidinggevende functies is een 
vergelijking gemaakt tussen chemici 
en technici. Daarbij blijkt dat de salari-
ering ruwweg vergelijkbaar is. Alleen bij 

GRAFIEK 3.13 SALARISSEN CHEMIE & LIFE SCIENCES VERSUS TECHNIEK

€

€

€ €

€

€

€

€

R&D-managers is een verschil van 10.000 
euro ten faveure van de chemici zichtbaar, 
maar dat gaat gepaard met een leeftijds-
verschil van acht jaar. Bij teamleiders/
supervisors gaat juist een klein verschil in 

salaris gepaard met een stevig leeftijdsgat, 
zodat daar de techniek als aantrekkelijk-
ste werkgever uit de bus komt. Over het 
salaris van leidinggevenden vallen dus 
geen eensluidende conclusies te trekken.
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10 %

15 %

42 %

33 %

Technicus/Ingenieur

Ja, actief Ja, maar niet actief Nee, maar als ik tegen
iets leuks aanloop, dan
grijp ik mijn kans

Nee

Chemicus/Procestechnoloog

12 %

13 %

38 %

37 %

€ 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000

Analyse/Kwaliteitscontrole

Productie/Engineering/Bouw/Ontwerp

Consultancy

R&D/Universitair Onderzoek

Technical Support & Design

QA/RA/QSHE

Commercie, Marketing & Communicatie

Automatisering

Onderwijs

Management/Beleid

Salarissen van starters 

van de respondenten is op zoek
naar een andere functie.

zoekt daarbij specifiek naar
een andere werkgever.

switcht alleen voor een vast 
contract.

27 %

52 %
22 %

Arbeidsmobiliteit
Max. 5 jaar geleden afgestudeerd.

Bioloog/Life Scientist/
Moleculair Bioloog

16 %

18 %

36 %

31 %

Top 5 Vaakst op zoek
naar een andere functie

Logistiek 36 %
Lucht- en ruimtevaart 34 %
Farmaceutische industrie 34 %
Financiën, bank- en verzekeringswezen 33 %

Commercieel laboratorium 31 %

Min 5 Minst vaak op zoek
naar een andere functie

Grond-, weg- en spoorbouw 20 %
Handel 21 %
Bouw en civiele techniek (incl. waterbouw) 23 %
(Petro)chemische industrie 23 %
Onderwijs en onderzoek 26 %

  

Starters
De meeste startsalarissen zitten tussen 
35.000 en 40.000 euro, onafhankelijk 
van de branche. Er zijn twee uitschie-
ters. Wie in management en beleid aan 
de slag gaat verdient meer, wie kiest 
voor analyse en kwaliteitscontrole juist 
minder.
Voor starters bestaat een aantal gebrui-
kelijke instapfuncties, met name analist, 
proces engineer en productontwikkelaar. 
Deze zijn bekeken voor respondenten 
met een gemiddelde leeftijd in de tweede 
helft van de twintig en maximaal vier  

jaar werkervaring.
Bij analisten komt de beloning in de 
technische sectoren iets hoger uit de bus, 
maar het verschil is klein. Dat geldt ook 
voor de proces engineering, waar de mar-
ge in het voordeel van de chemie en life 
sciences is. Over het geheel genomen zijn 
er echter wel degelijk grote verschillen 
in de beloning van startersfuncties. Een 
hbo-analist in de life sciences verdient 
een kwart minder dan een wo-analist in 
de techniek (32.200 tegen 41.900 euro 
per jaar).
De verschillen zijn ook klein bij een 

opdeling in vier werkgebieden: analyse/
kwaliteitscontrole, R&D en universitair 
onderzoek, productie en engineering (in-
clusief bouw en ontwerp) en technische 
support en design. 
Vrouwen verdienen bij twee instapfunc-
ties evenveel als mannen, maar in de rol 
van analist scoren zij beduidend lager. 
Leeftijd of werkervaring kan hier niet de 
verklaring zijn. Wel zijn vrouwen vaker 
werkzaam in chemie en life sciences, 
waarvan eerder al opviel dat analisten er 
aanzienlijk minder verdienen dan in de 
technologie.

GRAFIEK 3.14 SALARISSEN VAN STARTERS PER WERKGEBIED

GRAFIEK 3.15 STARTERSSALARISSEN IN EEN AANTAL GESELECTEERDE FUNCTIES: CHEMIE & LIFE SCIENCES VERSUS TECHNIEK
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GRAFIEK 3.16 STARTERSSALARISSEN NAAR WERKGEBIED

GRAFIEK 3.17 STARTERSSALARISSEN NAAR GESLACHT
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4.  Tevredenheid en 
mobiliteit

Aan de respondenten is niet expliciet ge-
vraagd hoe tevreden zij zijn in hun huidi-
ge functie. In plaats daarvan is gevraagd 
naar een aantal factoren die een indicatie 
daarvan geven. Omdat uit eerdere onder-
zoeken was gebleken dat opleidingen een 
belangrijke factor zijn, is hierop nader 
ingezoomd. Tot slot is gevraagd naar de 

intenties die mensen hebben om bij hun 
huidige werkgever te blijven.

Tevredenheidsfactoren
Respondenten kregen een twaalftal fac-
toren voorgelegd met het verzoek aan te 
geven in welke mate zij deze belangrijk 
vonden in een baan. Sfeer en collegialiteit 

scoorden verreweg het hoogst, gevolgd 
door de mate waarin het werk uitdagend 
is en de ontwikkelings- en opleidingsmo-
gelijkheden. Daarna pas volgt het salaris. 
Of de werkgever een gerenommeerd 
bedrijf is doet er nauwelijks toe, aldus de 
respondenten. Ook de maatschappelijke 
relevantie van het werk scoort laag.0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Vast
contract

Tijdelijk
contract

Uitzendcontract

22 % van de respondenten is vrouw. 
De meeste vrouwen die de enquete hebben ingevuld, werken in 
de R&D/Universitair Onderzoek (29 %) of Analyse/Kwaliteitscon-
trole (18 %), en horen bij de groep bioloog (30 %). 
Vrouwen zijn vaker (16 %) actief op zoek naar een andere functie 
dan mannen (11%). 
60 % van de mannen geeft leiding tegenover 75 % van
de vrouwen. 

Man versus vrouw
�

man

vrouw

Sfeer en uitdaging zijn het belangrijkst, maar 
niet altijd voldoende aanwezig.

Sentiment
�

Werkgever is een gerenommeerd bedrijf

Maatschappelijke relevantie/bijdrage

Mobiliteit (dichter bij huis)

Promotiekansen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Flexibele werktijden/thuiswerken

Zekerheid van een langdurig dienstverband

Spraakmakende opdrachten/projecten

Geld/salaris

Ontwikkelings-/opleidingsmogelijkheden

Uitdaging

Sfeer en collegialiteit

Belang en tevredenheid

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Belangrijk Aanwezig

GRAFIEK 4.1 BELANG DAT RESPONDENTEN AAN FACTOREN HECHTEN TEGENOVER DE MATE WAARIN ZIJ DIE VOLDOENDE AANWEZIG ACHTEN 
IN HUN HUIDIGE WERKOMGEVING
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GRAFIEK 4.2 AANBOD EN GEBRUIK VAN OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN OP LEEFTIJD

Vervolgens kregen de respondenten 
de vraag voorgelegd in hoeverre zij de 
twaalf factoren in hun eigen werkomge-
ving herkenden. Opnieuw kwam sfeer en 
collegialiteit als hoogste uit de bus. Op-
vallend is dat slechts ruim een kwart de 
promotiekansen binnen het eigen bedrijf 
als goed tot uitstekend inschat. Salaris, 
opleidingsmogelijkheden en secundaire 
arbeidsvoorwaarden blijven op de helft 
steken, of iets daaronder.
Interessant is de vergelijking van wat 
respondenten (zeer) belangrijk vinden en 
wat zij ervaren. De vergelijking is op twee 
manieren uitgevoerd. In het eerste geval 
is (zeer) belangrijk vergeleken met ‘goed 
tot uitstekend’, in het tweede geval met  
 

‘voldoende tot uitstekend’.
Respondenten vinden sfeer en collegialiteit 
het belangrijkst, en dat is ook de factor die 
zij het meest vinden in hun huidige werk. 
Echter, er is nog een verschil van 22%. Dat 
zijn mensen die sfeer wel belangrijk vin-
den, maar die niet als goed ervaren. Wordt 
‘voldoende’ meegeteld, dan is het verschil 
nog steeds negen procent.
Dit verschil is zichtbaar bij alle factoren 
behalve de reputatie van het bedrijf. Het 
verschil is met name groot bij uitdaging, 
opleidingsmogelijkheden, salaris en 
promotiekansen. Telt men de voldoen-
des mee, dan is de factor met de laagste 
tevredenheid het salaris. Van de respon-
denten noemt 84% dit (zeer) belangrijk,  
 

terwijl slechts 59% het salaris als vol-
doende beoordeelt.
Het omgekeerde effect is alleen zichtbaar 
bij de reputatie van het bedrijf. Respon-
denten hechten hier het minst belang 
aan, maar vinden het wel in grote mate 
terug bij hun werkgever.

Opleidingen
Op één van de twaalf factoren, opleidin-
gen en ontwikkelmogelijkheden, is nader 
ingezoomd met een aantal vervolgvragen 
over wat precies wordt aangeboden en 
in hoeverre daarvan gebruik wordt ge-
maakt. Daarbij is gekeken naar een drie-
tal leeftijdsgroepen: onder de dertig, van 
dertig tot 45 en daarboven.

0 %
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50 %

Aangeboden Gebruikt Gebruikt Gebruikt GebruiktAangeboden Aangeboden Aangeboden

Interne training,
van een collega

of leidinggevende

31 - 45 jaar< 30 jaar 46+ jaar

70 % van de bèta's is tevreden over de opleidingskansen die de 
werkgever biedt. 
93 % van de opleidingen wordt gefinancieerd door de werkgever 
Hoe hoger het opleidingsaanbod van de werkgever, hoe beter de 
ontwikkelingsmogelijkheden beoordeeld worden. De beschik-
baarheid van een training buiten de deur is daarin de belang-
rijkste factor. 
De vertrekintentie van bèta's is hoger als er weinig opleidings-
kansen aanwezig zijn. 

Scholing
�

Opleiding, training
of cursus

buiten de deur

Training on the job
(meester-

gezelconstructie)

Coaching
(m.b.t. niet-technische

vaardigheden) 

Opleidingskansen

Top 5 Best scorende functies

Afdelingshoofd 90 %

Aio/Oio/PDEng/Promovendus 89 %

Beleidsmedewerker 86 %

Product Manager/Specialist 81 %
Teamleider/Supervisor 80 %

Min 5 Slechtst scorende functies
Manager Sales/Manager Business Development 65 %
Analist/Technician (hbo) 64 %
Accountmanager/Sales Executive/Sales Engineer 64 %
Sr. Analist/Technician (hbo) 53 %
Analist/Technician (mbo) 47 %

  

Kansen die de werkgever biedt voor bijscholing of doorontwikkeling
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Opleidingen, trainingen en cursussen 
buiten de deur worden het meest aange-
boden, in min of meer gelijke mate aan 
de verschillende leeftijdsgroepen. Een 
derde van de twee jongste doelgroepen 
maakt daar gebruikt van. Bij de groep 
boven de 45 is dat ruim een kwart – een 
duidelijk maar niet heel groot verschil. 
Interne trainingen worden iets minder 

aangeboden, maar er wordt wel meer 
gebruik van gemaakt.
Bij trainingen ‘on the job’ valt op dat het 
aanbod voor de middengroep significant 
lager is, terwijl er juist meer gebruik van 
wordt gemaakt dan door de oudere groep. 
De 45-plussers maken ook het minst ge-
bruik van de mogelijkheden tot coaching.
De opleidingskansen verschillen sterk 

per functie. Afdelingshoofden, promo-
vendi en beleidsmedewerkers geven aan 
hiervoor de meeste kansen te krijgen. 
Aan de andere kant van het spectrum 
domineren de analisten, die ook bij de 
salarissen al lager scoorden. Beide facto-
ren dragen relatief veel bij aan de vertre-
kintenties van werknemers, zo blijkt uit 
het onderzoek.
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70 % van de bèta's is tevreden over de opleidingskansen die de 
werkgever biedt. 
93 % van de opleidingen wordt gefinancieerd door de werkgever 
Hoe hoger het opleidingsaanbod van de werkgever, hoe beter de 
ontwikkelingsmogelijkheden beoordeeld worden. De beschik-
baarheid van een training buiten de deur is daarin de belang-
rijkste factor. 
De vertrekintentie van bèta's is hoger als er weinig opleidings-
kansen aanwezig zijn. 
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Training on the job
(meester-

gezelconstructie)

Coaching
(m.b.t. niet-technische

vaardigheden) 

Opleidingskansen

Top 5 Best scorende functies

Afdelingshoofd 90 %

Aio/Oio/PDEng/Promovendus 89 %

Beleidsmedewerker 86 %

Product Manager/Specialist 81 %
Teamleider/Supervisor 80 %

Min 5 Slechtst scorende functies
Manager Sales/Manager Business Development 65 %
Analist/Technician (hbo) 64 %
Accountmanager/Sales Executive/Sales Engineer 64 %
Sr. Analist/Technician (hbo) 53 %
Analist/Technician (mbo) 47 %

  

Kansen die de werkgever biedt voor bijscholing of doorontwikkeling

GRAFIEK 4.3 BEST EN SLECHTST SCORENDE FUNCTIES VOOR OPLEIDINGSKANSEN
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GRAFIEK 4.4 ARBEIDSMOBILITEIT PER FUNCTIE

TABEL 4.1 VOORWAARDEN GESTELD DOOR RESPONDENTEN DIE (ACTIEF) OP ZOEK ZIJN NAAR EEN NIEUWE FUNCTIE

TABEL 4.2 VOORWAARDEN GESTELD DOOR RESPONDENTEN DIE NIET ACTIEF OP ZOEK ZIJN NAAR EEN NIEUWE FUNCTIE, MAAR EEN GOED 
AANBOD NIET ZULLEN LATEN LOPEN

Vertrekintenties
Tot slot is gevraagd naar de plannen bij 
de respondenten om op zoek te gaan 
naar een andere functie, al dan niet bij 
dezelfde werkgever. Het aantal mensen 
dat aangeeft op zoek te zijn verschilt per 
sector, maar niet bijzonder veel. In de 
logistiek is 36% op zoek naar een nieuwe 
uitdaging, in de grond-, weg- en spoor-
bouw is dat 20%. Gemiddeld is 27% op 
 

zoek naar een andere functie, waarbij 
22% ook specifiek een andere werkgever 
zoekt. 1% heeft het plan opgevat om voor 
zichzelf te beginnen.
Uitgesplitst naar vakgebied wordt wel een 
opvallend verschil zichtbaar. Van de che-
mici en technici is 25% al dan niet actief 
op zoek naar een nieuwe functie. In de life 
sciences is dat 34%. Hier bestaat onge-
twijfeld een verband met het gegeven dat  
 

in dit vakgebied het meest met tijdelijke 
contracten wordt gewerkt. 
Aan mensen die aangaven een switch 
te overwegen is gevraagd onder welke 
voorwaarden zij dit zouden doen. Net 
iets meer dan de helft geeft hierbij aan 
de overstap alleen te maken wanneer 
een vast contract wordt aangeboden. Dit 
verschilt echter sterk afhankelijk van de 
omstandigheden.
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15 %

42 %

33 %

Technicus/Ingenieur

Ja, actief Ja, maar niet actief Nee, maar als ik tegen
iets leuks aanloop, dan
grijp ik mijn kans

Nee

Chemicus/Procestechnoloog

12 %

13 %

38 %

37 %

€ 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000

Analyse/Kwaliteitscontrole

Productie/Engineering/Bouw/Ontwerp

Consultancy

R&D/Universitair Onderzoek

Technical Support & Design

QA/RA/QSHE

Commercie, Marketing & Communicatie

Automatisering

Onderwijs

Management/Beleid

Salarissen van starters 

van de respondenten is op zoek
naar een andere functie.

zoekt daarbij specifiek naar
een andere werkgever.

switcht alleen voor een vast 
contract.

27 %

52 %
22 %

Arbeidsmobiliteit
Max. 5 jaar geleden afgestudeerd.

Bioloog/Life Scientist/
Moleculair Bioloog

16 %

18 %

36 %

31 %

Top 5 Vaakst op zoek
naar een andere functie

Logistiek 36 %
Lucht- en ruimtevaart 34 %
Farmaceutische industrie 34 %
Financiën, bank- en verzekeringswezen 33 %

Commercieel laboratorium 31 %

Min 5 Minst vaak op zoek
naar een andere functie

Grond-, weg- en spoorbouw 20 %
Handel 21 %
Bouw en civiele techniek (incl. waterbouw) 23 %
(Petro)chemische industrie 23 %
Onderwijs en onderzoek 26 %

  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Totaal

Alleen een vast contract 22% 20% 32% 45% 60% 71% 65% 69% 32% 50% 40%

Een jaarcontract 64% 68% 58% 47% 33% 24% 26% 17% 29% 0% 49%

Een tijdelijk contract/een 
uitzendcontract

13% 12% 11% 7% 6% 5% 10% 14% 39% 50% 11%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Totaal

Alleen een vast contract 33% 51% 58% 70% 74% 80% 83% 87% 73% 43% 63%

Een jaarcontract 56% 44% 38% 27% 24% 20% 14% 9% 15% 14% 32%

Een tijdelijk contract/een 
uitzendcontract

10% 6% 4% 3% 1% 1% 3% 4% 13% 43% 5%
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Het verbaast niet dat jongeren die zelf 
op zoek zijn de minste waarde hechten 
aan een vast contract. Tweederde van 
degenen onder de dertig neemt met een 
jaarcontract genoegen. Werknemers 
tussen de veertig en de zestig switchen in 
overgrote meerderheid alleen bij een vast 
contract. Vanaf het zestigste levensjaar 
zijn jaarcontracten en tijdelijke contrac-
ten weer bespreekbaar.
Degenen die niet op zoek zijn, maar ook 
geen kans zullen laten lopen wanneer 
die zich voordoet, zijn begrijpelijkerwijs 
kieskeuriger. Over de hele linie is de 
voorkeur voor een vast contract hier  
groter, behalve bij de 65-plussers. Zij 
vinden een contract voor bepaalde tijd  
 

ook prima. 
Bekeken is of er een correlatie bestaat 
tussen opleidingskansen en de intentie 
om een nieuwe functie te zoeken. Die 
blijkt te bestaan. Of de opleidingskan-
sen voldoende, goed of uitstekend zijn, 
maakt voor de vertrekintenties niet veel 
uit. Bij matige en onvoldoende moge-
lijkheden daalt de behoefte om te blijven 
snel. Zeventig procent van de mensen 
die meent dat zijn bedrijf of organisatie 
onvoldoende mogelijkheden tot oplei-
dingen biedt is op zoek naar een andere 
werkgever.
Bij de tevredenheid in verhouding tot het 
belang dat mensen eraan hechten, kwam 
de factor salaris als minste uit de bus.  
 

Daarom is gekeken in hoeverre een cor-
relatie bestaat tussen deze factor en de 
vertrekintenties. Deze blijkt te bestaan, 
zij het niet heel sterk. Ook hier geld dat 
de beoordelingen voldoende, goed en 
uitstekend niet tot een groot verschil in 
vertrekintenties leidt.  
Tot slot is ingezoomd op de mensen die 
aangeven op zoek te zijn naar een nieu-
we werkgever en is bekeken op welke 
tevredenheidsfactoren zij het opvallendst 
scoren. Daaruit blijkt nogmaals dat op-
leidingsmogelijkheden het zwaarst we-
gen. De helft van de zoekers geeft aan dat 
een probleem te vinden in zijn huidige 
werkkring. Slechts een derde is ontevre-
den over het salaris.

GRAFIEK 4.5 OPLEIDINGSKANSEN VERSUS VERTREKINTENTIES
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 onvoldoende/matig voldoende Goed/uitstekend

Ontwikkelings-/opleidingsmogelijkheden 51% 23% 26%

Uitdaging 37% 29% 34%

Salaris 31% 35% 34%

Sfeer/collegialiteit 21% 24% 54%

GRAFIEK 4.6 SALARISTEVREDENHEID VERSUS VERTREKINTENTIES

TABEL 4.3 OPVALLENDE FACTOREN BIJ MENSEN DIE AANGEVEN OP ZOEK TE ZIJN NAAR EEN NIEUW WERKGEVER
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Het onderzoek is uitgevoerd door de 
redacties van TW (nieuwsmedium over 
technologie en bètawetenschap) en C2W 
(nieuwsmedium voor hogeropgeleide 
chemici en life scientists), beide onder-
deel van Bèta Publishers, in nauwe sa-
menwerking met HR-adviesbureau Be-
renschot en CheckMark Labrecruitment, 
specialist in werving, selectie en detache-
ring van professionals in chemie en life 
sciences. Lezers van de bladen C2W en 
TW en relaties van CheckMark en Beren-
schot werden benaderd met het verzoek 
deel te nemen. Hieraan gaven 7.335 per-
sonen gehoor. Van hen maakten 5.436 de 
enquête helemaal af. Uiteindelijk waren 
5.755 enquêtes voldoende ingevuld om 
bruikbaar te zijn.
Respondenten konden voor functies en 
branches kiezen uit een beperkt aantal 
mogelijkheden. Vanwege de veelheid 
aan reëel bestaande functiebenamingen 
hebben mensen regelmatig zelf moeten 
kiezen welke term zij het best bij hun 
functie vonden passen. Voor branches  
 

5. Verantwoording
geldt dat sommige bedrijven in meerdere 
branches acties zijn, zodat ook hier men-
sen soms hebben moeten interpreteren. 
Het valt uiteraard niet te garanderen 
dat mensen met identieke functies bij 
hetzelfde bedrijf dezelfde keuzes hebben 
gemaakt bij het invullen van de enquête. 
Er zit dus een zekere bandbreedte in de 
benamingen.
Bij de verwerking van de gegevens zijn 
alleen die deelverzamelingen in beschou-
wing genomen met tenminste twintig 
respondenten. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat sommige functies die aangegeven 
konden worden (zoals systeemarchitect) 
niet terug te vinden zijn in de analyse 
per functie. Dezelfde respondenten zijn 
uiteraard wel meegenomen bij andere 
analyses.

Betrokken partijen
Bèta Publishers is uitgever van con-
tent, op papier en online, voor hoger 
opgeleiden met een technische of natuur-
wetenschappelijke achtergrond. Tot de 
 

titels behoren C2W en TW. Daarnaast 
organiseert Bèta Publishers vakinhoude-
lijke congressen en carrièrebeurzen en 
verzorgt onderdelen van evenementen 
van derden. Altijd vanuit de eigen exper-
tise, kennis van communicatie met haar 
specifieke doelgroep. Bèta Publishers 
maakt deel uit van uitgeefplatform Vak-
bladen.com.
Berenschot geeft al bijna tachtig jaar 
professioneel hoogwaardige adviezen aan 
zowel publieke als private organisaties 
die voor een maatschappelijk of bestuur-
lijk vraagstuk staan. De ontwikkeling van 
menselijke kapitaal is een van de voor-
naamste werkterreinen.
CheckMark Labrecruitment is ge-
specialiseerd in de werving, selectie en 
detachering van professionals in chemie, 
biotechnologie, food en farma. Naast het 
koppelen van hoogwaardig personeel aan 
opdrachtgevers organiseert CheckMark 
Labrecruitment ook netwerkbijeenkom-
sten voor werkgevers en ontwikkelpro-
gramma’s voor jong talent.


