
Het onderzoek van Korn Ferry
Jaarlijks verzamelt Korn Ferry de individuele 

beloningsgegevens van alle bedrijven 
waarmee zij samenwerken. Dit jaar (2019) 
zijn er gegevens in de database opgenomen 
van 633 middelgrote en grote bedrijven in 
Nederland. Omdat Korn Ferry niet alleen 
gegevens van De Volksbank onderzoekt maar 
ook van deze andere bedrijven, kunnen zij de 
Gender Pay Gap van De Volksbank vergelijken 
met andere organisaties. Dit helpt ons om te 
bepalen waar wij staan ten opzichte van de 
markt. 

Be lon ingsve rsch i l l en  

tussen  mannen  en  

v rouwen  b i j  De  Vo lksbank

Tegenwoordig is er veel aandacht voor het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, 
ofwel de ‘Gender Pay Gap’. Ook De Volksbank vindt het belangrijk om eerlijk te belonen. Dat 

betekent dat de beloningsverschillen tussen medewerkers goed uitlegbaar moeten zijn en 
geen verband mogen houden met bijvoorbeeld afkomst, huidskleur of geslacht. Wij hebben 
managementadviesbureau Korn Ferry gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te 
voeren naar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen bij De Volksbank. 

Cijfers bij de varianten

Gender Pay Gap… De Volksbank Totale markt Financiële sector

… binnen één organisatie 16,6% 14,4% 21,4%

… gecorrigeerd voor schalen 0,5% 1,9% 1,3%

… gecorrigeerd voor schalen en leeftijd 0,2% 1,0% 1,2%

Varianten van de Gender Pay Gap
Korn Ferry analyseert de Gender Pay Gap op 

verschillende niveaus om de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen zo goed mogelijk te begrijpen:

Toelichting: een percentage van 10% in de tabel betekent dat het vaste salaris van vrouwen op 

fulltime basis gemiddeld 10% lager l igt dan het vaste salaris van mannen.

© K orn  Ferry  2019. A l l  R ig hts Reserved.1

In onderstaande tabel vind je de 
uitkomsten van het onderzoek.

De Gender Pay Gap binnen één 
organisatie: het gemiddelde salaris van 

alle mannen wordt vergeleken met het 
gemiddelde salaris van alle vrouwen.

De Gender Pay Gap gecorrigeerd voor 
schalen: het gemiddelde salaris van 
mannen en vrouwen wordt per schaal 
vergeleken binnen het bedrijf.

De Gender Pay Gap gecorrigeerd voor 
schalen en leeftijd: het gemiddelde 
salaris van mannen en vrouwen wordt 
binnen één organisatie per schaal én per 
leeftijdscategorie vergeleken. 
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Correctie voor leeftijd
Naast de schalen kan er nog verder 

gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld voor 
leeftijd, waarmee de vergelijking nog 
specifieker wordt. De Pay Gap met 
leeftijdscorrectie bedraagt bij De Volksbank 
nog 0,2%. Dit beloningsverschil is kleiner dan 
bij andere bedrijven, zowel in de Algemene 
Markt (1,0%) als in de financiële sector 
(1,2%).  

Conclusies en vervolg

De Gender Pay Gap bij De Volksbank is na 
correctie voor schalen en leeftijd 0,2%. Dit 
beloningsverschil is kleiner dan bij andere 
bedrijven, zowel in vergelijking met de totale 
markt als in de financiële sector.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het 
belangrijk is om nog beter aan te sturen op 
een meer gelijkmatige verdeling van mannen 
en vrouwen over de verschillende divisies en 
functieniveaus, ofwel ‘Gender Equality ’. Op 
dit moment investeren wij al in verschillende 
initiatieven om Gender Equality binnen De 
Volksbank te vergroten.

Correctie voor schalen
Zowel bij De Volksbank als bij andere 

bedrijven zien we dat het aandeel vrouwen 
afneemt naarmate de functiezwaarte 
toeneemt. De grafiek hieronder toont de 
verdeling mannen en vrouwen per schaal bij 
De Volksbank. Omdat bij een hogere schaal 
een hoger salaris hoort en omdat er meer 
mannen in hogere schalen werken, zien we 
dat mannen gemiddeld hoger beloond worden 
dan vrouwen. Dit is de reden waarom de 
Gender Pay Gap kleiner wordt na correctie 
voor schalen.  
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