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2015
Bestellen kan nu al!

INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. We lobbyen om onder-
nemen makkelijker te maken. Onze retailprofessionals ondersteunen en adviseren 
je over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast 
helpen wij je om je voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap. MKB Banenmonitor



Betaal jij je werknemers marktconform, minder of 
misschien wel meer dan anderen? Het INretail 
salarisonderzoek 2015, gebaseerd op Loket.nl 
salarisdata, maakt dit inzichtelijk voor functies in 
de branches Mode*, Wonen en Tuincentra!

 Bestellen kan nu al! 

Ga naar www.inretail.nl/salarisonderzoek2015. De brochure wordt bij bestelling 
eind januari 2016 beschikbaar gesteld.

 � Gratis voor Loket.nl gebruikers;
�� ¤�14,95 voor retailers die lid zijn van INretail en geen Loket.nl gebruiken;
�� ¤�50,- voor niet-leden van INretail en niet-gebruikers van Loket.nl.

è Een sneak preview van enkele salarissen vind je op de pagina hiernaast.

Mode*

Salarisonderzoek 2015

Sneak preview

Ook de salarissen van andere functies, zoals bedrijfsleider, verkoop- en logistiek 
medewerker in jouw branche weten? Bestel dan het salarisonderzoek 2015. 

* Onder Mode worden ook medewerkers werkzaam in Sport-, Schoenen- en Lederwarenwinkels gerekend.
** Het betreft bruto maandsalarissen.

 Haal het maximale uit je salaris- en personeelsadministratie 

Maakt jouw accountant al gebruik van Loket.nl, hét online platform voor personeels- 
en salarisadministratie? Doe de accountantcheck op www.loket.nl/inretail
Met Loket.nl stroomlijn je administratieve processen tussen jou, je accountant en 
je medewerkers. Als gebruiker van Loket.nl krijg je bovendien gratis toegang tot 
o.a. het INretail salarisonderzoek 2015. 

www.loket.nl/inretail

De handige naslagbrochure geeft inzicht in: 
 � Gemiddeld bruto maand- en uurloon;
 � Salaris naar leeftijd en bedrijfsgrootte;
 � Man/vrouw verhouding en gemiddelde leeftijd;
 � Type contract en verloop in de branche.

Het INretail salarisonderzoek 2015 is uitgevoerd door de Van Spaendonck MKB 
Banenmonitor met behulp van anonieme salarisdata uit Loket.nl van ruim 1.700 
werkgevers en 15.000 werknemers in de INretail branches.

Assistent filiaalmanager
�� ¤�1.918,- per maand**
 � 34 jaar
 � 40% fulltime

Vakantiekracht
�� ¤�8,- per uur**
 � 26 jaar
 � 3% fulltime

Meubelstoffeerder
�� ¤�2.307,- per maand**
 � 46 jaar
 � 75% fulltime

Bedrijfsleider
�� ¤ 2.741,- per maand**
 � 42 jaar
 � 84% fulltime

Verkoopmedewerker
�� ¤�1.895,- per maand**
 � 41 jaar
 � 21% fulltime

Administratief medewerker
�� ¤�2.402,-�per maand**
 � 43 jaar
 � 21% fulltime

Bron: Van Spaendonck MKB Banenmonitor
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