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Even voorstellen



Een relevante vergelijking van personeelskosten binnen de 
peergroep van CSP’s in Nederland

Doelstelling

Houvast voor het 
salarishuis van je 

onderneming

Vergelijking met collega 
ondernemingen waarmee 
vergelijken ook relevant is

Jaarlijks terugkerende 
benchmark



• Cloud/Internet Service Providers & Hosters in Nederland
• Minimaal 5 jaar bestaand
• Tussen de 10 en 250 FTE
• Een groep bedrijven die bij elkaar meer FTE heeft, maar in werk 

maatschappijen actief is, mag participeren per werkmaatschappij

Doelgroep



Het principe:
• Je kunt alleen resultaten krijgen als je met jouw data bijdraagt

• Er is een generiek functiehuis ontwikkeld
waarin de meeste medewerkers van een 
CSP geplaatst kunnen worden
• De bruto-bruto all-in loonkosten 

per FTE worden als uitgangspunt 
genomen in de vergelijking
• Alle ontvangen data is anoniem en 

wordt vertrouwelijk behandeld. 
Data wordt niet gedeeld met derden.

De benchmark



• Naast MSP nu ook CSP Salaris benchmark
• Online dashboard beschikbaar
• Secundaire arbeidsvoorwaarden per functie
• Volledig onafhankelijke uitvoering door Partner Navigator
• Aantal functies duidelijker omschreven o.b.v. feedback

Nieuw in 2022

We doen dit nu voor de 
3e keer in een vergelijkbare 

doelgroep
De eerste keer was in 2018



Het functiehuis

Functiegroepen: Levels:

• Senior
• Medior
• Junior
• Management
• (Stagaire)

Technisch

Commercieel

Office support

HR

Finance



Uitwerking MSP Salaris Benchmark 2018

Presentatie van resultaten
• Overzichtelijke tabel
• Aanvullende grafieken
• Optioneel: dashboard



Planning 2022

• Project start
• DeelnemersJan

• Deadline 
deelname

• Input
Mei

• Input
• Deadline 31 

Augustus
Aug • Resultaten

• OpleveringSept



Deelname betekent:
1. Participant levert data aan van alle personeelsleden in het gevraagde 

format
2. Participant betaalt deelname fee van €550,-* per werkmaatschappij bij 

inschrijving
• Indien een bedrijf met meerdere relevante werkmaatschappijen actief is, kan alleen 

worden deelgenomen als minimaal 2/3 van de werkmaatschappijen (in FTE) 
participeert

• Optioneel online en exclusief dashboard beschikbaar €150,-

3. Participant ontvangt geconsolideerd overzicht in Excel formaat

*Bedragen exclusief BTW

Participatie



Samenwerking met DCC

DCC leden krijgen €100 korting op deelname!



• Stuur een bericht aan:
• info@partnernavigator.com

• Of stuur direct een bericht aan 
• leo.vanschie@partnernavigator.com

• Wij pakken het proces verder met je op

Hoe aan te melden

mailto:info@partnernavigator.com
mailto:leo.vanschie@partnernavigator.com


CSP Salaris 
benchmark

2022

I.s.m.


