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BELONING
IN GELD IS
ARMOEDIG

Geld als beloningsmiddel is maar beperkt inzetbaar. En toch is het geld waar bedrijven

hun beloningsbeleid volledig en haast klakkeloos op baseren.

De financiële crisis heeft

de discussies over

bonussen en variabele

beloning aanvankelijk

heftig doen oplaaien. Maar de storm is

ook alweer tot bedaren gekomen.

De bonuscultuur lijkt, in ieder geval in

de financiële wereld, gewoon stand te

hebben gehouden. En dat is jammer, zo

meent Patricia deWit, senior adviseur

bij Bureau Baarda en auteur van het boek

Bonussen, de werking van variabele belo-

ning. ‘Nog afgezien van eventuele morele

bezwaren is het bieden van bonussen

maar beperkt zinvol. Zeker, voor het

behalen van kortetermijnresultaten kan

een geldelijke bonus in het vooruitzicht

haar vruchten wel degelijk afwerpen.

Maar er zijn ook risico’s. Een van de

gevaren is dat vertrouwen en commu-

nicatie worden vervangen door geld.

De doelen worden gehaald, en er wordt

eenvoudigweg afgerekend. Van commu-

nicatie over het hoe, wat en waarom van

die doelen, is vaak geen sprakemeer.’

Ook beloningsdeskundige Lianne Ham-

stra van adviesbureau Hamstra & Geysen

meent dat bonussen vaak ten onrechte

worden ingezet. ‘Ik zie mensen echt niet

harder werken omdat ze een bonus in het

vooruitzicht hebben. Uitzonderingen

daargelaten. Maar zelfs als je kijkt naar

die uitzonderingen kun je vraagtekens

plaatsen bij het uiteindelijke effect dat

de bonus heeft. Mensen gaan wellicht tij-

delijk harder lopen, maar de vraag is of

ze niet de verkeerde richting op gaan en

of ze samenwerking niet uit de weg gaan

omdat ze bang zijn dat een ander met de

eer gaat strijken.’

Bedrijvenmogen wat Hamstra betreft

wel wat kritischer zijn met het invoeren

van bonussystemen. ‘Vele zeggen het

te doen omdat demarkt er om vraagt,

maar dat is te gemakkelijk. Er komen

meer overwegingen bij kijken. Bereik je

ermee wat je ermee wílt bereiken? Is een

bonus wel de juiste beloningsvorm? En

wemoeten ook niet vergeten waarvoor

bonussen ooit in het leven zijn geroepen.

Dat was om ervoor te zorgen dat mana-

ger enmedewerker samenmet elkaar in

gesprek gingen om te kijken wat men de

komende periodemet elkaar wilde berei-

ken en op welke manier. Nog steeds geldt

dat als het meest waardevolle onderdeel

van het uitreiken van een bonus. Daar

zou de focus opmoeten liggen.’

Goed beloningsbeleid

Belonen is vooral een kwestie vanmaat-

werk, zomeent Elke Schulting, interim
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projectmanager Arbeidsvoorwaarden

bij Koninklijke BAMGroep en eigenaar

van Zilt Management en Consultancy.

‘Niet ieder mens wordt immers door

hetzelfde gemotiveerd. Dat kan door

geld zijn, maar dat kan ook door extra

vrije tijd, ontwikkeling, enzovoorts zijn.

Belangrijk is dus om te kijken wie je

voor je hebt. Waar wordt een persoon nu

echt door gemotiveerd? Ga daarover een

gesprek aan. Dat wordt mijns inziens

te weinig gedaan. Te vaak wordt het

beloningsmiddel geld gemakshalve uit

de kast gehaald.’

Hamstra is het daarmee eens: ‘Herzberg

zei het al: beloning is een hygiënefactor.

Wanneer dit in de ogen van demede-

werker niet goed is geregeld, kan het tot

onvrede leiden. Is het wel goed geregeld,

dan leidt het niet per se tot tevredenheid

of betere prestaties. Maar helaas hebben

leidinggevenden doorgaansmaar weinig

kennis vanmotivatietheorieën.’

Wie demainstreammotivatietheorieën

er op naslaat, ziet dat Herzberg bij lange

na niet de enige was die aantekeningen

plaatste bij geld als beloningsvorm.

‘Edward Deci maakte bijvoorbeeld in

1969 al een verschil tussen intrinsieke

en extrinsieke motivatie. Hij stelde dat >



mensen een intrinsieke belangstelling
hebben om hun eigen capaciteiten te
ontwikkelen’, aldus Annemarie Geysen
van adviesbureau Hamstra & Geysen.
‘Met een geldelijke beloning verhoog je
weliswaar de belangstelling en prestaties
vanmensen, maar tegelijkertijd neemt
de intrinsieke motivatie om zichzelf te
ontwikkelen af.’ OokMcGregor met z’n
X-Y-theorie maakte onderscheid tussen
intrinsieke en extrinsiekemotivatie. Gey-
sen: ‘Een geldelijke beloningwakkerde
wat hembetreft vooral dat laatste aan.
Maar extrinsiekemotivatie is vaak van
korte duur.Mensen die intrinsiek gemoti-
veerd zijn, presteren op lange termijn
bijna altijd beter.’
En zo zijn er nog tal van beproefdemo-
tivatietheorieën die aangeven dat geld
weliswaar motiveert, maar niet zonder-
meer en zelden op lange termijn. Geysen:
‘Daniël Pink is een van de nieuwere
denkers op dit gebied. Hij stelt dat de
oudemanier van belonen bijvoorbeeld
niet werkt bij het oplossen van complexe
problemen. Mensen doen dit niet sneller

of beter als ze hiervoor beloond worden.
Sterker nog, een extra beloning belem-
mert hun creativiteit. Mensen raken
hierdoor bovendienminder betrokken
bij wat ze doen en leveren een slech-
tere kwaliteit af. De resultaten van de
bonuscultuur spreken wat dit betreft
boekdelen.’
Ook recentere onderzoeken van eigen

bodem bevestigen het beeld dat belonen
vanmedewerkers over meer zoumoeten
gaan dan geld alleen. Zo blijkt uit een
onderzoek van TNO uit 2011 dat een
goede chef voor eenmedewerker net zo
belangrijk is als het salaris. Leermoge-
lijkheden worden door 89 procent van
de ondervraagden als heel belangrijk
ervaren, en interessant werk zelfs door
97 procent.

Bewuster van grenzen
De wetenschap stelt kortom al jaren dat
geld als beloningsmiddel maar beperkt
inzetbaar is. En toch is het geld - of zoals
Pink stelt: spiegeltjes en kraaltjes - waar
bedrijven hun beloningsbeleid volledig
en haast klakkeloos op baseren. Ham-
stra: ‘Een beloningsbeleid moet vooral
goed doordacht en logisch zijn. Waarom
juist dit beloningsbeleid?Wat beoogt
de organisatie ermee? Enzovoorts. Dat
verhaal moet kloppen. En het verhaal is
armoedig wanneer het uitsluitend over
geld gaat. Dat accepterenmedewerkers
vandaag de dag niet meer.’
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‘Mensen werken

niet harder omdat

ze een bonus in

het vooruitzicht

hebben’

Daar sta je dan. Je organisatie is blij met je prestaties, dus word je ineens beloond met een
managementfunctie. Mooi! Je weet dus heel veel van je vakgebied. Maar communiceren,
organiseren, motiveren en delegeren zijn wellicht nog niet je sterkste kant. Kijk daarom
rustig even op imkopleidingen.nl/mma.Met acht sessies ben je al een stuk wijzer ...
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