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Samenvatting
In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre prestatiebeloning een geschikt systeem is om
de arbeidsmotivatie van de werknemers te verhogen. Livingcapital is een
vastgoedbeheerbedrijf met ruim 140 short-stay-appartementen in Amsterdam, verspreid
over alle stadsdelen. Het management is voornemens een prestatiebeloningssysteem in te
voeren. In dit onderzoek moet duidelijk worden wat de invloed van prestatiebeloning is op
de arbeidsmotivatie van de medewerkers is en welke eventuele andere factoren bestaan in
de relatie tussen prestatiebeloning en arbeidsmotivatie waar rekening mee moet worden
gehouden. Hiertoe is kwalitatief onderzoek verricht (interviews). De onderzoeksvraag luidt:
'Hoe kan prestatiebeloning volgens de medewerkers van Livingcapital bijdragen aan hun
arbeidsmotivatie?'
Sinds het begin van de vorige eeuw zijn er diverse motivatietheorieën ontwikkeld.
Aanvankelijk waren deze impliciet één dimensonaal, waarbij ervan uit werd gegaan dat geld
motiveert (Taylorisme). Later kwam er een tweede stroming, waarin motivatie werd
verklaard aan de hand van psychologische behoeften (inhoudstheorieën). Hierop volgde een
derde stroming, waarbinnen motivatie niet alleen werd verklaard vanuit de inhoud, maar
tevens vanuit de interactie met de context en de sociale, culturele en politieke processen die
daarbinnen spelen. In dit onderzoek is uitgegaan van deze laatste benadering.
Het praktijkonderzoek heeft aangetoond dat prestatiebeloning volgens het
merendeel van de medewerkers van Livingcapital zal bijdragen aan hun motivatie omdat zij
verwachten dat hun prestaties positief beïnvloed zullen worden als gevolg van de financiële
prikkel. Door de medewerkers wordt namelijk gewezen op de voordelen van een stijgende
omzet als gevolg van de financiële prikkel en de motiverende werking daarvan, het
vergroten van het gevoel van rechtvaardigheid doordat medewerkers worden beloond naar
inzet en het behouden en aantrekken van de juiste medewerkers. Tegelijkertijd zijn er uit de
interviews diverse twijfels, bezwaren en voorwaarden naar voren gekomen, waarmee
rekening zal moeten worden gehouden bij de implementatie van het
prestatiebeloningssysteem.
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende beleidsaanbevelingen:
Communiceer duidelijk en transparant wat de bedoelingen zijn van het
prestatiebeloningssysteem en de criteria waaraan medewerkers moeten voldoen.
Betrek de medewerkers bij de implementatie van het prestatiebeloningssysteem.
Betrek ook niet-commerciële functies bij het prestatiebeloningssysteem om te voorkomen
dat zij zich onrechtvaardig behandeld voelen.
Besteed niet alleen aandacht aan commerciële doelen, maar ook aan zaken als kwaliteit en
service. Dit om doelverschuiving te voorkomen.
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Zorg dat medewerkers over voldoende autonomie beschikken om hun werkzaamheden uit
te kunnen oefenen.
Geef medewerkers de keuze uit een bonus of andere vormen van beloning (zoals vrije dagen
of bonnen en coupons).
De bonus dient op individueel niveau te zijn. Wel moet het personeel getraind en gecoacht
worden om te blijven werken aan het groepsproces, om te voorkomen dat onderlinge
concurrentie de groepssfeer verpest.
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1.

Inleiding

1.1. Achtergrond
De laatste jaren is prestatiebeloning onderwerp van maatschappelijke discussie. Dit hangt
vooral samen met de financiële crises, waardoor veel beleggers hun geld kwijtraakten en
werknemers hun baan verloren. Desondanks kregen bestuurders grote beloningen
uitgekeerd, wat tot maatschappelijke verontwaardiging heeft geleid. In 2011 bijvoorbeeld
bleken zeven banken maar liefst 600 van hun topbankiers nog steeds te hoge bonussen uit
te keren (RTLZ, 2011). Zo kreeg ING topman Jan Hommen een bonus van 1,25 miljoen
uitgekeerd (NOS, 2011). In 2011 is de wetgeving aangepast om te voorkomen dat banken op
deze weg zouden doorgaan (Langelaar, 2011). Desondanks blijven dergelijke beloningen
uitgekeerd worden. Begin 2013 kreeg ex-topman Filip Dierckx van Fortis èèn miljoen op zijn
rekening (Telegraaf, 2013). SNS topman kreeg 1,8 miljoen ondanks het wanbeleid van de
bank. Deze voorbeelden geven aan dat de bankencrisis, waarbij bankiers onevenredig grote
risico's namen en de regels aan hun laars lapten, een voorbeeld is van het voornaamste
bezwaar tegen prestatiebeloningssystemen, namelijk dat het onethisch gedrag kan uitlokken
(Boxall en Purcell, 2008).
Hoewel de recente excessen het nieuws domineren, wordt het concept van de
prestatiebeloning al 30 tot 35 jaar in Nederlandse ondernemingen toegepast (Miedema-van
den Heuvel, 1994). Dat is niet verwonderlijk. Volgens Thierry (2008, p. 14-16) kan
prestatiebeloning medewerkers aantrekken op de arbeidsmarkt, ervoor zorgen dat
gekwalificeerde medewerkers behouden blijven, prestaties stimuleren, nieuw arbeidsgedrag
aanleren en ongemakken compenseren. Bovendien sluit het aan bij het toenemende
individualisme in organisaties, dat vraagt om op maat gesneden arbeidsvoorwaarden. Een
voorbeeld hiervan is het individueel belonen van werknemers. Daarom past
prestatiebeloning goed binnen deze trend (Thierry, 2008). Prestatiebeloning doet recht aan
individuele verschillen in inzet, kwaliteit en resultaten van medewerkers. Onderzoek heeft
aangetoond dat prestatiebeloning motiverend kan werken. Als een medewerker merkt dat
hij meer verdient naar zijn inzet, zal hij zich een volgende keer ook meer inspannen om een
taak gedaan te krijgen.
Kortom: prestatiebeloning kan gepaard gaan met negatieve effecten, maar ook een
positief effect hebben op de arbeidsmotivatie van werknemers. Volgens Thierry & Koopman
(1988) is het dan ook belangrijk om vooraf te onderzoeken of het invoeren van
prestatiebeloning past bij het bedrijf. In dit onderzoek wordt dit advies opgevolgd en wordt
een organisatie onderzocht om te bezien in hoeverre prestatiebeloning een geschikt
systeem is om de arbeidsmotivatie van de werknemers te verhogen. De organisatie in
kwestie is Livingcapital. Livingcapital is een bedrijf dat nog niet zeker weet of zij gebruik wil
maken van prestatiebeloning. Livingcapital is een vastgoedbeheerbedrijf met ruim 140 shortstay-appartementen in Amsterdam, verspreid over alle stadsdelen. Livingcapital heeft
beheerovereenkomst op de appartementen en de appartementen zelf zijn eigendom van
externe eigenaren. Livingcapital kan beschouwd worden als "een gemiddelde eigenaar",
aangezien zij volledige verantwoordelijkheid/zeggenschap over de appartementen hebben,
met volledige goedkeuring van de onderliggende eigenaren. Het bedrijf bestaat uit 35
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medewerkers waarvan 19 account managers, 8 receptionistes , 3 financiële medewerkers
en 5 externe medewerkers.

1.2. Onderzoeksvraag
Het doel van Livingcapital is om zoveel mogelijk boekingen voor appartementen binnen te
krijgen vanuit verschillende websites. De managers vermoeden dat de medewerkers beter
werk en dus meer omzet leveren als zij daarvoor beloond worden door middel van een
bonus. Het doel van dit onderzoek is dan ook na te gaan of het invoeren van een
prestatiebeloning daadwerkelijk positieve effecten heeft op de arbeidsmotivatie van de
medewerkers van Livingcapital. Als dit zo is, wil het bedrijf overwegen een
prestatiebeloningssysteem in te voeren. In dit onderzoek moet duidelijk worden wat de
invloed van prestatiebeloning is op de arbeidsmotivatie van de medewerkers is en welke
eventuele andere factoren bestaan in de relatie tussen prestatiebeloning en
arbeidsmotivatie waar rekening mee moet worden gehouden. Dit leidt tot de volgende
centrale onderzoeksvraag:

'Hoe kan prestatiebeloning volgens de medewerkers van livingcapital bijdragen aan hun
arbeidsmotivatie?'

De relevantie van dit onderzoek kan op een aantal niveaus worden beschreven. Het is
maatschappelijk relevant omdat het aansluit bij recente maatschappelijke discussies over
prestatiebeloning. Dit onderzoek kan bijdragen aan deze maatschappelijke discussie door
duidelijk te maken hoe belangrijk het is om van te voren te bekijken of er een match is
tussen een bepaalde organisatie en het invoeren van een prestatiebeloningssysteem. In de
huidige maatschappelijke discussie lijkt het namelijk vooral een kwestie van 'voor' of 'tegen'
prestatiebeloning te zijn. Dit onderzoek verschaft daarin nuances. De maatschappelijke
relevantie blijkt verder uit het feit dat dit onderzoek daadwerkelijk zal bijdragen om al dan
niet over te gaan tot een prestatiebeloningssysteem bij Living capital.
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant doordat het vanuit een relatief zeldzame
insteek naar prestatiebeloning kijkt: namelijk voorafgaand aan de implementatie. Er is al veel
empirisch onderzoek verricht naar de link tussen prestatiebeloning en arbeidsmotivatie (zie
bijvoorbeeld Langedijk & Ykema-Weiner, 2000; Vinke, 2004; Armstrong & Murlis, 2007). Het
merendeel van dit onderzoek vindt plaats in laboratoriumexperimenten, of nadat een
organisatie prestatiebeloning heeft ingevoerd. Er is weinig onderzoek te vinden waarbij de
onderzoekers
vooraf
een
organisatie
onderzoeken
op
een
fit
met
prestatiebeloningssystemen. Dit wordt wel aangeraden in de literatuur, maar in de praktijk
lijkt dit weinig te gebeuren.
Dit onderzoek kan dan ook een bijdrage leveren aan de theorievorming van
mogelijke ‘fit’ tussen organisatie en beloningssysteem.
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1.3. Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader gepresenteerd. Dit theoretisch kader
wordt gebruikt om de empirische (deel)vragen van dit onderzoek te formuleren. In het derde
hoofdstuk wordt de methodologie verantwoord. In het vierde hoofdstuk worden de
resultaten van de interviews besproken aan de hand van de deelvragen. In het vijfde
hoofdstuk, ten slotte, wordt de centrale vraagstelling beantwoord en komen reflectie op het
onderzoek en de aanbevelingen voor het beleid van Living capital en voor verdere
onderzoeken aan bod.
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2.

Theoretisch kader

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theoretische verkenning gepresenteerd. Allereerst wordt het
begrip prestatiebeloning kort besproken (2.2), gevolgd door de verschillende theoretische
stromingen die verklaren hoe motivatie tot stand komt (2.3). Daarna wordt stilgestaan bij
het begrip prestatiebeloning besproken (2.4), gevolgd door de gevolgen ervan , zowel
positief als negatief, zoals die blijken uit empirisch onderzoek (2.5). Vervolgens komen de
voorwaarden aan bod, waaraan een prestatiebeloningsysteem moet voldoen (2.6). ten
slotte, worden de deelvragen voor dit onderzoek geformuleerd en gehanteerde definities
gegeven, ontleend aan dit theoretisch kader (2.7).

2.2. Arbeidsmotivatie
Volgens het AMO-model (Boxall & Purcell, 2008) beïnvloeden HRM-praktijken, zoals een
prestatiebeloningssysteem, het presteren van organisaties door middel van drie variabelen
op het individuele niveau van de medewerkers:
-

ability (A): het vermogen, oftewel de kennis en vaardigheden, van medewerkers
motivation (M): de bereidheid van medewerkers om arbeid te verrichten
opportunity (O): de mogelijkheden die door de organisatie van het werk en de
omgeving aan medewerkers worden geboden.

Dit levert de volgende formule op: P= f(A, M, O). Zo bezien is arbeidsmotivatie een
belangrijke factor, waarmee organisaties de prestaties van hun medewerkers (en dus de
organisatie als geheel) trachten te verbeteren. Volgens Latham (2007) draait het bij
arbeidsmotivatie om ‘choice’ (keuzes), ‘effort’ (moeite, inspanning) en ‘persistence’
(volhardendheid) bij het verrichten van activiteiten.
Voordat nader wordt ingegaan op de verschillende theorieën over arbeidsmotivatie,
die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, wordt nu eerst ingegaan op het verschil tussen
intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie heeft te maken met de aard van
het werk. Een intrinsiek gemotiveerde medewerker haalt zijn motivatie uit het werk zelf
omdat hij dit leuk en interessant vindt, of dat het hem op een bepaalde manier voldoening
geeft (Amabile et al., 1994). Werk dat leuk, uitdagend en interessant is, motiveert
medewerkers, terwijl saai en oninteressant werk juist demotiveert (Boxall & Purcell, 2008).
Voor de intrinsieke motivatie is het belangrijk dat functies aansluiten bij de vaardigheden die
medewerkers hebben en dat het hen mogelijkheden tot en ontwikkeling biedt. Daarnaast is
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het belangrijk dat medewerkers een bepaalde mate van autonomie hebben in hun werk
(Boxall en Purcell, 2008). Extrinsieke motivatie heeft betrekking op motivatie door
uitkomsten die los staan van het werk zelf. Het gaat dus om de beloning van het werk,
voornamelijk salaris en zekerheid, maar ook erkenning door andere mensen (Amabile et al.,
1994). Waar intrinsieke motivatie van binnenuit werkt, worden extrinsiek gemotiveerde
mensen juist van buitenaf geprikkeld tot prestaties. De belangrijkste factor voor extrinsieke
motivatie is het salaris (Boxall & Purcell, 2008).
Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn er diverse ideeën en theorieën
ontwikkeld over hoe mensen gemotiveerd worden in en door hun werk. Hierbij kunnen drie
stromingen worden onderscheiden, waarin mensen achtereenvolgens worden gezien als
machines, als individuen met behoeften (ook wel inhoudstheorieën genoemd) en als
mensen in een proces (Watson, 1986). In de volgende paragraaf worden deze drie
stromingen, en de voornaamste theorieën daarbinnen, besproken.

2.3. Theorieën over arbeidsmotivatie
2.3.1. Mensen als machines
Het denken over organisaties en productiewijzen wordt aan het begin van de twintigste
eeuw gedomineerd door de principes van arbeidsdeling, zoals in het Taylorisme en het
Fordisme (Watson, 1986). Taylorisme is een wetenschappelijk kijk op arbeid, waarbij het
werk wordt opgedeeld in kleine en eenvoudig uit te voeren cyclische taken, die kunnen
worden uitgevoerd door medewerkers met geringe training en opleiding doordat zij weinig
vakmanschap vereisen. Deze medewerkers werden gezien als onderdelen van een machine,
zowel in de manier waarop zij werkten als de wijze waarop zij beloond werden voor hun
output door geld. De achterliggende motivatietheorie was namelijk impliciet en
onderontwikkeld, waarbij ervan uit werd gegaan dat medewerkers gemotiveerd werden tot
prestaties door middel van (stuks)loon (Watson, 1986). Deze principes werden in het
Fordisme doorgetrokken met behulp van de lopende band. Doordat deze mechanistische
visie gepaard ging met verminderde output, kwaliteitsproblemen en een hoog verloop,
kregen medewerkers voortaan een hoog gegarandeerd dagloon, de zogenaamde Five Dollar
Day (Watson, 1986).
Binnen het Taylorisme en het Fordisme worden mensen als machines gezien en is de
achterliggende motivatietheorie impliciet en simplistisch (geld motiveert). Tegen deze
denkwijze komt kritiek vanuit zowel idealistische principes (verzet tegen dehumanisering, zie
bijvoorbeeld Braverman, 1974) en pragmatische overwegingen (kwaliteitsproblemen,
personeelsverloop en geringe flexibiliteit) (Watson, 1986). Dit leidde tot nieuwe zienswijzen
op arbeidsmotivatie vanuit de (humanistische) psychologie en sociologie, waarbij
medewerkers werden gezien als individuen met bepaalde behoeften. In tegenstelling tot wat
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de Tayloristen dachten, gaan deze behoeften verder dan de behoefte aan inkomen en spelen
bovendien niet alleen in de privésfeer een rol maar ook op het werk (Watson, 1986). Om
medewerkers te motiveren tot prestaties moeten managers dus ook de menselijke psyche
en haar behoeften leren kennen. In de volgende paragraaf komen theorieën waarin deze
menselijke behoeften centraal staan aan bod.

2.3.2. Mensen met behoeften (inhoudstheorieën)
Behoeftetheorieën zijn gebaseerd op het idee dat psychologische behoeften, waarschijnlijk
van biologische origine, menselijk gedrag verklaren (Arnold et al., 1998). Wanneer deze
behoeften niet bevredigd worden, ontstaat spanning of onevenwichtigheid die hersteld
moeten worden. De bekendste behoeftetheorie aangaande psychologische groei is van
Maslow (Kotler, 2003), die stelt dat ieder mens aangeboren behoeften heeft. Maslow gaat
ervan uit dat deze behoeften een bepaalde hiërarchie kennen. Daarbij worden 'lagere'
behoeften als eerste bevredigd, waarna de volgende 'hogere' behoeften aan bod komen.
Maslow onderscheidt achtereenvolgens de volgende behoeften (King, 2010): fysiologische
behoeften (zoals water en voedsel), stabiliteit en veiligheid, sociale behoeften (zoals
vriendschap en genegenheid), waardering en erkenning, en zelfverwezenlijking
(ontplooiing). In de eerste vier lagen is prestatiebeloning van belang; de werknemer werkt
dan harder om de norm te behalen en wordt daarvoor beloond. Dit geeft blijk van de
waardering van het bedrijf (Franzen, 2011).
Een andere behoeftetheorie is die van Herzberg (1993). De nadruk in deze
zogenaamde twee factoren theorie ligt op de uitkomsten van gemotiveerd gedrag. Deze
theorie wordt ook wel de 'motivatie-hygiene'-theorie genoemd. Centraal uitgangspunt is dat
variabelen die samenhangen met de inhoud van het werk zorgen voor motivatie en
tevredenheid (de motivatiefactoren), terwijl factoren die samenhangen met de context (de
hygiënefactoren) zorgen voor demotivatie en onvrede (Steijn, 2010, p. 188). Herzberg (1993)
onderscheidt in de werksituatie zogenaamde satisfiers en dissatisfiers. Satisfiers betreffen de
motivatiefactoren en draaien om de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en groei, wat
verwijst naar intrinsieke waarden van het werk zoals verantwoordelijkheid, achievement en
erkenning. Dissatisfiers hebben betrekking op de hygiënefactoren en hangen samen met de
behoefte aan een gezonde, veilige en zekere werkomgeving, wat verwijst naar de extrinsieke
resultaten van het werk dat iemand doet, zoals baanzekerheid, loon, en fysieke
werkomstandigheden. Bezien vanuit deze theorie heeft het vooral zin om de inhoud van het
werk (zoals autonomie, verantwoordelijkheden en loopbaanomstandigheden) te
beïnvloeden om zo de motivatie te verhogen (Steijn, 2010, p. 189). Contextfactoren, zoals de
betaling/beloning, zijn vooral van belang om ontevredenheid tegen te gaan en zullen
daarom weinig effect hebben op de arbeidsprestatie (Steijn, 2010, p. 189).
De behoeftetheorieën rond psychologische groei, met name die van Maslow, zijn een
aantal jaren dominant geweest in het motivatiedenken, maar zijn uiteindelijk ten onder
gegaan aan scherpe kritiek op de beginselen en gebrek aan empirisch bewijs (Watson, 1986;
Arnold et al., 1998). Zo is het de vraag of de volgorde wel zo hiërarchisch is als Maslow
voorstelt en is het begrip zelfverwezenlijking vrij subjectief en kan het voor iedere persoon
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iets anders betekenen. Uit reviews van empirisch onderzoek naar de psychologische
behoeftetheorie kwam een aantal beperkingen naar voren (Waba & Bridwell, 1976; Salancik
& Pfeffer, 1977; Rauschenberger et al., 1980):
-

Behoeften bleken geen afzonderlijke/specifieke categorieën te vormen.

-

De theorieën konden niet voorspellen wanneer bepaalde behoeften belangrijk
worden.

-

Er werd geen duidelijk verband gevonden tussen behoeften en gedrag (hetzelfde
gedrag kan verschillende behoeften weerspiegelen en verschillende gedragingen
dezelfde behoefte).

-

De behoeften werden vaak onvoldoende precies omschreven.

-

Het idee van behoeften als een biologisch fenomeen bleek problematisch en gaat
voorbij aan het feit dat mensen (en hun omgeving) hun behoeften en hoe deze te
bevredigen zelf percipiëren en bepalen.

Kortom: de besproken behoeftetheorieën wijzen op het belang van intrinsieke
factoren voor de arbeidsmotivatie in termen van behoeftebevrediging (de piramide van
Maslow en job enrichment bij Herzberg). Deze theorieën worden daarom ook wel
inhoudstheorieën genoemd omdat zij de nadruk leggen op wat menselijk gedrag motiveert
(Arnold et al., 1998). Inhoudstheorieën richten zich op de interne factoren, die bepaald
gedrag stimuleren. Watson (1986) benoemt twee nadelen van deze benaderingen. In de
eerste plaats zijn zij sterk gedreven door idealistische motieven over hoe de wereld zou
moeten zijn en niet hoe deze in werkelijkheid is. In de tweede plaats is het een beperkte
benadering vanwege het eenzijdige psychologische perspectief en de neiging om mensen als
geïsoleerde organismen te zien en te veel nadruk te leggen op hun behoeften. Daarmee
wordt voorbij gegaan aan de mate waarin mensen onderling verschillen in de interpretatie
van hun behoeften en aan de invloed die de sociale context uitoefent op die behoeften.
Deze kritiek leidde tot een nieuwe visie op motivatie, waarin meer aandacht wordt besteed
aan de sociale context en de economische, culturele en politieke factoren die gedrag
beïnvloeden (zowel binnen organisatie als van buitenaf) en de manier waarop cognitieve
processen plaatsvinden (Watson, 1986). Anders gezegd: in plaats van een focus op de
'inhoud' in termen van behoeften die mensen in hun werk hebben, komt de nadruk te liggen
op de processen die bepalen hoe mensen denken, keuzes maken en doelen nastreven in hun
werk (Ten Have, Bolweg en Heusten, 2007). Enkele van deze theorieën komen in de
volgende paragraaf aan bod.

2.3.3. procestheorieën
Procestheorieën zien mensen als wezens met gedachten en gevoelens, meningen en
houdingen, die een grote invloed uitoefenen op hun werk (Thomas, 2009). Hieronder
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worden enkele van deze theorieën besproken. Het model van Vroom (1964) wordt ook wel
de expectancy theory genoemd of het motivatiemodel. Een persoon maakt volgens dit
model afwegingen tussen verschillende gedragspatronen op basis van drie cognitieve
componenten (Kotler, 2003):
-

De valentie of waardering (valence): aantrekkelijkheid van de opbrengsten voor de
medewerker. Of de mate waarin een individu (bijvoorbeeld een medewerker) een
bepaalde uitkomst van gedrag waardeert. Er kan sprake zijn van directe of verder
weg gelegen uitkomsten. Een directe uitkomst kan bijvoorbeeld het leveren van een
goede prestatie op het werk zijn. Een verder weg gelegen uitkomst is bijvoorbeeld
een promotie. Deze komen voort uit de directe uitkomsten.

-

Verwachting of expectancy: de verwachting dat een bepaald gedrag leidt tot
specifieke opbrengsten.

-

De instrumentaliteit of instrumentality van dat gedrag: de perceptie van de sterkte
van de verbinding tussen directe en verder weg gelegen uitkomsten. Het geeft aan in
welke mate het gedrag andere doelen dichterbij brengt.

Deze drie componenten of overwegingen, worden gecombineerd door de persoon in
kwestie om zo zijn gedrag te bepalen. Het model van Vroom laat zien hoe mensen de vooren nadelen tegen elkaar afwegen om zo de keuze te maken, die het meeste 'opbrengt'
(Kotler, 2003). De werknemer weet bij een prestatiebeloning dus dat hij extra geld krijgt mits
hij presteert. Geld heeft een hoge valentie en verhoogt zo de arbeidsmotivatie. Van belang is
wel dat de medewerker het verband ziet tussen de prestatie of inzet en de daaropvolgende
beloning, als de arbeidsmotivatie moet worden verhoogd. De drie componenten laten zien
hoe prestatiebeloning de werknemer kan motiveren, zodat hij veel tijd en moeite in de
uitvoering van de taak steekt. Volgens Dreher & Dougherty (2002) is vooral instrumentality
het makkelijkst en meest direct te beïnvloeden door HR praktijken, met name door
prestatiebeloningssystemen.
Empirisch onderzoek naar de expectancy theory heeft de volgende kritiekpunten
opgeleverd (Arnold et al., 1998; Schwab et al., 1979; Leon, 1981):
-

Studies die expectancy niet meenamen in de analyse, of het combineerden met
instrumentality, verklaarden prestaties en inzet beter dan studies waarin expectancy
en instrumentality afzonderlijk onderzocht werden.

-

De theorie werkt niet voor uitkomsten met een negatieve valence (dat wil zeggen,
ongewenste uitkomsten).

-

De theorie legt teveel nadruk op het cognitieve denkproces wat mensen doorlopen
in het maken van keuzes, wat in de praktijk vaak meer onbewust gebeurt.

De tweede procestheorie die besproken wordt, is de billijkheidstheorie of equity
theory van Adam (Thomas, 2009). Net als bij de expectancy theory ligt de nadruk op de
cognitieve processen die bepalen of, en in welke mate, mensen zich inzetten. Het verschil is
dat billijkheidstheorieën ervan uitgaan dat mensen een rechtvaardige beloning voor hun
inzet verlangen in plaats van zoveel mogelijk te krijgen als zij kunnen, zoals de expectancy
theory suggereert (Arnold et al., 1998). De billijkheidstheorie theorie gaat ervan uit dat
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iemand gemotiveerd is billijke relaties met anderen te onderhouden en zal proberen
onbillijke relaties te corrigeren. Het gaat daarbij om de perceptie van de billijkheid. Iemand
maakt een eigen ratio van opbrengsten (waaronder het salaris) en bijdragen (de eigen inzet
en vaardigheden). Deze ratio wordt met die van andere medewerkers vergeleken. Als zij met
elkaar overeenkomen, ervaart de medewerker een gevoel van consonantie of welbehagen,
anders een gevoel van dissonantie. Concreet voelt de medewerker zich dan onderbetaald of
overbetaald, wat invloed heeft op de mate van arbeidsmotivatie. Zo bezien is
prestatiebeloning een middel om consonantie te bevorderen en dissonantie te voorkomen.
Dreher & Dougherty (2002) geven aan dat er twee kernelementen zijn, die ten grondslag
liggen aan de equity theory: social exchange en social comparison. Social exchange heeft
betrekking op de wederkerigheid in relaties met andere individuen, groepen of organisaties.
Social comparison heeft betrekking op de neiging van mensen om zichzelf te vergelijken met
anderen in de manier waarop zij behandeld worden. De equity theory gaat in essentie om de
mate waarin werknemers datgene wat hen wordt toebedeeld, waaronder loon en bonussen,
rechtvaardig vinden. Belangrijk onderdeel van die medewerkerperceptie is dan ook de
zogenaamde procedural justice (Folger & Konovsky, 1998). Daarmee wordt gedoeld op de
rechtvaardigheid van het beleid en de gevolgde procedures, bijvoorbeeld in het bepalen van
het loon of toegekende bonussen. In het algemeen geldt dat procedures waarbij
werknemers een bepaalde mate van controle hebben in het bereiken van de uitkomsten als
meer rechtvaardig worden beschouwd (Greenberg & Folger, 1983).
De derde procestheorie die besproken wordt, is het discrepantiemodel van Lawler
(Thomas, 2009). Dit model kan gezien worden als een uitbreiding op het model van Adam.
De waarneming van een persoon staat onder invloed van de individuele bijdragen,
opbrengsten en sociale vergelijking met betrekking tot de hoogte van de beloning die de
persoon billijk acht. Motivatie staat onder invloed van hoe groot het verschil is tussen het
werkelijke salaris en het salaris dat iemand vindt dat hij zou moeten ontvangen. Ook andere
factoren worden meegenomen, waaronder de vaardigheden, ervaring, training,
functieniveau, moeilijkheidsgraad en dergelijke. Kenmerkend aan de verwachtingstheorieën
van Vroom en Lawler is dat de gangbare aanname dat arbeidstevredenheid prestaties
veroorzaakt, wordt omgedraaid: prestaties veroorzaken tevredenheid als zij op een juiste
wijze worden beloond (Rietdijk, 2009, p. 145).
Studies naar billijkheidstheorieën hebben bevestigd dat mensen hun inzet verlagen
als zij zich onrechtvaardig behandeld voelen (Arnold et al., 1998; Watson, 1986; Parks &
Kidler, 1994). Omgekeerd is het echter niet zo dat wanneer de beloning 'te groot' is, mensen
zich meer inzetten om deze disbalans, of het schuldgevoel daarover , te verminderen
(Watson, 1986). Ook is het zo dat percepties van rechtvaardigheid worden beïnvloed door
eigenbelang, waardoor wij de neiging hebben onszelf onrechtvaardiger behandeld te voelen
dan andere mensen denken dat wij behandeld worden (Arnold et al., 1998).
Tot slot wordt de Goal Setting Theory van Locke behandeld. De kern van deze theorie
is dat de kenmerken van een doel en de houding ten opzichte van een doel beïnvloed
worden door incentives, zelfpercepties en de manier waarop doelen gesteld worden. De
kenmerken van een doel en de houding ten opzichte daarvan beïnvloeden op hun beurt
weer het gedrag van werknemers en hun prestaties (Arnold et al., 1998). Onderzoek naar de
Goal Setting Theory heeft in grote lijnen de uitgangspunten daarvan bevestigd (Locke &
Latham, 1990; Mento et al., 1987):
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-

Moeilijk haalbare doelen leiden tot betere prestaties dan makkelijke doelen (mits de
doelen zijn geaccepteerd door de personen in kwestie).

-

Specifieke doelen leiden tot betere prestaties dan algemene 'doe je best' doelen.

-

Kennis van de resultaten (feedback) is essentieel.

-

Voordelen van doelstelling zijn sterk afhankelijk van de mate waarin mensen bereid
zijn die doelen na te streven en niet bereid zijn ze op te geven.

-

Participatie in het vaststellen van doelen is beter voor de motivatie dan het van
bovenaf zonder toelichting opleggen van doelen, maar niet beter dan het opleggen
van doelen en deze vervolgens (proberen te) rechtvaardigen.

Hoewel onderzoek de Goal Setting Theory in sterke mate lijkt te bevestigen, is er ook kritiek
op deze theorie te leveren. Austin & Bobko (1985) geven aan dat in onderzoek naar de Goal
Setting Theory zelden aandacht wordt besteed aan doelen die betrekking hebben op de
kwaliteit van het werk. Daarnaast kunnen doelen soms tegengesteld zijn en kan het
nastreven van het ene doel ten koste gaan van andere doelen.
Tot dusverre is vooral ingegaan op hoe motivatie tot stand komt en het presteren van
medewerkers in organisaties beïnvloedt. Terloops is al ter sprake gekomen welke rol
prestatiebeloning daarin volgens de verschillende theorieën speelt. In de volgende paragraaf
wordt hier dieper op ingegaan.

2.4. Prestatiebeloning
Prestatiebeloning is een instrument van het management voor het besturen van de
onderneming. De prestatiebeloning kan worden gebruikt om mensen aan te trekken: bij een
betere inzet of prestatie krijgt men meer betaald. Zo worden medewerkers gestimuleerd tot
het leveren van goede prestaties en kan stress worden gecompenseerd. In de literatuur
worden verschillende prestatiebeloningssystemen onderscheiden om medewerkers te
belonen. In de praktijk verschillen de systemen vooral in de nadruk die wordt gelegd op de
verschillende componenten, maar de systemen kunnen worden ingedeeld (Vinke en Logger,
1993) op basis van drie basale componenten (Langedijk, 1998). Het eerste is de
functiebeloning. Het salaris dat een medewerker krijgt is afhankelijk van zijn functie en de
bijbehorende salarisschaal (Thierry, 2008). De salarisschaal heeft een minimum en maximum
en betreft verscheidene functiejaren. Het tweede component is lidmaatschapsbeloning. Als
een medewerker bij een bepaalde groep of afdeling hoort, kan hij bepaalde aanspraken
maken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van een lease auto of overwerkvergoeding. Het
derde component tenslotte is de prestatiebeloning. Dit is een persoonlijke of groepsgewijze
beloning op basis van de geleverde prestatie door de medewerker. In dit onderzoek wordt
uitgegaan van de definitie van Vinke en Logger (1993), waarin prestatiebeloning
afgescheiden wordt van het salaris en andere secundaire voorwaarden en direct gekoppeld
is aan de prestaties van medewerkers in collectief of groepsverband.
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In de vorige paragraaf zijn verschillende motivatietheorieën besproken. Dat roept de
vraag op hoe prestatiebeloning volgens deze theorieën het presteren van medewerkers kan
beïnvloeden. In het onderstaande schema worden deze theorieën kort samengevat en wordt
aangegeven hoe prestatiebeloning volgens deze theorieën van invloed kan zijn op de
motivatie.

THEORIE

VISIE OP MOTIVATIE

PRESTATIEBELONING

Fordisme &
Taylorisme

Medewerkers worden gemotiveerd door
geld.

Prestatiebeloning draagt direct bij
aan de motivatie.

Behoeftetheorie
Maslow

Medewerkers hebben psychologische
behoeften, die zij in hiërarchische
volgorde nastreven.

Prestatiebeloning speelt alleen in
de 'lagere' niveaus een rol.

Behoeftetheorie
Herzberg

Variabelen rond de inhoud van het
werk, de motivatiefactoren, zorgen voor
motivatie en tevredenheid en fungeren
dus als satisfiers. Variabelen rond de
context, de hygiënefactoren, zorgen
voor demotivatie en onvrede en
fungeren dus als dissatisfiers.

Prestatiebeloning is een
hygiënefactor die ontevredenheid
en demotivatie kan voorkomen,
maar zorgt niet op zichzelf voor
motivatie en betere prestaties.

Expectancy
theory Vroom

De motivatie van werknemers komt tot
stand door het nemen van rationele
beslissingen op basis van hun
perceptie/verwachting van de
werkelijkheid.

Prestatiebeloning draagt bij aan de
waarde (valence) van de
opbrengsten van de medewerker,
diens verwachting (expectancy) dat
bepaald gedrag tot specifieke
opbrengsten leidt en draagt met
name bij aan de instrumentaliteit
van dat gedrag door het direct te
verbinden aan bepaalde
uitkomsten.

Billijkheidstheorieën van
Adam & Lawler

De perceptie van de medewerkers dat
zij eerlijk/rechtvaardig behandeld
worden, in vergelijking met anderen,
draagt bij aan hun motivatie.

Prestatiebeloning, mits procedureel
rechtvaardig, draagt bij aan de mate
waarin medewerkers zich
rechtvaardig behandeld voelen
doordat het medewerkers naar rato
van hun prestaties beloont

Goal Setting
Theory Locke

De kenmerken van een doel (moeilijk
en specifiek) en de houding
ten
opzichte van doelen (bereidheid)
beïnvloeden de motivatie en prestaties
van medewerkers, mits voorzien van
feedback en de doelen geaccepteerd
zijn door de medewerkers.

Prestatiebeloning kan werken als
een incentive, die de
houding/bereidheid ten opzichte
van het doel (en daarmee de
motivatie en prestaties) positief
beïnvloedt.
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Tot dusver is het theoretisch kader neergezet voor wat betreft de verschillende
theorieën rond motivatie en het verband daarvan met het concept prestatiebeloning. Dat
roept de vraag op hoe prestatiebeloningssystemen in de praktijk uitpakken. Het antwoord
daarop is niet eensluidend. Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat
prestatiebeloningssystemen de motivatie en prestaties van medewerkers positief
beïnvloeden en bijkomende voordelen hebben (zie bijvoorbeeld Thierry, 2008), maar er zijn
ook aanwijzingen dat dit niet het geval is of dat de prestaties van medewerkers zelfs negatief
beïnvloed kunnen worden door prestatiebeloning (zie bijvoorbeeld De Waal, 2003). Anders
gezegd, prestatiebeloning kent zowel voor- als nadelen. In de volgende paragraaf wordt
daarom uitgebreid stilgestaan bij deze voor- en nadelen.

2.5. Prestatiebeloning in eerdere onderzoeken
2.5.1 Voordelen van prestatiebeloning
Een van de belangrijkste voordelen van prestatiebeloningssystemen is dat de motivatie en
daarmee de output van medewerkers verhoogd worden. Zo onderzocht Lazear (2000) de
invoering van een bonussysteem bij de Safelitecompany, een glaszetbedrijf voor auto's. zijn
onderzoek liet zien dat de productie met 44 % toenam. Lazear onderscheidde twee
voordelen van het prestatiebeloningssysteem. Allereerst een 'incentive effect': de
zogenaamde high potentials verhoogden hun inzet en output. Daarnaast was er een 'sorting
effect': minder verloop onder de beter presterende medewerkers en het bedrijf slaagde er
beter in goed presterende medewerkers aan te trekken doordat het bedrijf een
aantrekkelijkere werkgever werd. Tegelijkertijd vertrokken medewerkers die mindere
prestaties leverden (op zoek) naar werkgevers die meer zekerheid bieden (een hoger vast
salaris).
Met name vanuit economische disciplines zijn de afgelopen decennia diverse
onderzoeken en experimenten uitgevoerd, waaruit blijkt dat prestatiebeloning de
arbeidsmotivatie op een positieve manier beïnvloedt. Een meta-analyse van experimenten
op dit gebied (Cameron, Banko & Pierce, 2001; zie ook Pierce at al. 2003) heeft laten zien dat
prestatiebeloning een positief effect kan hebben op de motivatie van werknemers en hun
output verhoogt. Ook gedragswetenschappers Duncan en Smoot (2001) stellen op basis van
zowel experimenten als empirisch veldonderzoek dat prestatiebeloning een positieve
invloed heeft op productiviteit. Hierbij geven zij wel aan dat succesvolle vormen van
prestatiebeloning aan een drietal voorwaarden moeten voldoen: de meeteenheid (er dient
sprake te zijn van objectieve maatstaven), de periode tussen prestatie en beloning (die zo

18

kort mogelijk dient te zijn) en het vermijden van verliezers. Verderop in dit stuk wordt
uitgebreider stilgestaan bij de voorwaarden voor succesvolle prestatiebeloningsystemen.
Thierry (2008)
prestatiebeloning:

onderscheidt

een

aantal

verdere

positieve

effecten

van

-

Het aantrekken van medewerkers: prestatiebeloning geeft een signaal dat mensen
worden gezocht die hard willen werken en veel geld willen verdienen. Dit wordt het
'sorting out-effect' genoemd: prestatiebeloning selecteert mensen met een hoge
prestatiemotivatie (Cadsby, Song & Tapon, 2007).

-

Behouden van medewerkers: door middel van prestatiebeloning kunnen bedrijven
uitmuntende medewerkers voor langere tijd aan zich binden. Thierry merkt hierbij wel
op dat een nadeel is dat sommige prestatiebeloningsvormen, zoals blijfpremies en
aandelen, weinig gedifferentieerd worden toegepast en dus voor erg veel medewerkers
gelden. Bovendien kunnen concurrenten het prestatiebeloningpakket 'overbieden' en zo
toch iemand aantrekken.

-

Stimuleren prestaties: door middel van prestatiebeloning worden die prestatiefactoren
beloond, die essentieel zijn voor de organisatie.

-

Leren van nieuw arbeidsgedrag: Thierry wijst erop dat technologische ontwikkelingen,
fusies en overnames ertoe leiden dat er moet worden overgeschakeld naar ander werk.
Hiervoor moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden aangeleerd. Organisaties
kunnen prestatiebeloning gebruiken om dit te stimuleren. Bijvoorbeeld door
medewerkers te belonen voor het volgen van cursussen en trainingen (skill pay) of door
de prestatiebeloning te laten afhangen van de bijdragen en resultaten die in allerlei
werk omstandigheden cruciaal zijn geworden.

Hoerr (1999) en Janey e.a. (1996) geven aan dat prestatiebeloning tevens een
discussie op gang kan brengen over kwaliteit. Door het invoeren van een systeem van
prestatiebeloning worden vragen opgeroepen, zoals 'wat is nu eigenlijk een goede
medewerker en aan welke voorwaarden moet een goede medewerker voldoen. Door
dergelijke discussies wordt er nagedacht over wat nu goede prestaties zijn, wat kan
bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van medewerkers en van de organisatie als
geheel.

2.5.2 Negatieve gevolgen van prestatiebeloning
Naast positieve effecten, komen uit de literatuur ook negatieve effecten naar voren. In een
overzichtsartikel bespreekt Price (2004) een viertal kritiekpunten op prestatiebeloning.
Allereerst blijkt uit onderzoek dat managers moeite hebben om medewerkers
bovengemiddeld of juist ondergemiddeld te beoordelen. Dat betekent dat de verschillen in
beloning niet groot zijn, waardoor prestatiebeloning weinig toegevoegde waarde heeft.
Daarnaast blijkt dat managers hun beoordelingen aanpassen aan het budget dat zij vanuit de
organisatie hebben gekregen. Doordat naar het budget en minder naar de daadwerkelijke
prestaties wordt gekeken, heeft prestatiebeloning minder toegevoegde waarde. Ten derde
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blijkt dat wanneer medewerkers individueel beloond worden, de teamgeest aangetast kan
worden doordat er minder wordt samengewerkt (zie ook Gagné & Forest, 2008 ). Ten vierde
kan de invoering van prestatiebeloning ertoe leiden dat de totale loonkosten stijgen.
De Waal (2003) komt tot vergelijkbare conclusies en geeft daarnaast aan dat
prestatiebeloning tot demotivering kan leiden. In de eerste plaats bij werknemers, die
plezier in hun werk en een goede balans tussen werk en privé belangrijker vinden dan een
bonus. In de tweede plaats bij werknemers/beroepen met een hoge intrinsieke motivatie. Zo
stellen Deci en Ryan (1985) dat prestatiebeloning de intrinsieke motivatie ondermijnt
doordat het de behoefte van medewerkers aan autonomie en zelfbepaling ondermijnt. Dit
wordt het 'crowding-out effect' genoemd door Osterloh en Frey (2002, p. 128). Volgens dit
effect verdwijnt de motivatie van medewerkers wanneer alleen extrinsieke motivatie wordt
gegeven. Dit komt omdat prestatiebeloning door medewerkers kan worden opgevat als een
teken dat het management denkt dat er financiële prikkels nodig zijn om medewerkers te
motiveren en hun prestaties te verhogen. Medewerkers die vanuit zichzelf gemotiveerd zijn,
oftewel intrinsiek gemotiveerd, kunnen dit opvatten als een motie van wantrouwen.
Hierdoor kunnen medewerkers zich niet erkend voelen in hun inzet en capaciteiten, wat
demotiverend werkt.
Boxall en Purcell (2008) wijzen erop dat prestatiebeloning ook demotiverend kan
werken indien er veranderingen zijn, die buiten de controle van medewerkers liggen.
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een economische crisis of er een nieuwe, machtige
concurrent op de markt verschijnt. Hierdoor kunnen bonussen verdwijnen of dusdanig dalen
dat zij niet meer motiverend werken.
Prestatiebeloning kan ook tot gevolg hebben dat bij medewerkers die geen bonus
ontvangen, het gevoel ontstaat dat zij incompetent zijn of gestraft worden. Medewerkers
wiens collega's wel bonus ontvangen, gaan ervan uit dat er iets mis is met hun prestatie
(OECD, 2003). Wanneer zij wel een bonus hadden verwacht, maar deze niet krijgen, ervaren
medewerkers dit als een straf van het management (Kohn, 1993). Gevoelens van
incompetentie en straf werken demotiverend voor medewerkers.
Prestatiebeloning kan ook onbedoelde neveneffecten hebben doordat medewerkers
zich aanpassen aan het prestatiebeloningsysteem (Frey & Osterloh, 2012). Allereerst
doordat medewerkers proberen de prestatiecriteria te manipuleren om een positieve
beoordeling te krijgen, waar zij vaak makkelijk toe in staat zijn omdat zij een beter overzicht
hebben van hun werkzaamheden dan hun leidinggevenden (zie ook Jenkins & Coens, 2002;
OECD, 2003). Medewerkers passen hun gedrag aan zodat zij in aanmerking komen voor de
prestatiebeloning (Lancaster 1994; Marsden & French, 1998). Doordat medewerkers zich
concentreren op de criteria waarop zij afgerekend worden, waardoor zij andere belangrijke
taken verwaarlozen. Dit heeft een negatief effect op de prestatie van de organisatie,
waardoor belangrijke organisatiedoelen niet behaald worden (Osterloh & Frey, 2002). De
bankencrisis in 2008 is een goed voorbeeld van de negatieve gevolgen die deze eenzijdige
focus op prestatiecriteria met zich kan brengen. Daar gingen bankmedewerkers heel ver om
hun bonussen te kunnen binnenslepen. Zij namen onverantwoord grote risico's en hielden
zich niet aan de regels, zowel interne als externe. In dit verband wordt dan ook gesproken
van de perverse effecten van prestatiebeloningssystemen, omdat zij onethisch gedrag
kunnen uitlokken (Boxall en Purcell, 2008)
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2.6. Voorwaarden voor succesvolle prestatiebeloning
In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat er zowel positieve als negatieve
gevolgen
kunnen
worden
onderscheiden
van
het
invoeren
van
een
prestatiebeloningssysteem. Prestatiebeloning heeft dus geen eenduidig effect en lijkt
afhankelijk te zijn van de manier waarop en in welke context het ingevoerd wordt. In deze
paragraaf wordt daarom nader ingegaan op de voorwaarden om een succesvol
prestatiebeloningssysteem in te voeren. Een belangrijke voorwaarde voor het introduceren
van een succesvol prestatiebeloningssysteem is volgens Atkinson et al. (2011, p. 284)
gelegen in de structuur en organisatie van het werk. Zij stellen dat gecentraliseerde
bedrijven minder geschikt zijn om een prestatiebeloningsysteem in te voeren omdat
medewerkers worden geacht regels op te volgen en niet bevoegd zijn om zelfstandig
beslissingen te nemen. Gedecentraliseerde bedrijven daarentegen moeten reageren op
continu veranderende omstandigheden en hun medewerkers moeten gestimuleerd worden
om veranderingen waar te nemen en hun kennis en kunde in te zetten om beslissingen te
nemen, die de doelstellingen van de organisatie weerspiegelen. Organisaties die hun
medewerkers in staat stellen beslissingen te nemen, kunnen prestatiebeloning gebruiken om
tot het juiste gedrag bij besluitvorming te motiveren. Atkinson et al. (2011) geven dan ook
aan dat prestatiebeloningssystemen zich vooral moeten richten op resultaten die
werknemers kunnen beheersen of beïnvloeden. Anders gezegd: de prestatiebeloning dient
de aard van de verantwoordelijkheden van werknemers binnen een organisatie te
weerspiegelen. Is dit niet het geval, dan kan een prestatiebeloningsysteem demotiverend
werken. Bijvoorbeeld een medewerker die verantwoordelijk is voor de productie en kwaliteit
van bepaalde goederen wordt afgerekend op de verkoopresultaten.
Ook de groepering van medewerkers in teams en de mate waarin het
prestatiebeloningssysteem individueel dan wel collectief is, vormen belangrijke
voorwaarden voor succesvolle prestatiebeloningssystemen. Groepsbeloningen kunnen soms
weinig effect sorteren vanwege het free riders probleem (OECD, 2003; Vyrastekova et al.,
2006). Dit houdt in dat medewerkers 'meeliften' op de prestaties van hard werkende
teamgenoten. Individuele beloning kan dit effect tegengaan, maar kan ten koste gaan van
onderlinge samenwerking. Om toch succesvol teambeloning te implementeren is het van
belang dat de groepen klein zijn, waardoor onderlinge sociale controle wordt bewerkstelligd,
informatie gedeeld en samenwerking gestimuleerd (Kandel & Lazear, 1992; Lavy, 2002).
Naast eisen aan de organisatie van het werk en de werknemers, worden in de
literatuur ook voorwaarden gesteld aan het prestatiebeloningssysteem zelf. Dit begint al bij
de implementatie. Zo moet een organisatie de tijd nemen om prestatiebeloning juist te
implementeren en te zorgen voor draagvlak door medewerkers te betrekken bij de
implementatie (Berenschot, 2005). Marsden (2003) geeft aan dat gebrekkige implementatie
dikwijls ten grondslag ligt aan tegenvallende resultaten van prestatiebeloningssystemen. Het
is dan ook belangrijk om vooraf te bekijken hoe het prestatiebeloningssysteem zich verhoudt
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tot andere organisatiedoelen. Tegenstrijdigheden in organisatiedoelen werken namelijk
demotiverend voor medewerkers (Wright, 2001).
Daarnaast zijn er in de literatuur eisen te vinden met betrekking tot de criteria van
prestatiebeloningsystemen. Zo wijzen Mok (2004) en Kluytmans (2001) op het belang van
transparantie, wat inhoudt dat bekend is welke medewerkers een bonus hebben ontvangen
en waarom. Thierry (2008) wijst er dan ook op dat het belangrijk is om zo veel als mogelijk
objectief meetbare criteria op te stellen. Ook de omvang speelt een belangrijke rol. Volgens
Berenschot (2005) worden er vaak te kleine beloningen gegeven om daadwerkelijk effect te
sorteren. Thierry (2008) suggereert in dit verband een beloning van minimaal 5% van het
vaste loon. Ten slotte wijzen Duncan en Smoot (2001) erop dat er zo min mogelijk tijd tussen
de prestatie en de beloning moet zitten. Bij succesvolle prestatiebeloning worden de cijfers
snel na de prestatie teruggekoppeld (Rietdijk, 2009).
Boxall en Purcell (2008, p. 211) hebben op basis van een studie van diverse
onderzoeken de contingente voorwaarden voor een succesvol prestatiebeloningssysteem op
een rijtje gezet. Zij maken daarbij een belangrijk onderscheid tussen voorwaarden voor het
invoeren van individuele prestatiebeloning en voor prestatiebeloning op teamniveau. Zo
vereist individuele prestatiebeloning dat medewerkers veel autonomie en controle hebben
over hun werk, terwijl prestatiebeloning op teamniveau juist een hoge mate van onderlinge
afhankelijkheid tussen teamleden vereist. Voor individuele prestatiebeloning is het
belangrijk dat er grote verschillen in prestaties tussen medewerkers, die in verband staan
met hun vaardigheden en inzet (en dus niet zijn te wijten aan de organisationele context).
Voor prestatiebeloning op teamniveau moeten er juist weinig/geringe verschillen in
prestaties tussen teamleden (dat wil zeggen geen medewerkers die de kantjes er vanaf
lopen, geen 'free riding' in het team). Kortom: voor de invoering van prestatiebeloning is het
van belang stil te staan bij het niveau waarop de beloning plaatsvindt omdat er per niveau
verschillende voorwaarden te noemen zijn.

2.7. Conclusie theoretisch kader en formulering empirische vragen
Met betrekking tot de relatie tussen prestatiebeloning en arbeidsmotivatie, wordt in dit
hoofdstuk uitgegaan van de benadering vanuit de procestheorieën. De reden hiervoor is dat
procestheorieën beter stand hebben gehouden dan inhoudstheorieën in empirisch
onderzoek en dat inhoudstheorieën zich vooral richten op interne processen, die gedrag
bepalen. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de context waarin het werk wordt uitgevoerd en
de sociale, culturele en politieke processen die deze context beïnvloeden. Anders gezegd,
binnen procestheorieën worden persoonskenmerken verbonden met situationele
kenmerken. Prestaties van werknemers zijn afhankelijk van situationele en organisatorische
factoren (geluk, toeval, tegenwerking e.d.), kunde (capaciteiten en vaardigheden) en
arbeidsmotivatie. Een goede prestatie kan worden geleverd als de situationele en
organisatorische factoren gunstig zijn en als de werknemer over voldoende vaardigheden en
motivatie beschikt. Als een van de drie niet voldoet, kan de gewenste prestatie uitblijven
(Thierry, Koopman-Iwema en Vinke, 1988). In dit onderzoek worden de medewerkers
daarom niet alleen gevraagd hoe prestatiebeloning hun eigen motivatie en presteren zou
kunnen beïnvloeden, maar wordt hun ook gevraagd stil te staan bij organisatorische
aspecten, zoals de inrichting van het werk en de mate waarin de gestelde doelen haalbaar
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zijn, en de invloed op de organisatie als geheel. In het vervolg van deze paragraaf worden,
met dit principe in het achterhoofd, de onderzoeksvragen voor het empirisch gedeelte van
deze scriptie geformuleerd.
In de eerste plaats kan gesteld worden dat het van belang is om te weten wat de
medewerkers motiveert in hun dagelijks werk. De eerste deelvraag luidt daarom:

Hoe zou volgens de medewerkers van Living Capital prestatiebeloning kunnen bijdragen aan
hun arbeidsmotivatie?

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat prestatiebeloning zowel voordelen als
nadelen met zich kan brengen voor zowel de organisatie (bijvoorbeeld verhoogde output,
maar ook ongewilde doelverschuiving) als de werknemers (bijvoorbeeld verhoging
arbeidsmotivatie, maar ook het 'crowding out-effect'). Dit bevestigt het belang van het
vooraf onderzoeken of een prestatiebeloningssysteem past bij een organisatie, zoals in dit
onderzoek. De tweede deelvraag luidt daarom:
Wat zijn volgens de medewerkers van Livingcapital de voor- en nadelen van
prestatiebeloning?
De mate waarin voor- en/of nadelen zich voordoen is in sterke mate afhankelijk van
de manier waarop het prestatiebeloningssysteem wordt ingevoerd. Dit sluit aan bij het
gegeven dat er diverse factoren zijn, waarmee rekening moet worden gehouden om een
succesvol prestatiebeloningssysteem in te voeren. De derde deelvraag luidt daarom:
Wat zijn volgens de medewerkers van Livingcapital de voorwaarden waaraan de invoering
van een prestatiebeloningssysteem moet voldoen?
Tot slot van dit theoretisch kader worden de twee centrale begrippen gedefinieerd:
prestatiebeloning en arbeidsmotivatie. De term 'prestatiebeloning' wordt in veel boeken en
artikelen met wisselende benamingen aangeduid, synoniemen als flexibele beloning, loon
naar werk en variabele beloning (Wilson, 2004) worden voorgesteld. Dit scriptieonderzoek
houdt de term prestatiebeloning aan. Onder de term prestatiebeloning wordt verstaan:
‘Een systematiek waarbij de materiële opbrengsten worden gekoppeld aan arbeidsresultaten
van individuele werknemers of van groepen werknemers en die qua omvang periodiek
variëren als gevolg van varianties in de geleverde prestaties’ (Thierry, Koopman-Iwema &
Vinke, 1989, p.112).
Volgens Latham (2007) draait het bij arbeidsmotivatie om choice (keuzes), effort
(moeite, inspanning) en persistence (volhardendheid) bij het verrichten van activiteiten.
Deze omschrijving wordt gecombineerd met de benadering vanuit de procestheorieën om
tot de volgende definitie arbeidsmotivatie te komen:
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'Een proces van interactie tussen persoonlijke kenmerken en situationele kenmerken, dat de
keuzes, inspanning en volhardendheid in het uitvoeren van werkzaamheden door
medewerkers bepaalt.'
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3. Methodische verantwoording

3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk omvat de methodologische verantwoording van dit masteronderzoek naar
motivatie van werknemers bij invoering van prestatiebeloning. Als eerste wordt het type
onderzoek beschreven (3.2). Vervolgens komen de dataverzameling (3.3) en de data-analyse
(3.4) aan bod. Tot slot wordt stilgestaan bij de betrouwbaarheid en validiteit (3.5).

3.2. Type onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het invoeren van een prestatiebeloning
daadwerkelijk positieve effecten heeft op de arbeidsmotivatie van de medewerkers van
Livingcapital. Daarmee is dit onderzoek te typeren als een praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoekmethode. De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van kwalitatief
onderzoek. Kwalitatief onderzoek maakt gebruik van aanwezige informatie in het veld,
waarbij de gegevens meer open van aard zijn. Kwalitatief onderzoek is gericht op de
meningen van mensen of de betekenis die zij ergens aan geven (Baarda en De Goede, 2010).
In dit onderzoek speelt de betekenisgeving door de medewerkers van Livingcapital een
belangrijke rol bij het beantwoorden van onderzoeksvragen. Voor dit onderzoek is daarom
gekozen voor kwalitatief onderzoek, bestaande uit interviews met 27 medewerkers van
Livingcapital.

3.3. Dataverzameling
Voor de interviews is gekozen voor open vragen, gestructureerd aan de hand van een vooraf
opgestelde topiclijst (semi-gestructureerds interviews). Het grote voordeel is dat er op die
manier dieper op het onderwerp kon worden ingegaan en medewerkers de ruimte hebben
om eigen onderwerpen naar voren te brengen. De vragen en topics zijn opgesteld op basis
van de deelvragen en de literatuur. De resultaten zijn verwerkt door middel van een
kwalitatieve analyse aan de hand van NVivo. Vervolgens zijn de resultaten van de interviews
vergeleken met de resultaten uit het literatuuronderzoek. Op deze manier is getracht het
probleem vanuit meerdere invalshoeken te benaderen, zodat de beste
oplossingsmogelijkheden/aanbevelingen gedaan kunnen worden. De interviews zijn door
middel van een email aangekondigd (zie bijlage).
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Voor de selectie van respondenten zijn er vooraf gekeken welke medewerkers vooral
te maken zouden kunnen hebben met prestatiebeloning. Omdat het om een relatief klein
bedrijf gaat, is ervoor gekozen om zoveel mogelijk medewerkers te interviewen, om een
representatief beeld te krijgen. Vooraf zijn dan ook alle medewerkers gevraagd mee te doen
aan het onderzoek van de 35 medewerkers zijn 27 medewerkers bereid mee te doen aan het
onderzoek. De acht die niet aan het onderzoek hadden deel genomen hebben als reden
opgegeven dat hun agenda overvol is. Doordat vrijwel alle medewerkers zijn geïnterviewd,
zijn alle lagen in dit onderzoek vertegenwoordigd: van administratieve en ondersteunende
functies tot de commerciële medewerkers en het management.
Alle medewerkers van Livingcapital (ongeveer 35) zijn op de hoogte gebracht van het
onderzoek en de interviews (zie bijlage aankondiging) vervolgens is er met de medewerkers
die hadden aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek een individuele afspraak
gemaakt, door de drukke agenda van de medewerkers zijn niet alle medewerkers in staat
geweest om deel te nemen aan de interview. Allereerst zijn er gesprekken gevoerd met
sleutelinformanten, met name het management, om duidelijk te krijgen wat de insteek is
geweest om prestatiebeloning in te voeren en wat hun verwachtingen daaromtrent zijn.
Sleutelinformanten kunnen de onderzoeker belangrijke informatie over het veld leveren en
daarmee bijdragen aan de voortgang van het onderzoek leveren (’t Hart, 1998). De
interviews zijn met toestemming van de participanten opgenomen. Het voordeel hiervan is
dat de interviewer zich volledig kan concentreren op wat de participanten vertellen.
Bovendien wordt hierdoor de betrouwbaarheid van de data beter gewaarborgd. De
interviews zijn gehouden op het kantoor van Livingcapital.

3.4. Data-analyse
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van Nvivo 10, een computerprogramma voor het
analyseren van kwalitatieve data. Om de resultaten van de interviews goed weer te geven is
het van belang de informatie goed te ordenen, labelen en verbanden te leggen (’t Hart,
1998). Nadat de interviews zijn uitgetypt is de tekst geordend door fragmenten te selecteren
(open codering). Vervolgens is de tekst die niet relevant was voor de vraagtelling van het
onderzoek geschrapt en zijn steekwoorden (labels) opgesteld van de relevante fragmenten
(axiaal coderen). Bij labeling worden fragmenten gecodeerd zodat er duidelijk beeld ontstaat
en de verschillende interviews makkelijker met elkaar worden vergeleken. De antwoorden
van de verschillende respondenten zijn vervolgens per label onder elkaar gezet en
geanalyseerd op opvallende overeenkomsten en verschillen om zo verbanden bloot te
leggen (selectief coderen). Dit levert een zogenaamde 'codeboom' op, die is toegevoegd in
de bijlagen.

26

3.5. Betrouwbaarheid en validiteit
Validiteit en betrouwbaarheid zijn twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van
onderzoek (’t Hart, 1998). Betrouwbaarheid betreft de vraag in hoeverre
onderzoeksresultaten niet op toeval berusten. Anders gezegd, levert het onderzoek wanneer
het herhaald zou worden dezelfde resultaten op? De betrouwbaarheid is groot doordat
vrijwel alle medewerkers zijn geïnterviewd en doordat er een grote diversiteit in
respondenten is (zowel administratief/ondersteunende, uitvoerend/commerciële als
leidinggevende functies). Verder zijn de interviews afgenomen, opgenomen, uitgeschreven
en geanalyseerd volgens voorgeschreven wetenschappelijke procedures, hetgeen eveneens
bijdraagt aan de betrouwbaarheid (’t Hart, 1998).
Validiteit draait om de inhoud en betreft de vraag in hoeverre de
onderzoeksresultaten niet tot stand zijn gekomen door middel van systematische fouten.
Anders gezegd, wordt er gemeten wat de bedoeling was te meten? De validiteit is groot
doordat er gebruik is gemaakt van interviews, die als voordeel hebben dat er de tijd en de
ruimte is om te achterhalen wat de respondenten vinden. Bovendien vormen de
respondenten een goede afspiegeling van de doelgroep doordat vrijwel alle medewerkers
geïnterviewd zijn. Daarnaast komt het de validiteit ten goede dat er gebruik is gemaakt van
een bepaalde theoretische stroming, procestheorieën, en niet geconcentreerd is op één
specifieke theorie. Deze stroming is bovendien de stroming die meerdere factoren
meeneemt in de analyse (zowel interne aspecten als de context, in tegenstelling tot de
inhoudstheorieën die juist de nadruk leggen op interne aspecten). Voor het opstellen van de
vragenlijsten en topics is gebruik gemaakt van meerdere procestheorieën met een bewezen
empirische waarde. De externe validiteit is laag doordat er binnen een specifieke setting
(verhuren appartementen in Amsterdam) onderzoek is gedaan, wat betekent dat de
onderzoeksresultaten niet per se ook in andere sectoren en segmenten van toepassing zijn.
Daar het doel van dit onderzoek het beantwoorden van een praktijkgerichte vraag voor een
specifiek bedrijf betrof, is dit minder problematisch (in tegenstelling tot wanneer er
bijvoorbeeld onderzoek zou zijn gedaan naar de empirische houdbaarheid van een bepaalde
theorie).
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4. De resultaten van het praktijkonderzoek

4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews behandeld aan de hand van de drie
deelvragen. Als eerste komt aan bod in hoeverre de medewerkers van Livingcapital worden
gemotiveerd door intrinsieke of extrinsieke factoren (4.2). Vervolgens wordt besproken
welke voor- en nadelen zij zien met betrekking tot prestatiebeloning (4.3). Daarna wordt
stilgestaan bij de voorwaarden (4.4), waarop een korte samenvatting volgt (4.5).

4.2. Deelvraag 1: Hoe zou volgens de medewerkers van Living Capital prestatiebeloning
kunnen bijdragen aan hun arbeidsmotivatie?
Voor het merendeel van de medewerkers is het salaris een belangrijke motivatie om te
werken. Zij verwachten dan ook dat het invoeren van een prestatiebeloningsysteem hun
motivatie zal vergroten. Enkele participanten zetten hier echter vraagtekens bij en wijzen op
andere aspecten, die voor hun net zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn en betrekking
hebben zaken als de inhoud van het werk, de werksfeer en de mate van autonomie. Door
enkele medewerkers wordt dan ook aangegeven dat prestatiebeloning de motivatie niet zal
vergroten omdat het niet aansluit bij hun (intrinsieke) motivatie. Enkele respondenten
verwoorden dit als volgt:
'ik werk hier omdat ik het werk leuk vind en daarom doe ik ook graag mijn best ervoor.'
(participant 4)
'ik neem mijn werk serieus en vind het belangrijk dat ik mijn werk goed doe en dat extraatje
wat je krijgt met een prestatiebeloning zal mijn motivatie verder niet veranderen.'
(participant 7)
Wel vinden de participanten dat de verantwoordelijkheid voor het goed presteren bij
de werknemers moet liggen en dat zij het onprettig zouden kunnen vinden als zij er
voortdurend op gewezen worden bepaalde doelen te moeten halen. Zij zijn van mening dat
werknemers oud en wijs genoeg zijn om te weten wat er moet gebeuren en hebben geen
behoefte gewezen te worden op hun doelen:
'ik zou het absoluut niet prettig vinden om steeds gepushed te worden'. (participant 13)
Veel respondenten wijzen tevens op het belang van de werksfeer als motiverende
factor, zoals één van de respondenten vertelt:
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'mijn belangrijkste drijfveren zijn het hebben van plezier in het werk dat ik doe en leuke
collega’s waar ik prettig mee samenwerk.' (participant 18)
Bijna iedereen is het er over eens dat geld niet opweegt tegen een slechte werksfeer. Een
ander belangrijk motiverend aspect van hun werk is volgens de medewerkers de mate van
autonomie. De meeste respondenten vinden het belangrijk om vrij gelaten te worden en om
zelfstandig te kunnen gaan werken. Dat zien zij als één van de belangrijke stimuli om beter
te presteren, belangrijker dan prestatiebeloning:
'Ja, financiële vooruitgang vindt iedereen wel fijn, maar het zal mij niet snel motiveren om
extra hard te gaan werken. Ik vind het nu juist fijn dat ik alles kan inplannen in mijn eigen tijd
en de tijd neem om alles netje af te werken, als er druk op je zit dan ga je je alleen
concentreren op het behalen van bonus en dan laat je al het ander toch een beetje achter je
en als je dat verwaarloost dan wordt het uiteindelijk ook chaotisch en verlies je het overzicht.'
(participant 22)
Bovendien denken zij dat de prestatiebeloning mogelijk slechts een tijdelijk effect zal
hebben:
'Het verdienen van een extraatje is misschien in het begin verleidelijk en men zal daardoor
ook meer gemotiveerd zijn. Maar alleen een geldprikkel kan niet oneindig motiverend
werken.' (participant 22)
Kortom: hoewel het merendeel van de medewerkers aangeeft het salaris een
belangrijke motivator te vinden en te verwachten dat prestatiebeloning hieraan zal
bijdragen, is daarmee niet gezegd dat zij vooral door geld gemotiveerd worden. Door de
medewerkers wordt namelijk ook gewezen op het belang van intrinsieke factoren, zoals
autonomie en werksfeer. Bovendien vermoedt een groot deel dat prestatiebeloning mogelijk
slechts een tijdelijk effect op de motivatie zal hebben. Deze twijfels en bezwaren komen dan
ook terug in de door hen genoemde voor- en nadelen en voorwaarden, die in de volgende
paragrafen aan bod komen.

4.3. Deelvraag 2: Wat zijn volgens de medewerkers van Livingcapital de voor- en

nadelen van prestatiebeloning?
Het voornaamste voordeel van prestatiebeloning dat de medewerkers onderscheiden, is dat
de omzet zal stijgen doordat de motivatie toeneemt door de financiële prikkel. Een groot
deel van de medewerkers geeft dan ook aan te verwachten dat de prestatiebeloning hun
motivatie zal verhogen om harder te werken en zo hun bonus te halen.
Een van de andere voordelen die medewerkers zien, is dat prestatiebeloning
rechtvaardig is omdat het recht doet aan individuele verschillen in inzet en prestaties. Het
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merendeel van de medewerkers geeft aan dat het belangrijk is dat medewerkers beloond
worden voor het leveren van betere prestaties (meer bookings) en dat degenen die minder
goed presteren daardoor wellicht gemotiveerd worden om beter te gaan presteren.
Het management geeft aan dat prestatiebeloning medewerkers meer bewust maakt
van de doelen die bereikt moeten worden. Ook wordt het behouden van goed presterende
medewerkers en het aantrekken van het juiste personeel als belangrijk voordeel gezien. Zo
geeft één van de managers aan:
'geld speelt tegenwoordig een belangrijke rol in onze samenleving en als snel groeiend bedrijf
kunnen we met het invoeren van dit systeem juiste personeel werven en goed presterend
personeel behouden en belonen.' (participant 1)
Kortom: het belangrijkste voordeel van prestatiebeloning is volgens de medewerkers
een verhoging van de omzet. Daarnaast zien zij het prestatiebeloningssysteem als
rechtvaardig omdat het recht doet aan individuele verschillen in inzet en prestatie. Door het
management is gewezen op het voordeel van het behouden en aantrekken van de juiste
medewerkers.

Naast voordelen, wordt er door de medewerkers ook gewezen op een aantal nadelen. Een
groot deel van de respondenten geeft aan dat het invoeren van prestatiebeloning ervoor kan
zorgen dat de werksfeer verslechtert omdat werknemers meer zullen gaan concurreren met
elkaar als gevolg van de toegenomen werkdruk. Zo zegt een medewerker:
'werken met prestatiebeloning geeft je toch meer druk, omdat je wilt scoren je bent dan
meer doelgericht bezig met je eigen werk en minder in een team.' (participant 16)
Een groot deel van de medewerkers geeft tevens aan dat niet alleen voor de
medewerkers zal gelden dat zij zich meer zullen richten op prestaties dan op de goede
werksfeer, maar ook vrezen zij dat de organisatie als geheel zich meer zal gaan richten op
'prestatie' en minder op het persoonlijke welzijn van werknemers. Ook dit zal de werksfeer
negatief beïnvloeden.
Verder wijst het merendeel van de medewerkers op het gevaar van doelverschuiving.
Zij wijzen daarbij vooral op het gevaar dat het werken met prestatiebeloning ervoor kan
zorgen dat men andere taken links laat liggen en zich alleen focust op het behalen van winst.
Dit kan volgens de werknemers op de lange termijn nadelig werken voor het bedrijf. Een van
de participanten geeft aan te verwachten dat prestatiebeloning ten koste kan gaan van de
kwaliteit en service:
'Want je bent dan als persoon meer bezig om winst te maken en minder bezig met het
verlenen van klantenservice.' (participant 16)
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Door een aantal participanten is ook gewezen op het risico dat medewerkers zich op
onheuse wijze zullen gedragen om hun bonus te halen. Zo geeft één van de respondenten
aan dat dit systeem ervoor kon zorgen dat werknemers niet altijd eerlijk zijn in wat ze te
bieden hebben. Deze respondent verduidelijkt dit met enkele voorbeelden. Zo zouden
verkopers hun appartementen beter kunnen verkopen door te zeggen dat het dichtbij het
centrum is, terwijl dat niet zo is. Dit omdat zij weten dat toeristen daar toch geen verstand
van hebben. Ook zouden zij kunnen zeggen dat het appartement goed onderhouden is,
terwijl dat niet zo is. Een andere respondent met ervaring in het werken met een
prestatiebeloningsysteem wijst op het nadeel dat medewerkers hun werkzaamheden zo
inrichten dat zij meer kans maken om aan hun doelen te voldoen. Dit gaat gepaard met een
afnemende motivatie naarmate de maand vordert:
'Ik denk dat het zeker in het begin van de maand mij zou triggeren om de targets te halen.
Uit ervaring weet ik dat ik het begin erg gemotiveerd ben, maar ik werkte met maandtargets.
Wanneer er halverwege de maand duidelijk werd dat ik mijn targets niet ging halen, vond ik
het belangrijker toe te werken naar volgende maand en probeerde ik de afspraken daar
zoveel mogelijk naar te verzetten. Ik werd die maand eerder gedemotiveerd dan gemotiveerd
door het beloningssysteem.' (participant 19)
Kortom: door de medewerkers wordt gewezen op de nadelige invloed op de
werksfeer als gevolg van het toenemen van de werkdruk en de onderlinge concurrentie,
doelverschuiving in de richting van omzet ten koste van kwaliteit en het risico dat de
medewerkers prestatiecriteria manipuleren door klanten onjuist voor te lichten of hun
werkzaamheden zo in te richten dat zij de kans op een bonus maximaliseren.

4.4. Deelvraag 3: wat zijn volgens medewerkers van Livingcapital de voorwaarden
waaraan de invoering van een prestatiebeloning systeem moet voldoen?
Het merendeel van de medewerkers kan zich vinden in het invoeren van prestatiebeloning,
mits zij er financieel niet op achteruit gaan. Het prestatiebeloningssysteem moet dus een
daadwerkelijke bonus worden en niet gepaard gaan met een verlaging van het vaste loon.
Zij geven ook aan dat zij het stellen van haalbare doelen en het betrokken worden bij
de totstandkoming van de criteria op basis waarvan men wordt beoordeeld, als één van de
belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle implementatie te zien. Veel medewerkers
betwijfelen namelijk of de doelen die het management wilt bereiken wel realiseerbaar zijn
voor alle channels. De medewerkers van livingcapital zijn verdeeld in verschillende channels,
de wijken waarin de appartementen gelegen zijn. Sommige wijken, zoals het Centrum, OudWest en de Pijp, doen het over het algemeen goed. Andere wijken, zoals de suburbs en Zuid
doen het minder goed. Dit komt omdat toeristen de verschillende wijken niet kennen en
daardoor vaker kiezen voor appartementen in of in de buurt van het centrum. Hierdoor
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hebben bepaalde channels meer omzet per maand. De medewerkers geven dan ook aan dat
ze het op prijs zouden stellen als de werkgever samen met de werknemers vaststelt wat een
realistisch haalbaar doel is per channel (per wijk). Anders zou dit niet eerlijk zijn tegenover
medewerkers die gaan over wijken die in het algemeen minder goed geboekt worden,
terwijl de medewerker in kwestie wel alles doet om zijn target te halen.
'Nou dat het management samen met ons vaststelt welke target realiseerbaar is per channel
( wijk), want niet elke channel heeft dezelfde potentie, de channels in het centrum lopen
beter en het zou niet eerlijk zijn als iemand die channel Westerpark heeft hetzelfde target
moet behalen, dus daar bedoel ik mee dat die net zoveel bookings maakt als channel Dam,
wat eigenlijk het beste loopt.' (participant 8)
Door veel medewerkers wordt gewezen op het gebrek aan duidelijkheid over de
plannen. Tot dusverre zijn de plannen alleen mondeling gecommuniceerd middels een
powerpoint-presentatie. Omdat er nog geen duidelijke regels op papier staan voor het
invoeren van prestatiebeloning, heerst er onder de medewerkers onduidelijkheid en
verwarring over de plannen. Hierdoor geven enkele medewerkers zelfs aan het invoeren van
prestatiebeloning nog niet serieus te nemen:
'hoe kan je een beleid serieus nemen, als er nog niks op papier vastgesteld is.' (participant 20)
'Eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet hoe ze het gaan doen met de bonus regeling, het
management roept al een jaar dat er een bonus regeling komt, maar tot nu toe heb ik er nog
niks van gezien, misschien is dat juist een manier om ons te motiveren beter te gaan scoren.
Maar wat betreft de bonus regeling ik neem het nu nog niet serieus, zodra het daadwerkelijk
ingevoerd wordt kan ik pas zeggen wat ik ervan vind, nu is het allemaal nog te onduidelijk
voor mij.' (participant 23)
Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat medewerkers verlangen dat het
management hen meer duidelijkheid verschaft omtrent de plannen. Zo geven veel
werknemers aan niet precies te weten aan welke criteria zij moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor de prestatiebeloning. Eén van de medewerkers geeft aan dat ze
zwanger is maar dat er in het beleid niet duidelijk is hoe dat zit met prestatiebeloning en of
zij dan alsnog een bonus krijgt of er niet voor in aanmerking komt. Dat zijn zaken waar de
werkgever rekening mee moeten houden volgens de meeste participanten.
De participanten van de niet-commerciële functies geven aan dat zij ook een bonus
verwachten als iedereen dat krijgt. Enkele van hen vinden het beleid niet rechtvaardig
omdat zij er niet voor in aanmerking komen, zo zullen de front desk medewerkers en de
boekhouders geen extra bonus krijgen.
Het is belangrijk dat het prestatiebeloningssysteem zich niet alleen richt op financiële
prestaties, maar ook andere aspecten meeneemt. De meerderheid van de medewerkers
geeft namelijk aan dat zij het op prijs zouden stellen dat er niet alleen gekeken wordt naar
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de omzet, maar ook naar hoe men zich opstelt als medewerker. Hierbij kan gedacht worden
aan zaken als 'maakt de medewerker genoeg uren', 'is de medewerkers niet te vaak ziek' en
'gaat de medewerkers efficiënt te werk'. Een van de participanten verwoordt dit als volgt:
'waar de ene medewerker wel goed in is, is de andere medewerkers juist niet goed en ik vind
dat je als werkgever ook andere dingen mee moet nemen bij het beoordelen van presentatie'.
(participant 7)
Het merendeel van de medewerkers heeft bovendien een voorkeur voor een
prestatiebeloning aan de hand van individuele prestaties. Dit omdat iedereen dan
individueel beoordeeld wordt en niet 'meelift' met mensen die er harder voor werken. Een
klein deel van de medewerkers heeft echter juist wel een voorkeur voor een collectief
systeem omdat dit de hiervoor besproken nadelen van doelverschuiving en onderlinge
concurrentie voorkomt:
'Collectief, zodoende krijg je niet dat mensen alleen gefocust zijn op het verdienen van geld
maar ook omkijken naar de overige werkzaamheden. Het zou dan wel kunnen voor komen
dat iemand minder gemotiveerd is dan zijn collega’s en toch het zelfde bedrag als bonus
ontvangt. Het is dan ook aan alle werknemers om elkaar aan te moedigen om zo hard en
effectief mogelijk te werken.' (participant 19)
'Ik denk dat met collectieve beloning dat collega’s elkaar meer blijven gunnen Anders krijg je
een soort onderlinge concurrentie. Wanneer er een gezamenlijke beloning komt blijven
mensen elkaar helpen.' (participant 5)
Ten slotte, zijn er ook medewerkers die twijfelen:
'Ik vind het lastig, groeps is beter voor de sfeer onderling denk ik, maar wanneer er een
channel niet goed werkt en de rest krijgt daardoor minder beloning wordt de sfeer ook niet
beter. Maar misschien gaan mensen elkaar hierdoor wel meer helpen.' (participant 15)
Wat betreft de vorm van de beloning zijn de medewerkers het er vrijwel unaniem
over eens dat dit een financiële beloning moet zijn.
Kortom: Voor de participanten zijn de belangrijkste voorwaarden voor het invoeren van
prestatiebeloningsysteem dat zij er niet financieel op achteruit gaan, dat er haalbare doelen
worden gesteld en dat zij bij de vaststelling daarvan betrokken worden, dat er duidelijk en
transparant wordt gecommuniceerd over het prestatiebeloningssysteem en de criteria
daarvan, dat ook niet-commerciële functies in aanmerking komen voor een bonus en dat
prestatiecriteria niet alleen betrekking hebben op de omzet. De meerderheid van de
medewerkers heeft een voorkeur voor een prestatiebeloning in de vorm van geld op
individueel niveau, maar er zijn tevens wel medewerkers die een voorkeur hebben voor
collectieve systemen omdat zij anders vrezen voor onderlinge concurrentie.
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4.5. Samenvatting onderzoeksresultaten

In algemene zin kan gesteld worden dat de medewerkers positief staan ten opzichte van het
voornemen om een prestatiebeloning in te voeren. Het merendeel van de medewerkers
verwacht dat prestatiebeloning zal leiden tot een grotere motivatie om te presteren, maar
zet wel vraagtekens ten aanzien van nadelige effecten en voorwaarden waaraan zo'n
systeem moet voldoen.
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5.

Conclusies, aanbevelingen en reflectie

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken ten aanzien van de centrale probleemstelling
(5.2) en teruggekoppeld op de literatuur (5.3). Daarna worden beleidsaanbevelingen
geformuleerd (5.4). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte reflectie op de theorie en
methodiek (5.5.).

5.2. Conclusie centrale probleemstelling
De centrale onderzoeksvraag luidde:

'Hoe kan prestatiebeloning volgens de medewerkers van Livingcapital bijdragen aan hun
arbeidsmotivatie?'

Het onderzoek heeft aangetoond dat prestatiebeloning volgens het merendeel van de
medewerkers van Livingcapital zal bijdragen aan hun motivatie omdat zij verwachten dat
hun prestaties positief beïnvloed zullen worden als gevolg van de financiële prikkel. Door de
medewerkers wordt namelijk gewezen op de voordelen van een stijgende omzet als gevolg
van de financiële prikkel en de motiverende werking daarvan, het vergroten van het gevoel
van rechtvaardigheid doordat medewerkers worden beloond naar inzet en het behouden en
aantrekken van de juiste medewerkers.
Hoewel het merendeel van de medewerkers positief staat ten opzichte van de
invoering van prestatiebeloning, zijn er ook medewerkers die twijfels hebben en meer
waarde hechten aan intrinsieke factoren zoals hun autonomie, eigen verantwoordelijkheid
en de werksfeer. Uit het onderzoek zijn dan ook de volgende mogelijke negatieve gevolgen
naar voren gekomen: het verpesten van de werksfeer als gevolg van onderlinge
concurrentie, doelverschuiving doordat doelen die gekoppeld zijn aan een bonus worden
nagestreefd ten koste doelen als kwaliteit en service, en manipulatie van criteria en
onethisch gedrag om een bonus te kunnen ontvangen. Het is dan ook aan te raden om deze
bezwaren mee te nemen in de uiteindelijk implementatie en toe te zien dat zij zich in de
praktijk niet voordoen.
Door de medewerkers zijn verder verschillende voorwaarden gesteld aan de vorm en
aan de implementatie van het prestatiebeloningssysteem. Zo moeten zij er niet financieel op
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achteruitgaan (bijvoorbeeld doordat de bonus voorwaardelijk wordt gekoppeld aan het
basisloon), dient de bonus niet alleen voor commerciële functies te gelden en moet de
beloning op individueel niveau geschieden en niet op teamniveau. Daarnaast worden door
de medewerkers vraagtekens gezet bij het gebrek aan duidelijkheid rond de implementatie
door de gebrekkige informatieverschaffing en willen zij betrokken worden bij de vaststelling
van de doelen opdat deze haalbaar zijn en een reële afspiegeling vormen van het verschil in
kansen die bepaalde verkoopkanalen bieden aan de daarvoor verantwoordelijke
medewerkers.
Kortom: prestatiebeloning kan volgens de medewerkers van Livingcapital bijdragen
aan hun motivatie en daarmee hun prestaties, mits daarbij rekening wordt gehouden met
mogelijke negatieve gevolgen voor de werksfeer en het gedrag van medewerkers en mits er
wordt voldaan aan voorwaarden met betrekking tot de implementatie en de vaststelling van
de doelen. Daartoe worden in paragraaf 5.4 enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd.

5.3. Terugkoppeling literatuur
In deze paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek teruggekoppeld naar de
literatuur. In algemene zin is gebleken dat de visie op motivatie zoals deze wordt gehanteerd
in de procestheorieën, die er in het kort op neerkomt dat verder wordt gekeken dan de
inhoud door naast interne aspecten ook de context mee te nemen in de analyse, wordt
bevestigd in dit onderzoek. Zaken als betrokken worden bij de implementatie en de
rechtvaardigheid van de wijze waarop doelen worden vastgesteld en bonussen toebedeeld
zijn hier een voorbeeld van. In het vervolg van deze paragraaf wordt meer specifiek
stilgestaan bij de wijze waarop de behandelde theorieën terug zijn gekomen in dit
onderzoek.
Als eerste de expectancy theory van Vroom, volgens welke motivatie wordt
beïnvloed door hoe mensen rationele afwegingen maken tussen de inzet en de waarde van
de doelen. Deze theorie komt duidelijk naar voren in de door de medewerkers voorspelde
gevolgen van de financiële prikkels voor hun inzet. Met name de instrumentality en de
valence worden hierdoor verhoogd. Daarnaast viel het tijdens de interviews op dat veel
medewerkers een afweging leken te maken tussen de verschillende waarden, die betrokken
zijn bij het invoeren van prestatiebeloning. Meer concreet werden door de medewerkers de
financiële voordelen afgewogen tegen zaken als autonomie en de werksfeer.
Ten tweede de billijkheidstheorieën van Adam en Lawler. Met name deze theorieën
bleken een belangrijke verklarende rol te spelen in dit onderzoek. Door vrijwel alle
participanten werd op de een of andere manier gerefereerd aan de eerlijkheid en
rechtvaardigheid van het prestatiebeloningssysteem. Meer concreet ging het om twee
aspecten. Allereerst werd aangegeven dat prestatiebeloning rechtvaardig zou zijn omdat het
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tegemoet komt aan de verschillen in inzet en prestatie. Ten tweede werd dikwijls gewezen
op het feit dat er bij het vaststellen van de doelen rekening zou moeten worden gehouden
met de mate waarin de verkoopkanalen verschillen in de haalbaarheid van financiële doelen
omdat sommige wijken nu eenmaal 'makkelijk te verkopen' zijn.
Ten derde de Goal Setting Theory van Locke. Hoewel deze theorie het meest
bevestigd leek te zijn in empirisch onderzoek, bracht het onderzoek bij Livingcapital twee
punten naar voren, die in tegenspraak zijn met de theorie. Als eerste werd de kritiek van
Austin en Bobko bevestigd. De medewerkers gaven aan te vrezen voor doelverschuiving
doordat financiële doelen ten koste kunnen gaan van de kwaliteit (wat aansluit bij de kritiek
dat bepaalde doelen niet te kwantificeren zijn en sommige doelen tegengesteld kunnen zijn).
Ten tweede wordt in de Goal Setting Theory aangegeven dat betrokkenheid bij doelen niet
beter is voor de motivatie dan niet betrokken worden bij de totstandkoming gecombineerd
met het rechtvaardigen van doelen. Vrijwel unaniem werd door de medewerkers
aangegeven dat zij betrokken willen worden bij de vaststelling van de doelen.

5.4. Beleidsaanbevelingen
De aanbevelingen zijn gebaseerd op de interviewresultaten:
Communiceer duidelijk en transparant wat de bedoelingen zijn van het
prestatiebeloningssysteem en de criteria waaraan medewerkers moeten voldoen.

Betrek de medewerkers bij de implementatie van het prestatiebeloningssysteem. Met name
bij het vaststellen van de prestatiecriteria. Het is belangrijk deze per channel/wijk vast te
stellen, zodat tegemoet wordt gekomen aan medewerkers die in minder makkelijk te
verkopen channels werken. Bovendien kan op deze wijze worden voorkomen dat
medewerkers de klanten onjuist voorlichten om de tekortkomingen van hun channels te
'compenseren'.

Betrek ook niet commerciële functies bij het prestatiebeloningssysteem om te voorkomen
dat zij zich onrechtvaardig behandeld voelen.

Besteed niet alleen aandacht aan commerciële doelen, maar ook aan zaken als kwaliteit en
service. Dit om doelverschuiving te voorkomen.
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Zorg dat medewerkers over voldoende autonomie beschikken om hun werkzaamheden uit
te kunnen oefenen.

Geef medewerkers de keuze uit een bonus of andere vormen van beloning (zoals vrije dagen
of bonnen en coupons). Op deze manier kunnen medewerkers met een meer intrinsieke
motivatie tegemoet worden gekomen.

De bonus dient op individueel niveau te zijn. Wel moet het personeel getraind en gecoacht
worden om te blijven werken aan het groepsproces, om te voorkomen dat onderlinge
concurrentie de groepssfeer verpest.

5.5. Reflectie
Tot slot van dit verslag wordt kort gereflecteerd op het onderzoek. Allereerst op theoretisch
vlak. Dit onderzoek heeft laten zien dat het een aanvulling op toekomstig onderzoek kan zijn
om voorafgaand aan de invoering van prestatiebeloning te onderzoeken of dit een positief
effect kan hebben op de motivatie en prestaties van medewerkers. Dit is een bruikbare
benadering gebleken. Uit de interviews is namelijk gebleken dat het mogelijk is
medewerkers vooraf te laten speculeren over de mogelijke gevolgen. Hun antwoorden
komen namelijk overeen met onderzoek naar arbeidsmotivatie en de mogelijke gevolgen
van de invoering van prestatiebeloning. Zodoende zijn belangrijke aspecten naar voren
gekomen waarmee Livingcapital rekening moet houden. In dit verband kan ook een
methodologisch aspect besproken worden. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat een
aanvulling op toekomstig onderzoek kan zijn om niet zozeer te focussen op één specifieke
motivatietheorie, maar juist uit te gaan van een bepaalde benadering en meerdere
theorieën te gebruiken. In dit onderzoek is dan ook uitgegaan van de benadering in
procestheorieën en is niet gekozen voor een specifieke procestheorie, omdat het doel van
dit onderzoek niet het empirisch vaststellen van één motivatietheorie was, maar het vooraf
evalueren van de geschiktheid van een motivatiesysteem voor de praktijk). De
onderzoeksresultaten hebben namelijk elementen naar voren gebracht van verschillende
theorieën. In sommige opzichten werden bepaalde theoretische uitgangspunten bevestigd,
in andere opzichten weerlegd. In de praktijk kunnen dus verschillende theorieën
tegelijkertijd een verklarende/voorspellende werking hebben.
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BIJLAGE
Bijlage 1
Aankondiging voor de interviews:

Beste medewerkers,

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik bezig met het achterhalen van de eventuele effecten
van de invoering van prestatiebeloning op de arbeidsmotivatie van de medewerkers binnen
het bedrijf Living Capital. Ik ben vooral nieuwsgierig naar jullie mening over de invoering van
dit systeem en hoe dit systeem kan bijdragen aan de arbeidsmotivatie van de medewerkers.
In de komende weken zou ik hiervoor graag een individueel gesprek met jullie willen, mits
jullie beschikbaar zijn natuurlijk.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Mvg,
Farinaz Farnoud
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Bijlage 2: Interviewvragen en -topics
Opening
Student ASW, uitleggen waar de onderzoek over gaat, wat de doel van dit onderzoek is,
hoelang het interview zal duren, toestemming vragen voor bandopname; uitleggen dat
de gegevens anoniem blijven.

 Alle gespreken waren voornamelijk gebaseerd op open vragen.

Interview Topics:
1. type motivatie
Intrinsieke motivatie versus extrinsieke motivatie van de medewerkers zelf. Hier gaat
het om gemotiveerd zijn omwille van het werk zelf versus externe motivatie,zoals
financiële beloningen of waardering,etc.







Zou prestatiebeloning u stimuleren als persoon?
Zou financiële beloning u daadwerkelijk motiveren tot harder en of efficiënter
werken?
Hoelang denkt u dat de geldprikkel motiverend kan blijven?
Zou u anders werken als er prestatiebeloning gehanteerd zou worden binnen
Livingcapital?
Bent u voor collectief belonen of individueel? En waarom?

2. gevolgen op het niveau van de organisatie
Nadelige en voordelige gevolgen voor het bedrijf. Hier gaat het erom dat de
medewerkers aangeven wat volgens hen de gevolgen kunnen zijn van prestatiebeloning
op het niveau van de Organisatie.
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Wat zijn volgens u de positieve kanten van het werken met prestatiebeloning?
En wat zijn de negatieve punten ervan?
Welke soort prestatiebeloning past er volgens u bij dit organisatie?
Denkt u dat de organisatiecultuur verandert kan door het invoeren van
prestatiebeloning?

3. niveau beloning
Groepsbeloningen versus individuele beloningen. Uit de literatuur blijkt dat beide
vormen van beloning hun voor- en hun nadelen kennen. Belangrijk dus om de voorkeur
van de medewerkers te kennen.


Welke soort prestatiebeloning past er volgens u bij dit organisatie?

4. type beloning
Naast het niveau (groeps vs individueel) is ook het type beloning van belang. Een
geldbonus, vrije dagen, extra loon, etc. Waar geven medewerkers de voorkeur aan.


Op welke manier zou u het liefst beloond willen worden?

5. het prestatiemetingssysteem
Het is niet alleen van belang te weten welke type hun voorkeur heeft, maar ook welke
indicatoren zij op afgerekend willen worden. Hierbij de vraag of het alleen om de
verkoop moet gaan of dat zaken als klantvriendelijkheid en servicegerichtheid ook
gemeten moet worden. Het gaat met andere woorden om welk prestatiemetingssysteem
gehanteerd wordt.


Wie beoordeelt? En in hoeverre is dat rechtvaardig?



Hoe rechtvaardig is volgens u het invoeren van prestatiebeloning?
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Interview vragen:

1. Wat verstaat u onder prestatie beloning?
2. Heeft u eerder ervaring gehad met het werken van prestatiebeloning?
3. Denkt u dat prestatiebeloning invloed heeft uw werkwijze?
a. In hoeverre zou het invloed kunnen hebben?
4. Denkt u dat het werken met prestatiebeloning ervoor zorgt dat collega’s meer
individualistisch gaan werken of juist meer in teamverband?
a. Zou u dat verder kunnen toelichten?
5. Zou u zich door een prestatiebeloning meer gewaardeerd voelen?
a. Zo ja, waarom?
6. Zou prestatiebeloning u stimuleren als persoon?
a. In hoeverre is dat het geval?
7. Kent u de verschillende soorten beloningsystemen?
a. Zo niet, uitleggen welke soort beloningsystemen er zijn ( theorie)
8. Op welke manier zou u het liefst beloond willen worden?
9. Zou financiële beloning u daadwerkelijk motiveren tot harder en of efficiënter
werken?
10. Hoelang denkt u dat geldprikkel motiverend kan blijven?
11. Zou u anders werken als er prestatiebeloning gehanteerd zou worden binnen
Livingcapital?
12. Bent u voor collectief belonen of individueel?
a. Waarom?
13. Wat zijn de belangrijkste voorwaarde waar Livingcapital aan moet voldoen bij
het invoeren van prestatiebeloning?
14. Is er door de directie genoeg informatie/ duidelijkheid geweest met betrekking
tot invoering?
15. In hoeverre zijn jullie betrokken bij een eventuele invoering van
prestatiebeloning?
a. Wat had u graag anders gezien?
16. Wat zijn volgens u de positieve kanten van het werken met prestatiebeloning?
17. En wat zijn de negatieve punten ervan?
18. Hoe rechtvaardig is volgens u het invoeren van prestatiebeloning?
19. Welke soort prestatiebeloning past er volgens u bij dit organisatie?
20. Denkt u dat de organisatiecultuur veranderd zal worden door het invoeren van
prestatiebeloning?
21. Heeft u tot slot nog iets op te merken, wat tot dusverre onbesproken is gebleven
of waarop u wilt terugkomen?
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Bijlage 3. Codeboom
Codeboom
Hoofdcode
Subcode
Open codering

Prestatiebeloning
Bekend met prestatiebeloning
Eerdere ervaring met prestatiebeloning
Stimulerend
Motivatie
Arbeidsmotivatie
Intrinsiek
Motivatie omwille werk
Extrinsiek
Geldprikkel
Motivatie omwille financiële vergoeding
Stijgen omzet
Soort beloning
Samenwerking
Collectief
Individueel
Rechtvaardig
Individuele verschillen
Meelifters
Betere prestatie
Meer bookings
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Medewerkers
Behouden
Aantrekken
Bewustwording
Selectief
Organisatiecultuur
Onderlinge concurrentie
Verpesten sfeer
Werkdruk
Doelgericht
Doelverschuiving
Kwaliteit
Service
Onethisch
Manipulerend
Voorwaarden prestatiebeloning
Haalbare doelen
Betrokkenheid
Eerlijkheid
Beleid
Gebrek aan duidelijkheid en informatie
Waardering
Efficiënt
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