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inleiding 

 

Motiveren van medewerkers is een 

belangrijk onderdeel van je werk als 

manager of teamleider. Er bestaat een 

enorme kloof tussen wat de wetenschap 

heeft onderzocht en aangetoond en hoe het 

in de praktijk gaat. Het motiveren van 

mensen is zo’n onderwerp. Het blijkt 

namelijk dat we nog steeds met 

beloningssystemen werken die niet (meer) 

effectief zijn.  

Houd jij je medewerkers graag een beloning 

voor om ze beter te laten presteren? Of ben 

je meer van ‘vertrouwen is goed, maar 

controle is beter’ ? Dan zal het wel een 

schok voor je zijn dat het idee van de wortel 

voorhouden of de porrende stok niet werkt! 

 

In dit e-book onthullen we 5 geheimen over 

motiveren van professionals, waarmee jij 

direct je voordeel kunt doen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat: 

♦ 80% van de organisaties niet investeert in cruciale competenties van talentvolle 

medewerkers op cruciale posities . Bovendien ligt deze verantwoordelijkheid te vaak bij de 

stafafdeling en niet bij de manager. (Nyenrode - Vergouw en Overduin, 2012) 

♦ Bedrijven met betrokken personeel en een goed werkklimaat bijna vijf keer zo goed 

presteren.  (Hay Group, 2009) 

♦ 68% van de Nederlandse managers hun medewerkers niet weet te motiveren. Hiervoor is 

flexibel gebruik van leiderschapsstijlen nodig. Door de huidige externe druk zijn managers 

meer geneigd om dwingend leiding te geven (38%) of het zelf overnemen (maatgevende 

leiderschapsstijl). Beide vormen werken uitermate demotiverend. (Hay Group, 2013) 
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wat is  Empowerbox 

 

Empowerbox is een webwinkel met 

producten voor persoonlijke ontwikkeling. 

Voor jezelf, maar ook om cadeau te doen. 

Bijvoorbeeld aan die goed presterende 

medewerker of aan het hele team. Elk 

product is speciaal ontwikkeld om bij te 

dragen aan persoonlijke groei en motivatie. 

Elke module bestaat uit een online en offline 

component. We maken daarbij gebruik van 

een virtuele studieruimte: de e-box – zie 

http://empowerbox.nl/e-box. Stap voor 

stap doorloop je een module, waarbij volop 

gebruik wordt gemaakt van boeken, films, 

games, maar ook beeldbellen, 

bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken. Onze 

‘blended-learning’ methodiek zorgt ervoor 

dat meerdere zintuigen worden 

aangesproken. 

 

De ontvanger krijgt een voucher 

toegestuurd. Mooi verpakt uiteraard, want 

het is een cadeau! De vouchercode geeft 

toegang tot de e-box, waar de 

geselecteerde module klaar staat. Je werkt in 

je eigen tempo en op de momenten dat het 

jou uitkomt. Laat je verrassen door 

bijzondere ontmoetingen en ervaringen. 

 

 

In onze korte animatiefilm zie je hoe 

Empowerbox werkt: 

http://vimeo.com/95106362 

 

Empowerbox is opgericht door Marianne 

Eussen, Derrick Stomp en Nils Zelle. Zij 

kwamen tot de conclusie dat managers 

weinig tools in handen hebben om 

medewerkers op een aansprekende manier 

te waarderen en te belonen. Veel meer dan 

een mooie pen, een dinerbon of een team-

uitje is er meestal niet. Om de zoektocht 

naar bijzondere waardering te 

vergemakkelijken hebben zij in 2014 

Empowerbox opgericht. Dit platform brengt 

bijzondere belevenissen bij elkaar zodat de 

keuze voor een passende waardering heel 

gemakkelijk wordt gemaakt. 
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de 5 geheimen van motivatie 

  

Professionals hebben autonomie nodig over 

hun taak (wat ze doen), hun tijd (wanneer ze 

het doen), hun team (met wie ze het doen) 

en hun techniek (hoe ze het doen). Hoe zorg 

je er nu voor dat deze medewerkers op de 

juiste manier gemotiveerd worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn boek 'Drive' laat Daniel Pink zien dat 

bonussen alleen werken wanneer het doel 

eenduidig is en simpelweg uitgevoerd moet 

worden. Zodra er enige creativiteit of eigen 

inzicht van medewerkers verlangd wordt, 

werkt een financiële prikkel zelfs averechts 

op de prestaties! Vooral organisaties met 

professionals hebben hier dus dagelijks mee 

te maken. Voor hen moet werk bijdragen 

een hun persoonlijke voldoening. Weten 

waarvoor je het doet is belangrijker dan wat 

je doet. Professionals dragen op die manier 

graag bij aan het organisatiebelang en 

worden geprikkeld in hun dagelijks denken 

en doen. Beloning op basis van de 

toegevoegde waarde voor de organisatie of 

het team werkt daarom veel beter. 

 

Als dit keer op keer uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt, waarom blijven wij dan zo 

hardnekkig geloven in bonussen? In dit e-

book onthullen we graag de 5 geheimen 

over motiveren van professionals, waarmee 

jij direct je voordeel kunt doen. 
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geheim 1 - laat een professional zelf  zi jn t i jd indelen 

 

Hoe vaak komt het niet voor dat 

professionals veel tijd kwijt zijn met het 

verantwoorden van hun gewerkte uren. Het 

geeft de manager vaak een schijnzekerheid 

dat 'het werk gedaan is’. Voor professionals 

voelt het als een gebrek aan vertrouwen dat 

ze de goede dingen doen. Dit kan ook 

anders. 

 

Geef professionals verantwoordelijkheid 

over hun eigen tijd. Keuzes in tijdsbesteding 

worden gemaakt op basis van waarden en 

opvattingen over wat bijdraagt aan de 

doelstellingen. Bespreek dan als 

leidinggevende met de professionals welke 

keuze zij daarin gemaakt hebben en zorg 

voor overeenstemming over de doelen. Zo 

geeft Google ontwikkelaars 20% van hun 

werktijd om volledig vrij en autonoom te 

werken aan zelfbedachte projecten. Dit 

heeft geleid tot succesvolle diensten als 

Google News en Gmail.  

Eenzelfde beleid bij 3M leidde eerder al tot 

de uitvinding van de Post-it briefjes. 

 

Probeer eens, misschien bij wijze van proef 

voor zes maanden, om professionals 10-20% 

van hun tijd vrij te laten besteden aan 

projecten van hun keuze om dienstverlening 

te verbeteren of om bijvoorbeeld nieuwe 

producten te ontwikkelen. Uren die anders 

misschien verlummeld worden, kunnen op 

deze manier productief worden gemaakt. 

Misschien vindt iemand op jouw afdeling 

zomaar de volgende 'Post-it' uit? 
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geheim 2 - niet al leen de baas kan beoordelen of een bonus 

verdiend is 

 

Voor professionals betekent waardering 

door vakgenoten vaak meer dan een 

financiële bonus. Omdat ze graag steeds 

beter worden in hun vak, betekent die 

waardering door collega’s een erkenning van 

hun professionele status als expert. 

 

Stimuleer daarom ‘zo-nu-en-dan-

beloningen’ tussen collega's onderling. Het 

incidentele en onverwachte karakter ervan, 

voorkomt de negatieve effecten van 

structurele beloningen. Iedere medewerker 

kan een collega een beloning geven voor 

een uitzonderlijke prestatie. Maak het 

openbaar, zodat de erkenning direct bekend 

is bij andere collega's. Omdat de beloning 

afkomstig is van een collega en niet van de 

baas, heeft het een andere (misschien wel 

diepere) betekenis. Het kan gaan om een 

relatief klein bedrag, zeg € 50,-, of om een 

openbaar schouderklopje. Natuurlijk kun je 

ook de groep laten bepalen wie er dit jaar in 

aanmerkingen komt voor een beloning van 

de Empowerbox.  
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geheim 3 - managers vrezen dat medewerkers misbruik maken 

van autonomie 

 

Medewerkers vinden dat ze nooit genoeg 

vrijheid hebben en bazen denken dat 

medewerkers er dan de kantjes vanaf lopen. 

Waarschijnlijk heeft niemand een flauw idee 

over hoe het nu eigenlijk gesteld is met de 

autonomie in de organisatie. Een grote mate 

van autonomie van handelen wil overigens  

niet zeggen dat professionals geen 

verantwoording af hoeven te leggen. 

Professionals hebben de autonomie nodig 

om op basis van hun specialistische kennis af 

te kunnen wijken van geldende protocollen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ze nemen die verantwoording op zich vanuit 

vertrouwen. Zoals gezegd: dit wil niet 

zeggen dat een professional daarover geen 

verantwoording hoeft af te leggen, maar dat 

gebeurt dan op inhoudelijke gronden en op 

basis van gedeelde normen en waarden. 
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test:  check je eigen autonomie 

 

Met deze autonomiecheck krijg je zicht op 

de ruimte die professionals in jouw team, 

jouw organisatie ervaren. Deze check 

bestaat uit vier vragen, waarop elke 

medewerker uit je team anoniem een cijfer 

van 0-10 geeft.  

1 .  Hoeveel autonomie heb je over je taken 

en verantwoordelijkheden? Over dat wat 

je iedere dag doet?  

2 .  Hoeveel autonomie heb je over je tijd? 

Dus wanneer je komt en gaat en hoe je 

je uren indeelt? 

3 .  Hoeveel autonomie heb je over de team 

samenstelling? Kun je de mensen 

waarmee je samenwerkt kiezen? 

 

4.  Hoeveel autonomie heb je over de 

techniek? Over de wijze waarop je je 

werk aanpakt, welke middelen of 

methode je gebruikt? 

 

Het resultaat is waarschijnlijk aanleiding 

voor een gesprek met je organisatie of 

afdeling. Vaak wordt een score als te laag 

ervaren; maar soms ook te hoog. Bij een 

gemiddeld erge lage score over alle 

medewerkers voelt werken misschien als in 

een militaire organisatie en bij een 

gemiddeld hoge score als werken in een 

kunstenaars atelier… 

 

Score 

0-10 Regels z i jn er om nageleefd te worden 

Regels hebben hier de overhand, ga in overleg, er is op alle gebieden veel verbetering 

mogelijk. 

11-20  Geef ze de ruimte 

Onderzoek op welk van de vier terreinen je laag scoort, waarschijnlijk kunnen 

medewerkers hier veel meer autonomie aan. 

21-30 Vertrouwen is  goed, controle is  beter 

Medewerkers mogen veel zelf bepalen, maar het lijkt wel alsof er iets is dat je weerhoudt 

om ook het laatste beetje uit handen te geven. 

31-40  Zelfstandig werken loont 

Hier bepalen medewerkers al behoorlijk veel over hun eigen werkwijze. Welke extra 

ruimte zou voor nog meer arbeidsvreugde en productiviteit kunnen zorgen? 
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geheim 4 - gecontroleerd loslaten 

 

Leidinggevenden hebben graag controle 

over hoe het gaat. Toch werkt het over het 

algemeen beter om de touwtjes te laten 

vieren. Uit medewerkerstevredenheids-

onderzoeken blijkt dat succesvolle 

organisaties medewerkers loslaten. Toch 

kan dit niet van de een op andere dag. Een 

kind leren fietsen gaat ook niet alleen op 

basis van het vertrouwen dat het kind het 

echt zal leren. Het gaat om de balans tussen 

instrueren en loslaten. Klinkt dat betekent in 

de oren? 

 

Ken Blanchard had het al in de jaren ‘80 over 

situationeel leiderschap en dat is nog steeds 

actueel. Betrek bijvoorbeeld mensen eens bij 

het bepalen van hun targets of 

doelstellingen. Mensen leggen de lat zelf 

vaak hoger dan je denkt! Gebruik minder 

directief taalgebruik en laat mensen de 

situaties nog eens overdenken of 

overwegen. Houd spreekuur in plaats van 

bilateraaltjes. Laat mensen naar je 

toekomen als ze daar zelf behoefte aan 

hebben.
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geheim 5 - maak van je hobby je baan en je hoeft geen dag 

meer te werken 

 

Wanneer werk voldoende uitdaging en 

autonomie biedt, voelt het vaak niet als 

werk. Er zijn niet voor niets zoveel mensen 

die als ZP'er voor zichzelf beginnen. De tijd 

lijkt voorbij te vliegen wanneer je in je 

element bent. Hoe je die staat van 'flow' 

kunt realiseren in je team? Probeer eens met 

taken te schuiven. Misschien vindt de een 

iets een uitdaging wat voor de ander routine 

is geworden? 

 

 

 

Inspireren met een doel werkt beter dan 

motiveren met beloningen. Het doel zorgt 

voor een verbintenis met het grotere geheel 

dan alleen het werken aan je eigen taak. 

Denk maar eens aan de uitspraak van de 

schoonmaker bij NASA als antwoord op de 

vraag van president Kennedy wat hij hier 

doet: “Ik zet een man op de maan!"  

 

Vergeet niet de motiverende systemen op 

deze gezamenlijke doelstelling aan te laten 

sluiten in plaats van het stimuleren van 

persoonlijke prestaties!
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Gratis demo op Empowerbox 

 

Heb je inspiratie gekregen om motivatie van 

professionals anders te benaderen? Dan 

biedt Empowerbox je wellicht ideeën om 

ook waardering van professionals anders 

aan te pakken en tegelijk de intrinsieke 

motivatie te stimuleren. 

 

We bieden je een gratis product aan dat je 

direct helpt om je doelstellingen te 

realiseren en je tegelijkertijd laat zien hoe 

Empowerbox werkt. 

 

In 5 heldere stappen kom je dichter bij je 

doel. Hier vind je de gratis demo: 

http://empowerbox.nl/product/gratis-

demo-van-voornemen-naar-resultaat 

 

 


