Menselijke drijfveren, topbeloningen en ‘a la carte werken’.
In het oer gevoel van de mens domineren compassie en rechtvaardigheid. Deze
morele gevoelens maken deel uit van een groter complex van morele, vaak
direct en indirect afgeleide, waarden en overtuigingen. Medeleven, inleven en
gelijkwaardigheid en een natuurlijke afkeer tegen ongelijke behandeling zit
‘ingebakken in ons hart’. In de Rebounce Philosophy worden dat type
wezenswaarden ‘Ethics’ genoemd, onderdeel van het complex van Principles
(uitgangspunten in het leven). Dit Principles-complex wordt bij ieder mens
gecompleteerd door Technics, de vaardigheid/professie georiënteerde
talenten. Het leven en beleven van Ethics is van cruciaal belang voor de
prestatiedrijfveren van de mens. Hoe meer harmonie tussen de oer gevoelens en
de geldende waarden en normen in de leef-/werkomgeving, hoe
indrukwekkender de prestaties. En hoe hoger de prestaties, hoe meer
voldoening, gelukbeleving en levensvervulling. Buitenissige (top)beloningen en
‘werken a la carte’ leveren daaraan geen, of zoals in het merendeel van de
gevallen, een sterk negatieve bijdrage.
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Wezenswaarden in menselijke interactie
In de menselijke interactie speelt het delen van wezenswaarden de
belangrijkste rol. De oer behoefte aan het delen van wezenswaarden vormt de
basis van de sociale oriëntatie van de mens. Deze pro-sociale instelling leidt tot
een krachtige behoefte aan harmonie in de sociale context, de groep, de
onderneming, het land, de wereld. Deze harmonie gerichte opstelling kan het
beste als een strategie gezien worden met als belangrijkste doel het ervaren van
het geluksgevoel. Als eerste het verkrijgen van eigen geluksgevoel en vervolgens
een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van de andere leden van de
groep.
In deze schijnbaar sterk geïndividualiseerde maatschappij zijn er velen die de
harmoniestrategie uitsluitend inzetten voor het voeden van de eigen geluk
beleving en die van de direct dierbaren (denk aan partners en gezin). Deze
opstelling leidt aantoonbaar tot sociale desintegratie in het algemeen en
discordantie van de sociale lagen die de samenhang van de maatschappij
bepalen. Al deze ‘diswerkingen’ druisen op schadelijke wijze in tegen het hart en
de natuur van ons sociale wezen. Zij die dat inzien en het beter met de wereld
voor hebben weten dat de harmonie en dus de geluk beleving in de groep
minstens even belangrijk of mogelijk belangrijker is, om de voortgaand
toenemende culturele integratie die samengaat met de bevolkingsverdichting
en de mondialisering waardig en rechtvaardig te doen verlopen.

Zij beseffen dat het verwerven van eigen geluk beleving steeds in dienst staat
van het voeden van het geluksgevoel van het grotere geheel. Om het grotere
geheel harmonisch en dus leefbaar te houden.
De behoefte aan harmonie
De kwaliteit van de harmoniestrategie hangt sterk samen met het principe
‘geven/nemen’, in de relationele context vaak aangeduid als het verschil tussen
helpen en benadelen.
Elk individu dat per definitie deel uitmaakt van een context, dat zich bewust is
van de behoefte aan en het belang van groepsharmonie zal erop gericht zijn
om primair harmonie bevorderend te handelen. En als zodanig te vermijden dat
ander groepsleden zich buiten gesloten of benadeeld voelen. Groepsleden zijn
derhalve individuen die hun eigenheid, hun eigen wijsheid vooral
groepsharmonie bevorderend inzetten. Zij zullen hun eigenheid en eigenwijsheid
vooral als een gift aan de groep zien, als een bijdrage aan de kracht en
homogeniteit van de harmonie. Zij zullen veel meer geven dan nemen, het
belang van de groep voor laten gaan op het eigen belang. Zij zullen
overwegend helpen en bij grote voorkeur niemand achterstellen of benadelen.
Het etaleren van hun eigenheid zal nimmer de harmonie van de groep
schaden.
Zij zullen conflicten vermijden en steeds gebruik maken van positief geladen
feedback vormen, gebaseerd op respect en waardering. Zij zullen steeds
trachten eventuele verschillen van opvattingen en opstellingen op een
onpartijdige manier, op basis van gerespecteerde wijsheid, tot vergelijk te
brengen. Omdat zij intens doordrongen zijn van het belang van een
coöperatieve sfeer, van een krachtige, homogene groepscultuur. Hoe
verhouden deze oer menselijkheden zich tot twee bovenmatig actuele actoren
in de bedrijfseconomie, met name (top-)beloningsbeleid en ‘werken-a-la-carte’,
ook wel het nieuwe werken genoemd?
(Top-)beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van een onderneming dient primair gekenmerkt te worden
door rechtvaardigheid, door eerlijkheid. De volkswijsheid zegt daarover: ‘eerlijk
zullen we alles delen’. Hierin zitten twee cruciale sociale factoren besloten: eerlijk
en delen. Delen is in dit geval de makkelijkste. Beloningsbeleid is een vorm van
delen van wat verdiend wordt. Het wordt samen verdiend en het wordt dus ook
samen gedeeld. Mensen hebben een zeer goed ontwikkeld gevoel voor
rechtvaardig delen, voor eerlijkheid bij het verdelen van hetgeen verworven is
met gezamenlijke inspanning.

Treffend in dit verband is een scene uit een Amerikaans satirisch programma
waarin de praktijken van grote bananen multinationals aan de kaak gesteld
worden. In een cabareteske scene worden de directeur van de multinational
(Chuck) en kleine bananenboer (Pedro) aan tafel gezet. De intro toont een
schaal met een kleine, onrijpe, groene banaan en een grote, rijpe, prachtig volgele banaan. Het gesprek verloopt als volgt:
Pedro: Toen ze de schaal op tafel zetten met de twee bananen erin, een
grote gele en een kleine groene, nam jij meteen de grote gele, zonder te
vragen wat ik wilde!
Chuck: Nou en, wat zou jij dan gedaan hebben?
Perdro: Ik zou ongetwijfeld de kleine groene genomen hebben
Chuck: Weet je dat wel zeker?
Pedro: Ja, natuurlijk. Ik weet het zeker!
Chuck: Waar zeur je dan over? Je hebt gekregen wat je wilde,
de kleine groene!!
Pedro kijkt zuur en neemt later in het programma
hilarisch wraak op Chuck.
Gezien het feit dat de mens een primaat is die leeft en werkt in geordende
hiërarchieën, is verschil binnen het delen toegestaan.
Verschil in de hiërarchie mag derhalve leiden tot verschil in beloning, mits dit
door de groep als rechtvaardig beleefd wordt. Wanneer het niet als
rechtvaardig gepercipieerd wordt zal dat wrok in de groep doen groeien en zal
de betrokkene die ‘over-beloond’ wordt, zodra zich een gelegenheid voordoet
achtergesteld worden in de samenwerking en zo mogelijk geëxcommuniceerd
worden. Daarmee wordt een ernstige aanslag gepleegd op de kracht en de
homogeniteit van de groep, de onderneming en daarmee op de
competitiviteitkracht van de groep/onderneming. Groepsleden met een
dergelijke ‘neem-opstelling’ kunnen dus beter buiten de groep geplaatst
worden. (Top-)managers die op grond van verworven privileges en/of
marktmechanisme van mening zijn dat zij onevenredig en dus oneerlijk kunnen
nemen, kunnen nimmer tot een optimale performance voor de onderneming
komen omdat de groep niet bereid zal zijn tot een free-flow van samenwerking.
De energie van de wrok zal steeds een optimale samenwerking verhinderen.
Dergelijke managers krijgen op organische wijze veel minder gedaan van de
groep dan managers die verschillend edoch rechtvaardig meedelen in het
verdelen van de buit.

Er zijn in dit geval geen winnaars of verliezers. De winnaars doen er goed aan
even veel te leren van de processen als de verliezers en winnaars doen er ook
goed aan om eerlijk te delen met de verliezers, zonder wie zij geen groep of
onderneming zouden hebben om te leiden. Het getuigt vervolgens van veel
grotere sociale en dus ook ondernemingswijsheid wanneer het (top-)
management zich terdege bewust is van haar afhankelijkheid. Zonder de
andere deelnemers valt er al snel weinig of niets meer te verdelen.
(Top-)managers doen er dus wijs aan om rechtvaardig, eerlijk, te delen. In dit
verband is het zinvol te verwijzen naar de Ten Bees of Chiefship uit de Rebounce
Philosophy, waarin de derde ‘Be’ zegt: ‘wees respectvol, nobel en nederig’.
Vanuit dat principe hanteert de Rebounce Philosophy de strategie dat een
manager nimmer meer beloont wordt dan met tweemaal het
beloningsgemiddelde van zijn/haar ‘direct-reports’.
Het werken a la carte
Een team en/of een onderneming is gericht op het gezamenlijk leveren van een
prestatie en is derhalve zeer gediend met harmonie. Harmonie betekent in dit
verband het samenwerken in een goed geordend, goed voelend geheel,
waarin belangrijke waarden en uitgangspunten gedeeld en gezamenlijk
gerealiseerd worden. Het betekent qua waarden en normen ook ‘het eten wat
de pot schaft’. Wanneer een deelnemer de pot bij voortduring niet lekker vindt,
kan hij/zij beter naar een ander restaurant gaan. Eten wat de pot schaft staat
voor een geheel ander eetcultuur dan eten a la carte. Eten wat de pot schaft
heeft ook een heel andere kostenstructuur dan eten a la carte. Het nieuwe
werken, en met name de invulling ervan op vergaand geïndividualiseerd niveau
(thuiswerken, variabele werktijden etc.), kan het beste aangeduid worden als
werken a la carte. Werken wat de pot schaft heeft een heel andere behoefteonderbouwing dan werken a la carte. De verschillende typen werkers dragen bij
aan geheel verschillende culturen, ondernemingsculturen. De a-la-carte-cultuur
zal gekenmerkt worden door heterogeniteit en gebrek aan degelijke focus als
gevolg van de verscheidenheid van de individuele behoeften en prioriteiten. De
gerealiseerde effectiviteit, flexibiliteit en productiviteit zal verre van maximaal of
optimaal zijn. De wat-de-pot-schaft-cultuur zal gekenmerkt worden door de
kracht en homogeniteit van gezamenlijk beleefde waarden en overtuigingen en
het teammatig realiseren van gezamenlijk beleefde doelen.

De lat van effectiviteit, flexibiliteit en productiviteit zal voortdurend hoger gelegd
kunnen worden en als zodanig een ondubbelzinnige bijdrage leveren aan de
competitiviteitskracht en dus het continuïteitvermogen van de onderneming. De
behoeften en prioriteiten van de twee typen werkers, ‘de saamwerkers’ en de
‘netwerkers’ verschillen volstrekt onverenigbaar. Vanuit het principe ‘Strategy
drives Structure’ heeft het geen enkele zin om beide typen werkers in een bedrijf
bijeen te brengen. Een dergelijk amorfe ondernemingscultuur is aantoonbaar
economisch contraproductief.
Daar waar ontwikkeling, verdieping en innovatie van intelligentie voor het
economisch bestaansrecht bepalend is, zijn a-la-carte-netwerkers meestal goed
geplaats. Vaak individueel werkend, in zeer kleine teamverbanden of in hot
shops. Daar waar economy of scale, organisatiegraad en marketing het
economische bestaan de perceptie van marktautoriteit en daarmee het
bestaansrecht bepalen, zijn wat-de-pot-schaft saamwerkers beter geplaatst. In
beide gevallen dient rekening gehouden te worden met de niet te ontkennen,
onwrikbare oer behoeften van de mens, de diep wortelde behoefte aan het
gezelschap van andere mensen. Vooral die mensen waarmee belangrijke
waarden en overtuigingen gedeeld worden. In dat gezelschap etaleert de
mens de oer drijfveren van compassie en waardigheid en ontleent daaraan de
emoties van geluk en vervulling. Kijkend naar een functionele bijdrage van de
economie in herkenbare afstemming met de positieve ontwikkeling van de
maatschappij.
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