
Scenario Wie verdient 
het? spel 

Onderstaand scenario is een basis voorstel. U krijgt vooral een zicht op hoeveel tijd 

u moet voorzien om het spel te spelen en te bespreken.  

Een simulatiespel neemt veel tijd in beslag. Afhankelijk van de grootte van de groep 

moet u toch minstens op 3 uur tellen (nabespreking inbegrepen). Het effect van het 

spel is groter als u het inschakelt in een ruimer kader. U kan het spel dan inzetten 

bij de start van bijvoorbeeld een cursus/training of lessenreeks. In de latere sessies 

kan u dan steeds terugkomen op ervaringen uit het spel. U kan het spel ook 

inzetten aan het slot van een cursus/training of lessenreeks. In de nabespreking kan 

u dan linken leggen met wat u voordien heeft behandeld. 

13U ONTVANGST VAN DE DEELNEMERS EN KENNISMAKING 

Voorstelling SERV – Stichting Innovatie & Arbeid. 

Deelnemers stellen zichzelf even voor: 

- Naam 
- Functie 

- Omschrijf in drie woorden wat volgens jou het doel moet zijn van een 
beloningsbeleid. (eerst op een post-it, op de muur plakken, clusteren en kort 

bespreken) 
 

13U15 INLEIDING VAN HET SPEL EN SPELUITLEG 

Enkele jaren geleden deden we onderzoek naar prestatiebeloning bij de banken, 

beoordelingsgesprekken bij werknemers en naar systemen van variabele 

prestatiebeloning in een 20-tal bedrijven. Tijdens presentaties van de resultaten 

merkten we dat het thema beloning erg moeilijk ligt om in groepen te bespreken. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een methodiek die onderzoeksresultaten 

bespreekbaar maakt op een niet bedreigende manier. En zo zijn we bij de 

methodiek van een simulatiespel gekomen.  

Vanaf nu bent u geen medewerker meer van xxx, maar wel van een bedrijf dat 

plastic topjes maakt. Deze topjes worden door de verschillende afdelingen gemaakt. 

Ik ben uw bedrijfsleider en ik wil graag een aangepast beloningsbeleid invoeren. Om 

na te gaan welk beloningssysteem het best past bij dit bedrijf, doen we een 

experiment. Elke afdeling heeft zijn eigen beloningssysteem.  

Dan volgt de technische speluitleg. 

 



 

 

13U40 SPELEN 

Elk team heeft een eigen beloningssysteem. Na elk kwartaal komen de deelnemers 

op evaluatiegesprek en krijgen ze hun beloning. Voor elk kwartaal krijgen de 

deelnemers 15’ om te spelen. Daarna volgt de evaluatie (7’ om iedereen te zien). 

15U10 VERZAMELEN VAN DE RESULTATEN VAN HET SPEL 

Elke deelnemer telt het geld in zijn/haar portefeuille. Op het bord staat een schema: 

Afd. Kw
. 

St. prod. Q prod. WN Loon totaal 

Afd. 
1 

1   1   

 2   2   

 3   3   

 4   4   

    5   

Afd. 
2 

1   1   

 2   2   

 3   3   

 4   4   

    5   

Afd. 
3 

1   1   

 2   2   

       

       

       

       

       

       

       

Afd. 
4 

1   1   

 2   2   

 3   3   

 4   4   

    5   

 

15U20 NABESPREKING 

 Bespreking van de spelresultaten 

Elke afdeling schetst kort welk beloningssysteem zij hebben.  

o Wat was belangrijk voor het bedrijf?  
o Hoe wist je welk beloningssysteem je had? Wie heeft zijn/haar contract gelezen?  

o Hoe hebben jullie gewerkt? Waarom hebben jullie meer geproduceerd dan 
gevraagd? Wie besliste over de productie? 

o Wie besliste hoe spelkaarten werden afgelegd? Hebben jullie hierover afspraken 
gemaakt? Zo ja welke? Zo nee waarom niet? 

o Wie mocht opleiding volgen? Welk effect had dit binnen de groep?  



o Wie was er wel eens ziek? Welk effect heeft dit voor jou persoonlijk? Voor de 
groep? 

o Wat is het effect van jullie beloningssysteem op het werk? Op de sfeer in de 

groep? Op het samenwerken tussen medewerkers?  
o Hebben jullie aan elkaar vertelt hoeveel premie je kreeg?  

o Op basis van welke criteria kreeg je een premie?  
o Vond je dat je een eerlijk verdiende premie kreeg? Wat maakt dat je die beloning 

al dan niet eerlijk vindt? 

 

 Vergelijking van de beloningssystemen vanuit verschillende standpunten 

o Voor welk systeem zou ik als werkgever kiezen? Waarom het ene wel en het 
andere niet? Welk effect zal dit hebben op langere termijn. Wat zijn de 
voorwaarden om dit systeem optimaal te laten functioneren? Deze oefening 

maken voor de vier systemen. 
o Voor welk systeem zou je als werknemer kiezen? Waarom? Maken alle 

werknemers dezelfde keuze? Waarom kiezen sommige groepen eerder voor een 
ander systeem? 

o Welk systeem zou je adviseren als compensation & benefits afdeling? Waarom? 
Welke voorwaarden moeten vervuld worden? Hoe zou je hierover communiceren 
met de medewerkers? 

o Welk systeem zou je als vakbondsafgevaardigde kiezen? Waarom? Kan je die 
keuze verdedigen bij alle werknemers? Bij de werkgever? 

 

 Bespreking evaluatiegesprekken 
o Wat vond je van de evaluatiegesprekken?  
o Hadden de evaluatiegesprekken een invloed op jullie werkwijze, op het spelen? 

Op je functioneren binnen de groep? Waarom wel of waarom niet? 
o Hield je rekening met wat er gezegd werd?  

o Wat ontbrak er in het gesprek? Welke elementen moeten in een evaluatie aan 
bod komen? Hoe zou je in dit bedrijf de evaluaties kunnen verbeteren? 

 

 Aandachtspunten voor de eigen organisatie 
o Welke punten in het spel komen overeen met de praktijk in xxx? 
o Welke leerpunten neem je mee voor de praktijk in xxx? 

o Als je naar de beloningspolitiek van xxx kijkt, welke elementen vind je heel sterk 
in het bestaande systeem?  

o Wat zorgt ervoor dan sommige elementen niet zo goed lopen? Hoe zou je dat 
kunnen verbeteren? 

o Zou je mijn eerste vraag: wat is het doel van een beloningsbeleid nu anders 

invullen? Waarom? 
 

16u30  Afsluiting van de spelsessie. 

 

 


