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PRAKTISCH 
 

Door de werksituatie abstracter te maken en een speelse 

werkvorm te gebruiken wordt het gesprek over beloning 

en beoordeling veilig voor alle betrokkenen. Maar niet 

alleen de systemen zijn onderwerp van gesprek, ook 

elementen als ‘loon naar werk’, samenwerken, 

problemen oplossen, afspraken maken, elkaar 

ondersteunen, evaluatiegesprekken houden, … komen 

aan bod. 

 

Het spel kan met begeleiding uitgeleend worden bij 

SERV – Stichting Innovatie & Arbeid. Na een grondige 

bespreking wordt bekeken of het spel bruikbaar is in een 

specifieke situatie. Samen met de opdrachtgever worden 

dan de doelstellingen van een spelsessie vastgelegd. 

Inbreng vanuit de organisatie zelf is zeer belangrijk. Het 

spel is speelbaar met groepen van 6 tot 20 deelnemers.  

Grotere groepen kan, meerdere afdelingen hebben dan 

hetzelfde beloningssysteem. Voor de begeleiding van 

een halve dag vragen we 150 € + vervoerskosten. Voor 

onderwijs vragen we 100 € + vervoerskosten per dag. 

 

Voor meer inlichtingen: Brigitte Lauwers, 

blauwers@serv.be,  

 02 209 01 70  

http://www.serv.be/stichting
mailto:blauwers@serv.be


 

DOELSTELLINGEN VAN HET SPEL 

•DEELNEMERS MAKKEN KENNIS MET 

VERSCHILLENDE BELONINGSSYSTEMEN; 

• DEELNEMERS KRIJGEN INZICHT IN 

SAMENHANG TUSSEN BEOORDELING EN 

BELONING EN DE GEVOLGEN HIERVAN; 

• DEELNEMERS KRIJGEN INZICHT IN DE 

ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN 

PRESTATIEBELONING (COMMUNICATIE, 

TRANSPARANTIE, TIJDSFACTOR, POLITIEK 

GEDRAG, GOED LEIDERSCHAP, ... 

Spelen met beloningssystemen 

PRESTATIEBELONING EN ANDERE BELONINGSSYSTEMEN SPELENDERWIJS ERVAREN 

In het voorjaar slaat de evaluatiekoorts weer 

toe in bedrijven en organisaties. Dit zorgt vaak 

voor de nodige commotie zowel bij 

medewerkers als leidinggevenden. Toch wordt 

het systeem van evaluatiegesprekken door de 

medewerkers als positief ervaren. Zij vinden 

het belangrijk om één keer per jaar met hun 

direct leidinggevende een gesprek te hebben 

over het eigen functioneren en dat van hun 

afdeling. 

Wat het beloningsaspect betreft ligt het iets 

anders. Principieel gaan zowel 

leidinggevenden als medewerkers akkoord 

met de koppeling van beloning aan een 

prestatiebeoordeling. 

Maar niettegenstaande deze ‘principiële’ 

goedkeuring, bestaat er zowel bij 

leidinggevenden als bij medewerkers heel wat 

kritiek op het (eigen) systeem. 

STV- Innovatie & Arbeid ontwikkelde in 

samenwerking met het Centrum Informatieve 

Spelen een spelvorm om in organisaties de 

discussie over het beoordelings- en 

beloningssysteem op verschillende niveaus 

mogelijk te maken. 

 

Verloop van het spel 

HET SPEL 

 

In het spel wordt een bedrijf met 4 afdelingen 

gesimuleerd. Bij wijze van experiment heeft elke afdeling 

een andere beloningsvorm. De deelnemers kennen 

enkel hun eigen beloningssysteem. 

Op het spelbord wordt een heel werkjaar voorgesteld, 

opgedeeld in 4 kwartalen. Elke afdeling heeft als 

opdracht 8 gewone producten en 2 kwaliteitsproducten 

te produceren. Via een kaartspel en gebeurteniskaarten 

kunnen de deelnemers producten op het spelbord 

zetten. Hiervoor moeten/kunnen ze soms alleen werken, 

maar vaak zijn ze verplicht om op een of andere manier 

samen te werken met de collega’s in het team. Spelers 

kunnen via opleiding hun competenties versterken en 

daardoor ook meer bijdragen in de productie. 

Op het einde van elk kwartaal gaan de deelnemers op 

gesprek bij de spelbegeleiding. Op basis van de 

groepsprestatie en eventueel hun individuele prestaties 

wordt, afhankelijk van het systeem, een bonus uitbetaald 

bovenop het vaste loon.  

NABESRPEKING 

 

In de nabespreking komt elke afdeling aan bod. Op basis 

van de inhoud van hun portefeuille (wat ze verdient 

hebben) leggen ze uit hoe hun beloningssysteem in  

In het tweede deel van de nabespreking wordt de link 

met de realiteit gelegd: 

 Welke spelelementen zijn herkenbaar? 

 Hoe staat u tegenover prestatiebeloning? 

 Zou u het toekennen van bonussen anders 

aanpakken? 

 Welke elementen spelen een cruciale rol in een 

beloningssysteem? ... 

elkaar zit. Vragen zoals: 

heeft dat julie manier van 

spelen/werken beinvloedt? 

Hoe verliep de 

samenwerking? Werkte 

het beloningssysteem 

motiverend? Hoe verliepen 

de gesprekken met de 

spelleiding? Hebben jullie 

daarover met elkaar 

gesproken?  

Ervaringen uit de praktijk 

Het succes van het beloningsbeleid wordt 

bepaald door: 

 Medewerkers (en hun afgevaardigden) 

accepteren het system omdat er helder over 

gecommuniceerd wordt. 

 Er werd een duidelijk beoordelingssysteem 

uitgewerkt. Werknemers worden beoordeeld op 

factoren waar ze een invloed op kunnen 

uitoefenen. 

 Beoordelaars worden ondersteund én 

gecontroleerd door HR, volgen regelmatig 

training, en overleggen met andere 

beoordelaars. 

 Prestatiebeoordeling maakt deel uit van een 

ruimer en transparant beloningsbeleid. 

Prestatiebeloning in Vlaanderen 

Uit een bevraging van de Stichting 

blijkt dat 27% van de werknemers in 

Vlaanderen na een beoordelings- of 

functioneringsgesprek een extra 

financiële beloning kan krijgen. 

Prestatiebeloning komt het minst voor 

bij arbeiders en in de non-profitsector. 

Beoordelingsgesprekken 

Twee derde van de werknemers in 

Vlaanderen hebben beoordeling- of 

functioneringsgesprekken. Enkele 

gesprekskenmerken hebben een 

invloed op de tevredenheid van de 

werknemers over deze gesprekken. Ook 

hun motivatie wordt door goede 

gesprekken positief beïnvloed. 


