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DO’S & DON'TS
DO’S:
• Verwacht onverwachte effecten van
nieuwe systemen.
• Belooft een systeem efficiency,
vraag u dan af ‘wiens efficiency?’
DON'TS:
• Een systeem als ‘heel simpel’
introduceren.
• De beloofde efficiencywinst al
inboeken voordat het nieuwe
systeem is geïntroduceerd.
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bracht, maar enige nuchterheid is wel
op z’n plaats. Gall stelt dat systemen
niet zo zeer de hoeveelheid werk
verminderen, maar het werk herverdelen en herdeﬁniëren. Zo voorziet
ons belastingsysteem erin dat niet de
Belastingdienst maar de miljoenen
belastingplichtigen moeten uitrekenen
wat ze zelf moeten betalen. En u mag
zich afvragen of het keuzemenu dat u
krijgt als u een instantie belt nu echt
bestaat ‘om u beter van dienst te zijn’.
Feitelijk verschuift het de complexiteit
van het call center (dat goed moet doorverwijzen) naar de beller zelf (die de
juiste categorie moet kiezen). Het lijkt
er dus meer op dat dergelijke systemen
slechts zorgen voor het verschuiven
van een probleem naar degene die
als individu geen directe invloed kan
uitoefenen op het systeem.
Systemen worden aldus ontwikkeld
om het leven van de één efﬁciënter te
maken, maar ze betekenen voor de
ander gewoon veel werk. Sterker nog:
het werk van veel organisatieleden –
soms zelfs hele organisaties – bestaat
louter uit het in de lucht houden van
systemen. Denk hierbij niet alleen aan
systeembeheerders voor ICT maar ook
aan kwaliteitsmanagers en spoorwegbeheerders. Zo zijn systemen altijd nog
goed voor de werkgelegenheid. ¶
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The Progress Principle
Teresa Amabilee
‘Teresa Amabilee beschrijft hoe managers en medewerkers
een positieve, innerlijke werkbeleving krijgen. Hierdoor zijn
mensen creatiever, productiever, collegialer en betrokkener.
Betekenisvolle progressie is hiervoor de sleutel; dit kan een
heel kleine progressie zijn. Dat vind ik een mooie, hoopvolle
boodschap. Hoe houden we de moraal in een projectteam?
Op basis van wetenschappelijk onderzoek geeft Amabilee
hulpmiddelen en tips. Het gaat om vooruitgang in iets dat je
belangrijk vindt en gelukkig zijn dit vaak ook de dingen die de
organisatie belangrijk vindt.’
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Handbook of Competence and Motivation
Andrew Elliot, Carol Dweck
‘Dit boek is voor mij een groot feest van gelegitimeerd optimisme over de ontwikkelbaarheid van mensen. Je kunt altijd
beter worden en ja, dat kost inspanning. Dit boek sluit dus aan
bij de ﬁxed en growth mindset van Dweck. Je hoeft niet langer
de beste te zijn, mik liever op beter worden. Dan vergelijk je
je prestaties met jezelf en kijk je ook naar je eigen gedrag en
proces. Een wetenschappelijk boek met praktische implicaties
voor leidinggevenden, sportcoaches, onderwijzers… iedereen
heeft wat aan kennis over competentiemotivatie.’
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Handbook of Self-Determination Research
Edward Deci, Richard Ryan
‘Ik dacht altijd dat motivatie intrinsiek óf extrinsiek was. Deci
en Ryan zetten motivatie op een lijn en onderscheiden daarbij
vier soorten extrinsieke motivatie. Sommige soorten daarvan
kunnen “goede” vormen zijn; we doen iets omdat we het
belangrijk vinden om te doen. We betalen belasting omdat we
een maatschappij met een zekere mate van zorg belangrijk
vinden. Dit heeft weer te maken met onze basisbehoeften:
competentie, verbondenheid en autonomie. Hoe meer daaraan wordt voldaan, hoe meer je ﬂoreert.’
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