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Onbedoeld
verkeerd

✒BlindSpots
ontzenuwt
hetbeelddat
onethischgedrag
ophetwerkalleen
maar voortkomt
uit berekeningof
winstbejag.Met
praktijkonderzoek
inhetAmerikaan-
sebedrijfsleven
makenauteurs
MaxBazerman

(HarvardBusi-
ness School) en
AnnTenbrunsel
(University of
NotreDame)
duidelijkhoehet
ethischklimaat
in eenorganisatie
kangaan schui-
ven, enwaardoor
mensendit vaak
te laat indegaten
hebben.Het
onderzoekdat in
hunboekwordt
besproken laat
overtuigendzien

Hoe staat het met de
normen en waarden op
het werk? Deze drie
boeken geven inzicht in
de psychologische
processen die een rol
spelen bij ethisch gedrag
op het werk.

BlindSpots,Max
Bazermanen
AnnTenbrunsel,
PrincetonUniver-
sityPress, 2012,
€16,48.

Karakter
bouwen

✒InTheHuman
Brand leggenChris
MaloneenSusan
Fiske(foto)uitdat
weopdezelfde
maniereenindruk
krijgenvanhet
‘karakter’ vaneen
bedrijfalsvaneen
persoonofeen
groepmensen.
Hoewelditboekge-
schrevenisvanuit

devraagwelkemar-
ketingstrategiehet
bestewerktomde
loyaliteit vanklan-
tentegaranderen,
zijndeonderzoe-
kenenconclusies
dieerinbesproken
wordenveelbreder
toepasbaar.Het
modeldatMalone
enFiske introduce-
ren, isverraderlijk
simpel:wevormen
onseenbeeldvan
watorganisaties
kunnen,maarook

waarommensen
somsmetde
bestewil vande
wereld tochhet
verkeerdedoen.
Niet omdat ze
geenonderscheid
kunnenmaken
tussengoeden
kwaad,maar
vooral omdathet
langniet altijd
inhenopkomt
opeenethische
maniernaarhun
beslissingen te
kijken.

Naomi Ellemers

Metwortel en stok je
doelenbehalen
‘Beloningen en sanctieswerken. Zo veel is duidelijk. Leiders en
ondernemersweten vaak alleenniet hoe’, stelt een van ’swerelds
invloedrijkste economenUriGneezy tijdens een lezing in
Amsterdam.Het blijft een kwestie vanuitproberen.

Irene Schoemakers

ensenzijn alsHomerSimpson: ze letten
vaakniet openmaken fouten.’Gedrag-
seconoomUriGneezy is inhet landen
doet eenboekje openoverde zin en
onzin van ‘incentives’.De Israëliër, ver-
bondenaandeuniversiteiten vanSan
DiegoenAmsterdam,werdonder ande-
rebekenddoorhet onderzoek ‘Afine is a
price’ dathij in 2000met collega-weten-
schapperAldoRustichinihield.De twee
kekenwelkegevolgenfinanciëleprikkels
hebbenopactiviteiten inhet sociale
domein, indit geval een crèche.Op
uitnodiging vanGoDataDrivenenThe
ControlGrouphoudthij een lezing voor
eenpubliek vangedragspsychologenen
datawetenschappers.

‘Mijn vrouwen ikwoonden inHaifa en
ikwas vaak te laat opde crècheommijn
kindop tehalen’, vertelt hij. ‘Tedruk, te
veel verkeer. Ikwasbovendienniet de
enigeouderdie vaak te laat kwam.Dus
besloot de leiding vande crècheomeen
geldboete te koppelenaan te laat komen.
Driedollar peruur. Toengebeurde er iets
opvallends. Ikmerktedat ikhet opeens
minder erg vondomte laat te komen.
Ikbetaalde er tenslotte voor. En ikwas
ookniet vanplanhalsbrekende toeren
uit tehalen inhet verkeer omdaarmee
driedollar tewinnen.De sanctiehad
daarmeeprecieshet tegenovergestelde
effect vanwatde crècheleiding ermee
beoogde.’

Tochkunnenprikkelswel degelijk
effectief zijn. Alshetmaarde juiste zijn’,
benadruktGneezy, diebedrijvenhelpt
met gedragseconomische vraagstukken.
‘InParijs pakkenzedatbeter aan.Daar
zetten sommige crèchespeuters vanwie
deouders te laat zijn, gewoonafbij het
politiebureau.Dat zou voormijwél een
prikkel zijnomhoedanookop tijd te
willenkomen.’

Alshet gaat omsancties enbelonin-
gen, voert dediscussie overbonussen,
bankiers enanderewerknemers vaak
deboventoon.Maar inzicht inwatwel
enwatnietwerkt, is ookhandig voor
ondernemersdiehunbusinessmodel
willenaanscherpen, steltGneezy. Alleen:
resultaten zijn volgenshemmoeilijk te
generaliserenen voorspellen.Hetblijft
eenkwestie vanuitproberen.

‘Als ik ééndinghebgeleerd, dan ishet
wel dat eenbeloning indeeneomgeving

eenheel andereuitwerkingkanheb-
bendan ineenandere.Het is daarom
altijd zinvol empirisch te testenof een
stimulanswerkt ofniet. Een simpel expe-
riment laat snel zienwaardoormensen
wel ofniet geprikkeldworden. Zo testten
webij eenwijnmaker inCaliforniëwat
debesteprijs zou zijn voor een van zijn
wijnen.DezelfdeflesCabernet kostte
respectievelijk $10, $20en$30.Deprijs
van$20bleek verreweghetpopulairst.
Maar zoiets is van tevorenmoeilijk te
bepalen.Depraktijk is altijdweerbar-
stiger daneen theorie.’ Gewoon testen
dus,meentGneezy.Wie goed test, komt
erbovendienachter of een incentivedie
ogenschijnlijk goedwerkt,wel echtdoet
wat ’iemoetdoen. ‘Dankanbijvoorbeeld
ineensblijkendatmensen jouwproduct
zonder kortingookkopen’, aldusGnee-
zy.

Alswedegedragseconoomgeloven,
gebeurt hetnogal eensdatbedrijvenen
overhedenprikkels opeen verkeerde
manier inzetten.Gneezy: ‘Zedenken
vaakdat kortingactiesperdefinitie effec-

tief zijn. Zo schakeldedeAmerikaanse
autositeEdmunds.commijn team in
omuit te zoekenwelke incentives ze
bezoekers kondengeven, zodatdie via
de sitebij aangeslotendealers terecht-
kwamen.Elke verwijzing viade site levert
Edmunds.comgeldop, dushoe vaker
dit zougebeuren, hoebeter.Hunbeleid
wasklantendie viahunsite eenauto
kopen2,5%kortingopdie aankoop te
geven—dus zo’n$500kortingbij een
auto van$20.000. Veel geld,maarniet
als jedat bedrag afzet tegendeprijs van
deauto.Ons voorstelwasomdekorting
los te koppelen vanhet aankoopbedrag
ende$500uit te keren inde vormvan
gratis brandstof.Datwerkte: het aantal
klikken verdubbelde. Zelfs klanten$200
aangratis benzine gevenbleek eeneffec-
tieverebeloningdan$500kortingopde
aankoop.’

VolgensGneezy komtdit doordat
mensen voor al hunuitgaven verschillen-
debudgetten inhunhoofdhebben, die
niet aanelkaar gerelateerd zijn.Gneezy:
‘Ophet vliegveld vertik ikhet omvoor

$200aangratis
benzinegeven
blijkt eeneffectie-
verebeloningdan
$500korting
opdeaankoop

‘M

Gedragseconoom
UriGneezy

Bedrijvenver-
trouwen liever
ophungevoel
dandat zehet
gedragvan
klanten testen

Integriteitstest
faalt

✒Meercontroles,
strengerestraffen
enintegriteitstests
wordenallemaal
ingezetomtezor
gendatmensen
zicheerlijkerge
dragen. InHeerlijk
Oneerlijkbespreekt
DanArielyzeer
beeldendde
psychologische
experimentendie

hijheeftgedaan,en
hijkoppeltdieaan
allerleiobservaties
uithetdagelijks
leven.Hiermee
toontdehoog
leraarpsychologie
engedragsecono
mieovertuigend
aandatmensen
helemaalniet in
staatzijntevoor
spellenhoeze
zichzullengaan
gedragen.Het lukt
hunooklangniet
altijdomtedoen

watzezichhebben
voorgenomen.
Jammerdusvoor
deintegriteitstest.
Allerlei toevallig
heden,demensen
omonsheen,en
andereprikkels in
deomgevingkun
nenervoorzorgen
datweoneerlijk
zijn.Eneerlijk
toegevendatditzo
is, vindenweheel
ergmoeilijk—
vooral tegenover
onszelf.

vanwatzewillen.
Tochisditsimpele
modeleeneye
openerwaarmee
duidelijkwordthoe
organisatieshet
bestekunnenom
gaanmetdefouten
diezemaken. PsycholoogNaomiElle-

mers ishoogleraaraan
UniversiteitUtrecht en
commissarisbij PwC.
Ze is lid vande
KoninklijkeAkademie
vanWetenschappen.Ze
ontvingvoorhaarwerk
deSpinozapremie.

Heerlijkoneerlijk,
Hoeweallemaal
liegen,metname
tegenonszelf,Dan
Ariely,Maven
Publishers, 2012,
€18,50.

TheHumanBrand,
HowWeRelateto
People,Products,
andCompanies,
ChrisMaloneen
SusanFiske,John
Wiley,2013,€19,73.

Andere bronnen

Motieven en
motiveren

Voorhunonderzoeknaarmen-
selijkemotieven reisdendeeco-
nomenUriGneezy en JohnList
dewereld rond. Zededenbaan-
brekendeexperimenten inonder
meer India, deVerenigdeStaten,
Israël enAfrika.

In zijnTedtalk ‘Thepuzzle of
motivation’ doetDanPinkeen
boekje openoverwatmensen
beweegt.Het is een vandemeest
bekeken video’s opTed.com.De
voormalige speechschrijver vanAl
Gore schreef overhetzelfdeonder-
werphetboekDrive.

Wiedoetwatenwaarom?Inzijn
boekHetDodoEffectbeschrijft
econoomGyuriVergouwallerlei
menselijkgedrag inorganisatiesen
adviseerthij leidinggevendenhoe
zijdaarmeekunnenomgaan.

HetDodo
Effect, over
gedragsver-
andering in
organisaties,
GyuriVer-
gouw,Boom/
Nelissen,
2015,€20,00

Gedrag als
experiment

Wat mensen
beweegt

Verander-
management

$4een trolley tehurenommijnkoffer
vande taxi naardebalie te vervoeren. Ik
sjouw liever enbespaardaarmeegeld.
Maar als ikdandoordegateben, koop
ik zondernadenkeneenkoffie eneen
muffinvoor $15.Dat geldkomtuit een
andermentaal budget. Enmetprecies
dit gegevenkunnenbedrijven spelenals
ze incentiveswillen invoeren.’

Bedrijven zoudenwatGneezybe
treftmet veldonderzoek vakermet een
thermometerde temperatuurmoeten
opnemenbij hundoelgroepomteach
terhalenwatwel ennietwerkt. ‘Bedrijven
vertrouweneerder ophungevoel dan
dat zehet gedrag vanklanten testen’, is
zijnkritiek. ‘Zenemenbovendien te snel
genoegenmet eenwerkend incentive
beleid. Levert eenbeloning resultaat
op?Dan latenbedrijvenhetdaarbij.Wij
wetendathet loontbeloningen voort
durendbij te stellen. Immers, niets is zo
veranderlijk en irrationeel als demens.’

Irene Schoemakers is
freelancejournalist.

Alles is eco-
nomie,de
verborgen
motievenvan
onsgedrag, Uri
Gneezy en John
List,Meulen-
hoffBoekerij,
2014,€19,99
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