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ging doen? Zij wilde immers gewoon bij mij blijven. Ik ben eigenlijk ook altijd
het liefst bij jou, verzekerde ik haar, maar marna moet nu eenmaal werken.
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door en hielp me tenslotte ook nog uit de brand met de figuren.

In de derde plaats zijn daar mijn collega's van de vakgroep Personeelweten-
schappen, door wie de trip naar Tilburg bleef lokken. In het bijzonder wil ik
Edith Josten bedanken voor haar vriendschap en de buitengewoon prettige
samenwerking. Zij voerde op de haar eigen, zeer gedegen wijze, de laatste
twee projecten uit, droeg bij aan de ideevorming, bleef praktisch wanneer ik
verzandde in een 'teveel willen' en voorzag het boek van commentaar. Ook
Reiny van Silfhout was meer dan gewoon een collega, ze las alles door en hielp
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1 Algemene inleiding

Fleribel belonen is die wijze van belonen waarbij een werknemer' invloed
heeft op de vormgeving van ziin eigen arbeidsvoorwaardenpakket. De werk-
nemer kan het pakket afstemmen Op zijn personnlijke wensen en hehoeften.
DiL wil zeggen dat de inhoud van het arbeidsvoorwaardenDakket eewiizied kan_.

Laa,1WLBAkkel.-bijvoorbeeld uitgedrukt in guldens,
in principe gelijk blijft. Zo kan iemand die naast het werk graag wil studeren,
of meer tijd met zijn kinderen wit doorbrengen, er voor kiezen om een deel
van zijn salaris te besteden aan het kopen van een aantal extra vrije dagen.
Een ander wil misschien juist extra tijd in het werk steken of krijgt het huidi-
ge aantal vrije dagen  'niet  op'. Deze werknemer  zou er binnen een flexibel
beloningssysteem voor kunnen kiezen om vrije tijd te verkopen. De geldwaar-
de die deze vrije tijd vertegenwoordigt kan bijvoorbeeld besteed worden aan
extra pensioenopbouw of een eigen bijdrage in de kinderopvang. Ook spaarre-
gelingen, premies voor verzekeringen en bedrijfsspecifieke mogelijkheden
-zoals een duurdere lease-auto of het versneld aflossen van een hypotheek-
zijn voorbeelden van bestedingsmogelijkheden in een flexibel beloningssys-
teem. Om de individuele keuzen afgestemd te houden op de persoonlijke om-
standigheden, bieden organisaties die een flexibel beloningssysteem hebben de
werknemers meestal de mogelijkheid om ieder jaar opnieuw een keuze te
maken. Dit kan een keuze zijn ofwel voor het standaard arbeidsvoorwaarden-
pakket, ofwel voor deelname aan het flexibele beloningssysteem. Kiest een
werknemer voor het laatste, dan herdefinieert hij als het ware zelf zijn
arbeidsvoorwaardenpakket door bepaalde arbeidsvoorwaarden-elementen te
verkopen waardoor hij andere elementen kan (bij)kopen. Het PR_maat maken
van de arbeidsvoorwaarden geschiedt uiteraard binnen door de organisatie
opgestelde randvoorwaarden, alsmede met inachtneming  van de wettelii ce
bepalingen. Deze randvoorwaarden en bepalingen kunnen betrekking hebben
op de inhoud, vorm, werking en kosten van het desbetreffende flexibele belo-
ningssysteem. Zo kan een organisatie vastleggen dat men niet meer dan 15
vrije dagen per jaar mag bijkopen en zo is het wettelijk bepaalde minimum-
aantal vakantiedagen 20.

1  Overal waar in dit boek van de mannelijke vorm, 'hij' of 'zijn' gebruik wordt gemaakt, kan
ook de vrouwelijke vorm, 'zij' of 'haar' gelezen worden.
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De eerste publicaties over flexibilisering van de beloning verschenen in de
Verenigde Staten in de jaren zestig. Begin jaren zeventig introduceerde Thier-
ry het flexibele beloningssysteem als 'Cafetariaplan' in Nederland. Toepassing
hiervan bleef in Nederland, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, lange
tijd uit. Het aantal studies dat is verricht naar het keuzegedrag van werkne-
mers binnen flexibele beloningssystemen en naar de effecten van deze syste-
men op werknemers en ondernemingen is in beide landen - en daarbuiten - tot
een minimum beperkt gebleven. De interesse in het uitvoeren van studies en
het, meestal naar aanleiding hiervan, feitelijk implementeren van een flexibel
beloningssysteem, leefde pas op grotere schaal op in de jaren negentig. Een
belangrijke reden voor deze opleving is dat de introductie van het systeem
goed  aansluit  op de tendens tot verdergaanle   individualisering  van  de  maat-
schappij. Het hanteren   van een flexibel beloningssysteem past bovendien   bij
het beeld van de w  nemende mate zelf verantwnordelijk
wor-dL 1 steld   voor   zijn.. wQI:16.-opkidingstraject. loopbaan  en  arbeidskansen.
Een flexibel beloningssysteem biedt de werknemer de mogelijkheid om de van
hem gevraagde eigen verantwoordelijkheid en autonomie niet alleen te benut-
ten ten gunste van het werk, maar ook ten behoeve van de vormgeving van
zijn eigen beloning. Niet alleen werkgevers, ook vakbonden staan steeds posi-
tiever ten opzichte van differentiatie binnen collectief vastgestelde kaders:    de
'CAO  A la carte'. Tenslotte  is er vanuit een breder maatschaDDeliik  pegEec-
tief, gericht oP_flexibilisering.yan-kirbeid, steeds meer aandacht voor flexi-
bele beloning. Zo zijn bijvoorbeeld ook flexibilisering van de arbeidstijden,
arbeidsplaatsen en arbeidscontracten steeds vaker onderwerpen van gesprek en
onderhandeling.

Min of meer parallel aan de groeiende behoefte aan praktisch toepasbare ken-
nis over de wenselijkheid en mogelijkheden van flexibilisering van de belo-
ning liep de studie waarvan in dit boek verslag wordt gedaan. De vraag vanuit
het bedrijfsleven maakte het mogelijk derde-geldstroom onderzoek uit te voe-
ren bij zes organisaties die de intentie hadden een flexibel beloningssysteem in
te voeren. Bij drie organisaties werd een dergelijk systeem daadwerkelijk
ingevoerd. Ean organisatie is nog bezig met de invoering, een ander voerde
een flexibel pensioensysteem in en de laatste maakte enkele arbeidsvoorwaar-
den in grote(re) mate flexibel.   Bij   dan   van de organisaties   waar een systeem
werd ingevoerd kon een longitudinale studie plaatsvinden. Hier werden in
totaal vier enquttes onder het personeel afgenomen. Daarnaast werden de
feitelijke keuzen, gemaakt in vier opeenvolgende jaren, bestudeerd.

De doelstelling die ten grondslag ligt aan het onderzoeksproject is het vergro-
ten van het inzicht in de voorkeuren van werknemers binnen flexibele belo-
ningssystemen en, hiermee samenhangend, in het rendement dat de invoering
van   een    flexibel   beloningssysteem   de   werkgever   oplevert. Drie vragen, alle

gesteld en te beantwoorden vanuit psychologisch perspectief, al:

1 Welke keuzen willen werknemers maken binnen een flexibel belonings-
systeem en welke determinanten verklaren dan wel voorspellen deze keu-
zen?
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Figuur   1.1.   De  opbouw  van  het  boek  schematisch  weergegeven

Slotbeschouwing
10
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2 Is het keuzegedrag van werknemers binnen een flexibel beloningssysteem
stabiel in de tijd?

3  Wat is het rendement van de invoering van een fiexibel beloningssysteem?

Het theoretisch kader dat benodigd is om de centrale vragen te kunnen beam-
woorden  rust  op twee pijlers (zie Figuur  1.1  voor een schematische weergave
van de opbouw van het boek). De eerste pijler (hoofdstuk 2) bestaat uit twee
onderdelen over beloning: beloning in het algemeen en flexibele beloning in
het bijzonder. In het eerste onderdeel passeren verschillende beloningsvormen
de revue en worden twee theorie8n uiteengezet: de 'agency' theorie en de
beloningsreflectietheorie. De eerste theorie illustreert welke rol de beloning
heeft in de relatie tussen werkgever en werknemer. De tweede theorie behan-
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delt de betekenis die de beloning kan hebben voor de individuele werknemer.
Het tweede onderdeel waaruit de pijler is opgebouwd heeft betrekking op de
definitie, opbouw en doelstellingen van flexibilisering van de beloning. Ver-
volgens worden vijf factoren behandeld die essentieel zijn voor het succesvol
implementeren van een flexibel beloningssysteem. Tenslotte wordt een over-
zicht geboden van de onderzoeksthema's op het gebied van flexibele beloning
en van de behaalde resultaten.

De tweede pijler (hoofdstuk 3) onder het theoretisch kader bestaat uit de be-
schrijving van twee motivatietheoriein die gericht zijn op het verklaren van
keuzegedrag. Edn van deze 'expectancy-theorieen', de 'Theory of reasoned
action' (Fishbein & Ajzen, 1980), vormt het uitgangspunt voor de rest van het
onderzoek. In deze theorie nemen de begrippen 'attitude', 'subjectieve norm'
en   'intentie', als determinanten van feitelijk gedrag, een centrale plaats   in.
Deze begrippen en hun onderlinge samenhang worden uitgebreid besproken en
toegelicht aan de hand van een overzicht van onderzoeksresultaten.

Op basis van beide voorgaande hoofdstukken worden vervolgens de hypothe-
sen besproken (hoofdstuk 4). Deze gaan immers over keuzegedrag binnen
#exibele beloningssystemen. De hypothesen hebben betrekking op de drie
centrale vragen. Zo wordt in de eerste plaats aangegeven van welke variabe-
len verwacht wordt dat zij de keuzen van werknemers in een flexibel belo-
ningssysteem verklaren en voorspellen. Determinanten waarvan verwacht
wordt dat zij belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld: de waardering van de gevol-
gen van de keuzen (attitude) en (het belang van) de houding van anderen ten
opzichte van het keuzegedrag (subjectieve norm). In de tweede plaats gaan de
hypothesen over de stabiliteit van keuzegedrag. Kiezen werknemers ieder jaar
voor hetzelfde, bijvoorbeeld voor het standaard pakket, of voor het verkopen
van vrije tijd, of maken zij steeds andere keuzen? Met betrekking tot zowel de
voorspelbaarheid als de stabiliteit van keuzegedrag wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan de keuze om al dan niet deel te nemen aan een flexibel
beloningssysteem en de keuze om vrije tijd te (ver)kopen. In de derde plaats
worden hypothesen opgesteld over het rendement van fiexibele beloning.
Hierbij wordt het rendement van de invoering van een flexibel beloningssys-
teem onderscheiden van het rendement van deelname aan zo'n systeem. Zo
wordt bijvoorbeeld verwacht dat werknemers door de invoering van een flexi-
bel beloningssysteem meer tevreden zullen raken over het gevoerde belonings-
beleid. Verondersteld wordt   dat dit effect iets sterker zal optreden voor diege-
nen die deelnemen aan het flexibele beloningssysteem dan voor diegenen die
dit niet doen.

Om de hypothesen te toetsen is een instrumentarium ontwikkeld.   Dit   bestaat
uit interviews - af te nemen aan sleutelinformanten - en schriftelijke en com-
putergestuurde vragenlijsten, af te nemen aan het personeel. Naast deze infor-
matiebronnen is gebruik gemaakt van een aantal feitelijke keuzebestanden. Het
instrumentarium is toegepast in zes cases. Zowel deze cases als de aan de

respondenten voorgelegde flexibele beloningssystemen, en het instrumenta-
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rium, worden in hoofdstuk 5 beschreven. Met dit hoofdstuk is de fundering
van het onderzoek gelegd en kunnen de centrale vragen beantwoord worden.

Het verktaren van intentionele keuzen komt aan de orde in hoofdsmk 7. Dit
hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een hoofdstuk (6) waarin beschreven
wordt welke voorkeuren werknemers binnen flexibele beloningssystemen zoal
hebben. Voor het voorspetten van feitelijke keuzen  (hoofdstuk 8) wordt min of
meer    dezel fde werkwijze gehanteerd    als    voor het verklaren van intenties.
Beide typen resultaten laten zich derhalve goed vergelijken. Ook nu wordt
(evenals in hoofdstuk 6) eerst een beschrijving gegeven van het keuzegedrag.
Het betreft in dit geval niet de intentionele keuzen van werknemers in zes
verschillende organisaties, maar de feitelijke keuzen zoals werknemers van
86n organisatie die vier jaar achtereen maakten. Deze reeks aan vastgelegde
keuzen biedt ook de mogelijkheid de vraag te beantwoorden naar de stabiliteit
(en dus eigenlijk ook naar de voorspellende waarde) van dergelijk keuzege-
drag. Het laatste 'resultaten'-hoofdstuk (9) behandelt het rendement van flexi-
bilisering van de beloning. Na een korte uiteenzetting over het vergelijken van
schalen, gehanteerd tijdens de voormeting en de nametingen, volgt een over-
zicht van de aangetroffen effecten. Zoals gezegd worden hierbij de effecten
van de invoering en die van deelname onderscheiden.

De slotbeschouwing (hoofdstuk 10) is het dak op het ontstane gebouw. Hierin
worden enkele theoretische en praktische implicaties van de studie beschre-
ven. Tevens worden aanbevelingen gedaan Voor toekomstig onderzoek. Het
boek wordt afgesloten  met een korte samenvatting.
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2 Flexibele beloning

2.1 Inleiding'

In de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer nemen de afspra-
ken over de beloning een centrale plaats in. Vastgelegd wordt onder andere op
welke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden de werknemer aanspraak
kan maken. Personeelsleden worden, behalve eventueel ten tijde van hun
aanstelling, slechts op zeer beperkte schaal betrokken bij de besluitvorming
over belangrijke aspecten van hun beloning, zoals: de relevante beloningsfac-
toren en de basis van loonverschillen (Thierry, 1990). Waar een vakbond
en/of een (centrale) ondernemingsraad zeggenschap hebben in de totstandko-
ming van het beloningsbeleid van de organisatie wordt voor 'de' werknemer
onderhandeld. Kenmerken van individuele werknemers spelen meestal alleen
een rol bij het inschalen en bij promoties; op welk niveau men in de functie-
schaal wordt geplaatst kan afhangen van het aantal jaren ervaring dat men
heeft, de geleverde prestaties, de leeftijd en de vooropleiding. De werknemer
zelf heeft over het algemeen weinig directe invloed op ziin/haar belonings-

positie (Thierry & Croonen, 1980). Individuele afwijkingen van de norm
komen dan ook relatief weinig voor (Logger, 1989). Dit is opmerkelijk, daar
blijkt dat personeelsleden wel belang hechten aan het uitoefenen van invloed
op de diverse aspecten van de beloning (Van Ginneken, 1974; Thierry & de
Jong, 1979). Bovendien kan participatieve besluitvorming leiden tot voor de
organisatie gewenste uitkomsten, in de vorm van een toename van de belo-
nings- en arbeidstevredenheid  en  van de productiviteit,  en  van een afname   van
het verzuim en verloop (Lowin, 1968; Lawler & Hackman, 1969; Scheflen,
Lawler & Hackman, 1971; Neider, 1980; Jenkins & Lawler, 1981).

In veel arbeidsorganisaties heeft de werknemer dus niet veel of zelfs geen
invloed  op de uiteindelijke samenstelling  van het arbeidsvoorwaardenpakket.
Het doorsneepakket aan arbeidsvoorwaarden is over het algemeen afgestemd
op een werknemer (meestal de man) die de enige kostwinner is voor een gezin
met een partner en enkele kinderen. Dit pakket sluit niet voldoende meer aan
op de feitelijke omstandigheden en de diverse behoeften in de maatschappij
van vandaag, waarin mensen "steeds meer oneeliik aan elkaar worden"
(Thierry, Koopman-Iwema & Vinke, 1988). Naast de traditionele samenle-

1   Paragraaf 2.1 en paragraaf 2.4 tot en met 2.7 verschenen in een eerdere versie: Langedijk,
M.C.   (1995).   Maatwerk  binnen  het arbeidsvoorwaardenpakket. Gedrag & Organisatie, 8,6,
439458.
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vingsvorm neemt het aantal alternatieve samenlevingsvormen (66n-ouder
gezinnen, alleenstaanden, samenwonenden, lat-relaties, woongroepen, etc.)
sterk toe. Bovendien nemen vrouwen een steeds grotere plaats   op de arbeids-
markt in en zijn er verschillende typen loopbanen denkbaar (herintreden,
langer opleidingstraject, twee carridres). Mensen verschillen derhalve niet
alleen onderling qua omstandigheden, behoeften en voorkeuren, maar ook
gedurende iemands leven doen zich steeds veranderingen voor.

Hoewel we niet in de toekomst kunnen kijken lijkt het waarschijnlijk dat met
een flexibel beloningssysteem een goede basis gelegd wordt voor mogelijke
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Nu al
zien we dat er een steeds grotere differentiatie optreedt ten aanzien van deze
twee aspecten van arbeid. Zo bieden de huidige informatie- en communicatie-
voorzieningen aan zogenaamde 'tel-ewerk £ een grotere keuzevrijheid ten
aanzien van de momenten waarop en de plaats waar men arbeid verricht. Ook
de totale arbeidsduur staat ter discussie. Zo staat, mede door de invoering van
de nieuwe Arbeidstijdenwet, de collectieve invoering van een vierdaagse
(gecomprimeerde) werkweek sterk in de belangstelling. Meer mensen spreken
daarnaast individueel af in deeltijd te gaan werken, bijvoorbeeld vanwege de
wens een studie of de zorg voor kinderen te combineren met een betaalde
baan. Dat de levensfase waarin men verkeert van invloed is op de gewenste
combinatie van werk en vrije tijd, blijkt tenslotte nog uit de toegenomen
interesse van oudere personeelsleden in deeltijd-VUT en gefaseerde pensione-
ring.

Een grotere nadruk op de eigen wensen uit zich ook in het consumentenge-
drag, mede doordat het vrii te besteden inkomen in de laatste decennia_stesk-is
tnegenomen. Het belang dat door organisaties gehecht moet worden aan de
meer gediversificeerde behoeften van de consumenten wordt daarmee steeds

groter (Logger, 1989). Knights en Morgan (1993) geven aan dat in organisa-
tietheorietn onvoldoende aandacht besteed wordt aan de steeds grotere invloed
van het consumentisme. Zij stellen dat  in het huidige, 'post-moderne', tijdperk
niet langer de technologie van het productieproces bepalend is voor de door
een organisatie te volgen koers (bijvoorbeeld met betrekking tot produkt-speci-
ficaties), maar dat het de markt, de consument is die richting geeft aan de
wijze van organiseren. Ook in Nederland is een duidelijke trend naar meer
flexibele. klant- en resultaatgerichte organisaties   waar te nemen (Roodenburg,
Klijn & Jongsma, 1993). Bolwijn en Kumpe (1989) geven aan dat sinds de
jaren tachtig, in het kader van de concurrentie tussen bedrijven, de 'perfor-
mance'-criteria 'flexibiliteit' en 'innovatie' essentieel zijn. Dit wil zeggen dat
organisaties adequaat op veranderingen moeten kunnen inspelen door keuze-
mogelijkheden te bieden (aanpassend vermogen) en dat zij over voldoende
creativiteit moeten beschikken om unieke produkten en diensten te leveren
(vernieuwend vermogen). Deze trend heeft niet alleen gevolgen  voor  de  orga-
nisatie als producent, maar ook voor de organisatie als werkgever. De werk-
nemer   zal zich immers, gegeven de eisen   die   aan de organisatie gesteld   wor-
den, meer flexibel, participatief en betrokken op dienen te stellen (van der

8



V

Vlist, Algera, Koopman & Steensma, 1994). Hiertegenover staat dat de werk-
nemer, als consument van de eigen arbeidsvoorwaarden, ook een andere,
meer kritische, houding zal aannemen ten opzichte van de samenstelling van
de persoonlijke arbeidsvoorwaarden. Het is interessant na te gaan hoe in dit
spanningsveld door organisaties en door personeelsleden vorm wordt gegeven
aan de arbeidsvoorwaarden.
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 nader ingegaan op het belang van
beloning. De 'agency' theorie en een overzicht van de functies van beloning
worden kort besproken om te illustreren welke rol de beloning heeft in de
relatie tussen werkgever en werknemer. De betekenis die de beloning kan
hebben voor de individuele werknemer wordt vervolgens in paragraaf 2.3 aan
de hand van de beloningsreflectietheorie behandeld. Paragraaf 2.4 en 2.5
hebben daarna betrekking op de definitie, mogelijke invulling en doelstellin-
gen van flexibele beloning. In paragraaf 2.6 wordt een aantal factoren voor
het succes of falen van flexibilisering van de beloning aangegeven. In para-
graaf 2.7 komen tenslotte de vragen aan bod die men op het gebied van flexi-
bele beloning door middel van wetenschappelijk onderzoek heeft willen beant-
woorden.

2.2 Het belang van beloning

Vinke en Logger (1993) onderscheiden, kijkend naar de praktijk van belonen,
drie basale comnonenten in de beloninessvstematiek. De eerste component is
functiebeloning. Het inkomen wordt meestal in hoge mate bepaald door de
beloning voor het niveau van de functie (Thierry, 1990; Miedema-van den
Heuvel, 1994). Naast het inkomen worden bijvoorbeeld ook vaak de lease-

auto categorie en de eventuele overwerkvergoeding bepaald door de functie-
zwaarte. Deze laatste twee arbeidsvoorwaarden worden echter ook wel gezien
als onderdeel van de tweede component: lidmaatschapsbeloning. Het behoren
tot (een bepaalde groep binnen) de organisatie is dan bepalend voor de aan-
spraken die men heeft. Andere voorbeelden zijn de aanspraken op een reis-
kostenvergoeding, een kinderopvangregeling of een hypotheek tegen perso-
neelsvoorwaarden.
De derde component is prestatiebeloniniz. De waardering    van de specifieke
bijdrage van de werknemer aan het arbeidsproces is bepalend voor de zoge-
naamde personele beloning. Prestatiebeloning kan vorm krijgen in een indivi-
dueel, groeps- en collectief systeem. De beloning   is dan afhankelijk   van   de
prestatie van respectievelijk: het individu, de werkgroep of afdeling, het
bedrijfsonderdeel of de gehele organisatie (Thierry, Koopman-Iwema & Vin-
ke, 1988; de Korte, de Rooij & van Ulden, 1996). Een voorbeeld van indivi-
duele prestatiebeloning is het ontvangen van een bonus bij het leveren van een
goede prestatie. Groepsbeloning kan bijvoorbeeld vorm krijgen door kritieke
prestatiefactoren te definieren met behulp van een prestatiesturingssysteem als
ProMES (Pritchard, 19902, 1990b, 1995; Miedema-van den Heuvel, 1994).
Een systeem op het niveau van een bedrijfsonderdeel of op organisatie-niveau
is bijvoorbeeld productiviteitstoerekening.
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Naast deze drie basale beloningscomponenten worden in beperkte mate andere
te belonen elementen onderscheiden. Met name het belonen van de vaardighe-
den, capaciteiten en kennis van een personeelslid (zogenaamde sbll.belanint
wordt sterk bepleit (zie bijvoorbeeld: Gupta, Ledford, Jenkins & Doty, 1992;
Lawler & Ledford, 1992; Linthorst, 1994; Tosi & Tosi, 1986). Skill-beloning
impliceert dat men voor aanvullende vaardigheden wordt beloond. In de Ne-
derlandse praktijk ontvangen personeelsleden in principe altijd een functie-
loon. Salarisverhogingen worden dan toegekend al naar gelang een personeels-
lid heeft aangetoond over bepaalde vaardigheden te beschikken.

Om aan te geven op welke wijze het belonen van werknemers in een arbeids-
relatie van belang kan zijn worden enkele theoretische gezichtspunten behan-
deld. Allereerst geven we echter een definitie van de term 'belonen'.
Belonen wordt door van Dale (1976) omschreven als: *(iemand) loon voor
iets   geven,   een   stoffelijke   vergelding   voor   diensten   of verdiensten". Loon
wordt dan gedefinieerd als: "(een) geldelijke vergoeding voor ten behoeve van
een ander verricht   werk, de prijs van geleverde arbeidskracht".   Met   deze
twee definities wordt aangegeven dat de beloning van invloed is op de relatie
tussen twee partijen.  In de 'agency' _lheorie, zoals  die  door  Ross  (1973),
Jensen en Meckling (1976), Shaveil (1979)-en anderen is ontwikkeld, staat de
relatie tussen deze partijen (een principaal   en   66n   o f meer agenten) centraal.
Zowel de principaal (in een arbeidsrelatie bijvoorbeeld: de werligevilpf de
chef) als de agent (de werknemer) streven er naar een optimaal contract met
elkaar af te sluiten waarin de verdeling van de opbrengsten (de beloningsstruc-
tuur) wordt vastgelegd. Voor de principaal betekent dit het streven naar een
optimale verhouding tussen de te realiseren winst en de totale (loon)kosten.
De agent streeft een optimale verhouding tussen loon en inspanning na. Drie
factoren beinvloeden het contract dat wordt afgesloten of, toegespitst op het
beloningsvraagstuk, de keuze van een beloningssysteem.
De  eerste en belangrijkste factor  is  de  mate- waarinbeide Dartiien bereid_ zijn
risico te dragen. Naarmate een werknemer meer risico-avers2 is zal hij een
grotere voorkeur hebben  voor een vaste of functie-beloning. Een risico-averse
werkgever zat daarentegen een grotere voorkeur hebben voor variabele of
prestatie-beloning voor zijn werknemers (Soeters & Wolfs, 1989). "The issue
of risk arises because outcomes are only partially a function of behavior"
(Eisenhardt, 1988, p490). Dit betekent dat een tweede factor de mate van
onzekerhe  van de werkgever met betrekking tot de relatie tussen inspanning
en resultaat is. Onzekerheid treedt onder andere op als gevolg van imperfecte
of asymmetrische informatie. De eerste   en de tweede factor hangen- sterk
samen: naarmate er bij de principaal een grotere onzekerheid bestaat over de
mate waarin gedrag leidt tot gewenste uitkomsten is er sprake van meer te
verdelen risico. Meer onzekerheid leidt in principe   dus    tot   de    wens    meer

2  An individual is classified as risk-averse if he is unwilling to play a game (enter a lottery) that
is  actuarially  fair.  that  is,  the Cost of which is precisely its expected value.... Indeed the  risk-
averse employee will willingly take a deduction from his wage to avoid the income variability
associated with the lottery (Nalbantian, 1987, p37).
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risico over te dragen naar de werknemers door te kiezen voor meer variabele
beloning. De vraag of het efficient is om de onzekerheid te reduceren hangt
samen met de derde factor: de kosten die gepaard gaan met het meten van de
inspanning en het resultaat. Naarmate het makkelijker, c.q. minder kostbaar is
om gedrag te observeren zal er in principe minder gebruik gemaakt worden
van resultaatafhankelijke beloning (zie ook van Silfhout, 1995, p412).

Op basis van de 'agency' theorie kunnen derhalve enkele verwachtingen uitge-

fprnkpn wnrden nver de wenselijkheid van hepaalde beloningssystemen in
organisaties. Verondersteld wordt daarbij dat het beloningssysteem een selec-
tiefunctie heeft: het trekt die werknemers   aan   die zich prettig voelen   bij   het
desbetreffende systeem. «Zo zullen bijvoorbeeld werknemers die afkerig van
risico zijn, een beloningssysteem dat grote inkomensschommelingen impliceert
minder op prijs stellen dan risico-neutrale werknemers" (Soeters & Wolfs,
1989, p4). Een kanttekening hierbij is dat er nooit sprake zal zijn van een
populatie werknemers die homogeen is, bijvoorbeeld met betrekking tot hun
risico-houding en productiviteit. Ten behoeve van een keuze op basis van de
theorie zal derhalve altijd sprake zijn van het hanteren van een aantal assump-

ties, zoals de assumptie dat 'de' werknemers risico-neutraal zijn. Een andere

kanttekening is dat de, economische, 'agency' theorie niet verklaart hoe de
gekozen beloningsvorm motiveert tot bepaald (arbeids)gedrag. Op dit laatste
punt, de vraag waarom beloning motiveert, wordt in paragraaf 2.3 teruggeko-
men.

Thierry e.a. (1988) onderscheiden vanuit een psychologisch perspectief zes
doelen of Ancties van beloning die alle betrekking hebben op de relatie tussen

een werkgever en (potentiele) werknemers (Thierry, Koopman-Iwema &
Vinke, 1988). Thierry (1990) geeft bovendien aan welke beloningssystemen
waarschijnlijk bijdragen aan het realiseren van de verschillende functies. In
Figuur 2.1 worden de functies van de beloning weergegeven. Per functie
wordt een aantal toepasselijke beloningssystemen vermeld.

Er   is   weini8   (psychologisch)   onderzoek  -v rrkht. naar..de feiteliike mlaties
illise)-verse-hillende k laningss)(stemen_en-Ile..doelen_die---Ilaarw2Idt veron-
dersteld, via deze systemen gerealiseerfJ klmIlglyprden (zie ook Ehren rg-&
Milkovich, 1987 en Thierry, 19957. Een eerste mogelijke oorzaak hiervoor
is het gegeven dat beloning nog steeds slechts op b perkte schaal werkelok als
een strategisch personeelsinstrumenf wBrdi Rezienen-gehanteerd. Dit betekent
onder andere dat organisaties vaak niet definieren welke doelstellingen zij
beogen en hoe een beloningssysteem kan bijdragen aan de realisatie van deze
doelen. Een complicerende factor is dat beloningssystemen altijd aan verande-

ring onderhevig blijven. Vernieuwing van een beloningssysteem -w-678rTang
niet altijd voorafgegaan door een eenduidige, heldere formulering van doel-

3  Zie voor een overzicht van de relatie tussen deze vormen van beloning en de functies die zij
feitelijk vervulen onder andere: Jenkins & Gupta, 1983; Biessen,  1992; Van Silfhout,  1995.
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Figuur  2.1.  De  functies  van  beloning  (Bron:  Thierry,   1990,  p  4.14-23)

Functie: Systeem:

1.  Het aantrekken van personeel op de • Functiesalaris
arbeidsmarkt • Systeem specifiek voor de ondernemingscultuur,

bijvoorbeeld flexibel beloningssysteem

2.  Het vasthouden van bekwame • Blijfpremie
personeelsleden •    Winstdeling of  13' / 14' maand

• Flexibel beloningssysteem

3.  Het stimuleren van goede prestaties • Prestatiebeloning

4.  Het leren van nieuw arbeidsgedrag • Prestatiebeloning
• Skill-beloning

5.  Het compenseren van ongemakken •  Via functiewaardering in functiesalaris
in het werk • Aparte toeslag

6.  Het voorkomen c.q. oplossen van •  Via functiewaardering in functiesalaris
conflicten • Winstdeling

stellingen vanwege de vele belangen die op het spel staan bij de bepaling van
de inhoud van een systeem. Dit heeft tot gevolg dat het specificeren van de
beoogde effecten van de introductie van een nieuw of gewijzigd beloningssys-
teem veelal achterwege blijft. Hierdoor is er geen goede maatstaf voorhanden
om de feitelijke effecten te kunnen evalueren.
Een tweede oorzaak voor de geringe informatie over de feitelijke functies van
beloningssystemen is gelegen in de mgfilijke meetbaarheid en de complexiteit
vande veronderstelde effecten. De relatie tussen (de introductie van een
nieuw) beloningssysteem en economische prestatiecriteria van een organisatie
is altijd indirect (Ehrenberg & Milkovich, 1987). Daarnaast verandert er in de
regel op vele gebieden in een organisatie van alles; denk bijvoorbeeld aan de
introductie van een nieuw opleidingsbeleid of een verhuizing naar een andere
locatie. Bovendien doen zich veranderingen voor die samenhangen met de
introductie van een nieuw beloningssysteem; denk bijvoorbeeld aan de beoor-
delingssystematiek. Ook de personeelsleden doen meerdere nieuwe erva-rin-
gen op, zoals bijvoorbeeld de geboorte van een kind, het veranderen van
functie of het krijgen van een nieuwe chef. Eventuele veranderingen in bij-
voorbeeld de tevredenheid   van het personeelkzi nenMn- aan  verschillende
potentiele oorzaken worden toegeschreven.

.-lill 

Het effect op de tevredenheid is 66n van de belangrijke veronderstelde effec-
ten van beloning. Beloningslevredenheid wordt daarbij beschouwd als het
resultaat van een zogenaamde ged smotivatiecyclus (Thierry, 1989). Zij
Toeit voort  uit  de attitude-ten opzichtevande via gedrag verkregen opbreng-

sten. Beloningstevredenheid is niet alleen van belang als resultaat van het
arbeidsgedrag. Zij beinvloedt eveneens een aantal,   voor een organisatie uiterst
relevante, uitkomsten, zoals het verloop en het verzuim (Thierry, 1995).
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Beloningstevredenh id.js--eendimgtsievan  arbeidstevredenbeid. Met arbeids-
tevridEWidid *ordt hier gerefereerd aan: "de mate waarin een persoon zich
welbevindt in zijn werk of werksituatie" (Biessen, 1992, p6). De oorzaak
voor het welbevinden, of in meer algemene zin, voor de houding of attitude
ten opzichte van het werk, wordt vaak gezocht in de algemene notie dat ken-
merken van het werk leiden tot vervulling van individuele behoeften. Een
betere afstemming van de karakteristieken van de werksituatie op de behoeften
van de werknemers leidt tot een positievere attitude ten opzichte van het werk
(Biessen, 1992). Gegeven de complexiteit van de begrippen 'baan, werk of
werksituatie' worden verschillende dimensies, of opbrengsten, van (gedrag in)
een werksituatie onderscheiden. Vaak bestudeerde dimensies zijn onder ande-
re: inhoud van de taak en arbeidsomstandigheden (Locke, 1976). Met Locke's
definitie in gedachten - "Job satisfaction and dissatisfaction are a function of
the perceived relationship between what one wants from one's job and what
one perceives it is offering or entailing" (1969, p316) - dient uiteraard ook de
opbrengst beloning in satisfactie-onderzoek meegenomen te worden.

Beloningstevredenheid- yordt tege.nwpor-41&,me£ al.Ns-£en-meeadimensioneel
begrip beschouwd. Heneman en Schwab (1985) beargumenteren dat tevreden-
heid met belonfilg vier relatief onafhankelijke dimensies omvat: sal-a-ris!122gte

(direct salaris), 'benefitsl. (indirecte vormen van beloning, zoals vakantiedagen
en pensioen), salarisverhoginge,0 (individuele veranderingen in de hoogte van
het  inkomen)  -salaris uciuur-Opt salarisgebouw in termen van de hitrar-*    i_otcf
chische relaties tussenverscililende salarisniveaus voor verschillende functief -1 1  U.
in de organisatie). Naar aanleiding van studies door Dyer en Theriault (1976)P
en Weiner (1980) naar het belang van de variabele 'percepties van gevoerd
beloningsbeleid' als determinant van beloningstevredenheid voegden zij een
vijfde dimensie toe. Deze dimensie, tevredenheid met het beloningsbeleid, zou

onafhankelijk van de andere vier dimensies zijn (zie ook Biessen, 1992).
Toetsing van de vijf dimensionele structuur van beloningstevredenheid vond
plaats met de daartoe ontwikkelde Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ) en liet
zien dat een vier-dimensionele structuur, waarbij de dimensies salarisstructuur
en beloningsbeleid samengevoegd worden, beter verdedigbaar is (Heneman &
Schwab,   1985). Alle dimensies, met uitzondering  van de dimensie 'benefits',
correleren onderling relatief hoog. Verder onderzoek naar de PSQ werd onder
andere uitgevoerd door Scarpello, Huber en Vandenberg (1988) en door
Carraher (1991) (zie ook Biessen, 1992). Bovendien stond de PSQ model
voor de keuze van de Nederlandstalige satisfactie-items in het dissertatie-
onderzoek van Miedema-van den Heuvel (1994). De schalen voor het meten
van de dimensies uit het onderzoek van Miedema-van den Heuvel (1994)
(salarishoogte, salarisverhogingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en belo-
ningsbeleid), zijn eveneens in onze studie opgenomen.

Dit betekent dat beloning in dit onderzoek op twee verschillende manieren
centraal staat. In de eerste plaats wordt een specifieke beloningssystematiek
onderzocht. Deze systematiek behelst het aan de werknemers aanbieden van
keuzemogelijkheden met betrekking tot de vormgeving van het arbeidsvoor-
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waardenpakket. Nagegaan wordt in hoeverre keuzegedrag binnen een dergelijk   
beloningssysteem voorspelbaar, stabiel en rendabel is. Zowel aangaande de Ivoorspelbaarheid als het rendement staat een tweede aspect van beloning  
vervolgens centraal. Beloningstevredenheid wordt namelijk geacht een belang-   rijke determinant van en/of een belangrijk gevolg van keuzegedrag te zijn
(Thierry, 1990, 1995). De vraag wordt derhalve gesteld waarom de beloning
motiveert tot bepaald arbeidsgedrag en welke de oorzaken zijn van verschillen  I
in   beloningstevredenheid.   Om een antwoord   op deze vraag te vinden wordt    /gebruik gemaakt van de beloningsreflectietheorie van Thierry (1989, 1992b, c
ter perse). Deze theorie wordt in de volgende paragraaf besproken.

2.3  De reflectietheorie: betekenissen van beloning

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat het belang van beloning in het arbeids-
proces groot is. De beloning speelt een (veelal) essentiele rol, niet alleen in de
relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook in het leven van de werkne-
mer als zodanig. Welke rol zij echter precies speelt hangt af van de opbreng-
sten waarnaar zij verwijst en de mate waarin deze voor een persoon belangrijk
en waardevol zijn. "Characteristic for pay (and money) is that it has no signi-
ficance in itself. Its value and salience is determined by other variables (which
vary in nature and number) to which pay refers, hence its relative importan-
ce" (Thierry, 1992b, p696). De vraag 'waarom beloning motiveert' is dus
eigenlijk een vraag naar de - in dit kader psychologische - betekenissen van
beloning.

Thierry (1990, 1992a, 1992b, ter perse) onderscheidt in zijn beloningsreflec-
dEilieorie vier betekenissen die beloning voor de ontvanger ervan kan hebben.
Het kernthema van de theorie is dat beloning betekenisvol is omdat het infor-
matie verschaft over en instmmenteel is ten aanzien van voor het zelf-beeld
relevante domeinen. De volgende domeinen worden onderscheiden:
1 Relevante motieven. De beloning stelt mensen in staat om bepaalde, door

hen gewenste, motieven te realiseren. Zo kan de beloning bijvoorbeeld een
middel zijn om waardering en erkenning, of een gevoel van zekerheid of
macht te verkrijgen. Deze betekenis is een directe atleiding van Lawler's
toespitsing van de 'Expectancy'-theorie op de beloning, voor zover het de
instrumentaliteit van de beloning in relatie tot verschillende behoeften
betreft (Thierry, 1990, Miedema-van den Heuvel, 1994).

2 gelatieve -pafitie. De beloning kan informatie verschaffen over de eigen
positie ten opzichte van de positie van anderen en ten opzichte van
(taak)doelen. Het eerste aspect heeft betrekking op de vergelijking die de
persoon maakt van zijn bijdragen-opbrengsten verhouding met die van
referenten. Het tweede aspect verwijst naar de feedback die iemand mid-
dels de beloning ontvangt, waardoor het mogelijk is de geleverde prestatie
te vergelijken met een norm.

3 Indaed. De beloning kan informatie verschaffen over de mate waarin een
personeelslid anderen heeft beYnvloed en zelf afhankelijk is geweest van
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anderen (binnen en buiten de organisatie). Een ander aspect   van   deze   bete-
kenis is de mate waarin een personeelslid invloed heeft op het inkomen. Zo
kunnen sommige werknemers de hoogte van hun inkomen beter beYnvloe-
den dan anderen, bijvoorbeeld doordat zij een hoge positie bekleden of
doordat hun inkomen mede afhankelijk is van de prestaties die zij leveren.
Via een flexibel beloningssysteem oefent men invloed uit op de vormgeving
van het arbeidsvoorwaardenpakket.
Dit laatste aspect, de informatie die men via de beloning verkrijgt over de
invloed die men heeft op de beloning, werd in de vier betekenis-schalen
niet opgenomen (Miedema-van den Heuvel, 1994).

4 Be.itedinzen. De beloning stelt mensen in staat om bepaalde, door hen
gewenste, goederen en diensten aan te schaffen. De beloning krijgt meer
betekenis naarmate het waargenomen nut van de consumptie toeneemt en
naarmate het gemak waarmee men goederen en diensten kan aanschaffen
toeneemt. Deze laatste component van de betekenis, the easiness or the
efforts with which spending occurred" (Thierry, ter perse, p17), werd niet
in het onderzoek van Miedema-van den Heuvel geoperationaliseerd.

Uit de beschrijving van de vier domeinen waarnaar beloning kan verwijzen
blijkt dat het twee informatieve (relatieve positie en invloed) en twee instru-
mentele (motieven en bestedingen) betekenissen betreft. De operationalisatie
van de betekenissen door Miedema-van den Heuvel (1994) versterkt deze
tweedeling. De informatieve items beginnen met: "Mijn salads maakt me
duidelijk...", terwijl de instrumentele items beginnen  met "Mijn salaris stelt
mij in staat...".

Thierry veronderstelt  dat de vier betekenissen in begripsmatig opzicht pnaf-
ha !li lijk van elkaar zijn (1990, 1992a). Hij verwacht wel - om andere dan de
genoemde redenen - een zekere mate van samenhang tussen motieven en
bestedingen en tussen relatieve positie en invloed. "Empirically,   they  may
correlate    in some instances   and   not in others. Correlations are expected    to
occur, for example, when actual spending (4) embodies the pursuit of motiva-
tional properties (1), or when a low amount of active control (3) relates to a
rather poor relative position (2)" (Thierry, 1992a, p147). Onzes inziens zal
dit laatste type samenhang zich zeker voordoen voor zover de informatie-items
met betrekking tot de invloed die men heeft een afspiegeling zijn van de
hierarchische positie die men bekleedt, aangezien de relatieve positie items
hoofdzakelijk hierop betrekking hebben.

Miedema-van den Heuvel (1994) heeft, ten behoeve van haar dissertatie-on-
derzoek, elk van de vier betekenissen geoperationaliseerd. De psychometri-
sche kenmerken van de resulterende schalen zijn redelijk tot goed (Miedema-
van den Heuvel, 1994, p84-91)4. Haar toetsing van de structuur van de vier

4 Helaas konden de schalen voor invloed en bestedingen niet in hun definitieve vorm geana-
lyseerd worden. De benaderingen geven een redelijke, respectievelijk zeer goede passing.

15



betekenissen van beloning  voor drie groepen werknemers   (n =426,   n=280,n=318) wijst uit dat de correlatie tussen relatieve positie en invloed zeer
groot is (r is respectievelijk: .82,.80,.74). De samenhang tussen motieven en
bestedingen is minder groot (r is respectievelijk .51, .38, .28). De betekenis
motieven blijkt ook in redelijke mate samen te hangen met relatieve positie (r
is respectievelijk .51, .58, .41) en met invloed (r is respectievelijk .46,.47,
. 38).   De correlaties tussen bestedingen en relatieve positie / invloed   zijn   iets
lager (r varieert tussen .21 en .43). Ondanks de hoge samenhang tussen rela-
tieve positie en invloed blijkt een vierfactor model een betere fit op te leveren
dan een driefactor model.
Confirmatieve factoranalyse van de engelstalige versie van de betekenissen
vragenlijst in een populatie van 182 werkende MBA studenten in de Verenig-
de Staten geeft de driefactor structuur (in tegenstelling tot de vierfactor struc-
tuur) aan als beste oplossing (Shaw, 1996). De correlatie tussen relatieve
positie en invloed is hier uitermate hoog (r=.95). Ook motieven en bestedin-
gen  correleren  zeer hoog samen  (r=.71). Een tweefactor oplossing  levert
echter geen betere fit op. De overige correlaties varieren tussen .41 en .58.

 Viet alleen de samenhangen tussen de betekenissen onderling, maar ook de
 samenhang tussen de betekenissen van en de tevredenheid met de beloning
/vergen nader onderzoeks. Het is immers de vraag in welke mate de betekenis
die de beloning heeft voor een individu, diens tevredenheid met de beloning
en behoefte aan veranderingen in de hoogte of de vormgeving van de beloning
voorspelt. In het onderzoek van Miedema-van den Heuvel (1994) werd de
hypothese getoetst dat naarmate de beloning meer betekenis heeft voor de
werknemer, deze meer tevreden zal zijn met de beloning. Het beschikken
over voldoende kennis van en inzicht in het gehanteerde beloningssysteem zou
een voorwaarde zijn voor het optreden van dit effect (Thierry, 1990, p19/20).
De veronderstelde medierende rol van kennis op de relatie tussen betekenissen
en   satisfactie werd vooralsnog niet onderzocht. De directe invloed van kennis
op satisfactie werd wel nagegaan.
Miedema-van den Heuvel (1994) onderzocht de relatie tussen twee vormen
van gepercipieerde salariskennis (kennis van het beloningssysteem en kennis
van het salaris van referenten) en de betekenissen van en de satisfactie met de
beloning. Beide vormen van kennis correleerden  hoog met elkaar  (r=.68)
maar niet of nauwelijks met de betekenis- en satisfactie-schalen.
Shaw en Jenkins (1995) stelden 66n vraag naar de gepercipieerde kennis van
het beloningssysteem. Dit item droeg niet bij aan de verklaring van de satis-
factie met de secundaire arbeidsvoorwaarden en het droeg in zeer beperkte
mate bij aan de verklaring van de overige drie vormen van beloningssatisfac-
tie.

5 De samenhang tussen de betekenissen van de beloning en de geleverde prestatie verdient
eveneens nader onderzoek maar wordt in deze studie verder buiten beschouwing gelaten.
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De relatie tussen betekenissen en salarissatisfactie werd door Miedema-van
den Heuvel  (pl 16) voor twee onderzoeksgroepen getoetst (n=313 en n=394).
Uit deze toetsing blijkt dat, van de vier betekenissen, alleen relatieve positie
in beperkte mate bijdraagt aan de verklaring van de variantie in de vier satis-
factie schalen (gestandaardiseerde regressiecoefficient varieert tussen    .21    en

.38)6. Bestedingen draagt minimaal bij aan de verklaring van de variantie in
tevredenheid   met de salarishoogte (gestandaardiseerde regressiecoefficient =
.11). Tevredenheid met secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt sowieso niet
goed te verklaren met de gekozen predictoren. Ook Shaw en Jenkins (1995)
ondervinden dit probleem. Nader onderzoek naar de determinanten van dit
aspect van tevredenheid is gewenst. De overige drie satisfactieschalen worden
in (zeer) beperkte mate door de vier betekenissen van beloning verklaard
(Shaw & Jenkins, 1995). De betekenissen van de beloning verklaren echter
meer dan de andere, in de analyses opgenomen, variabelen, zoals inkomen en
diensttijd.

Verwacht. 391:dt.flat.94#unale-dUZQioniali.-m/erinfgfw3tie   veechaftover   de
invIBEa-en de relatieve positie. de satisfactie met de beloning zal toenemen.

- ---'............--*-OpvaFend  is  dat  de  operationalisatie  b-ij  Nliedema-van den Heuvel van '¥;;ieer
informatie' slechts betrekking heeft op de hoeveelheid informatie en niet op de
lading van de informatie (is de inhoud van de boodschap positief of negatief
van    aard?). Het lijkt immers retel te verwachten dat positievere informatie
(of: informatie over een meer positief gewaardeerd onderwerp) zal leiden tot
hogere satisfactie, terwijl informatie over een negatief gewaardeerd onderwerp
zal leiden tot een lage satisfactie. Zo zal veel informatie waaruit blijkt dat
men geen invloed heeft in de organisatie, eerder tot dissatisfactie dan tot
satisfactie leiden. Het is derhalve de vraag of in de definitie van 'de betekenis
van de beloning' niet naast de hoeveelheid informatie die de beloning biedt,
ook de lading die deze informatie voor de persoon heeft betrokken zou moe-
ten worden.

Op basis van deze paragraaf wordt geconcludeerd dat het zinvol is de operati-
onalisatie  van Yhkjlts- themluEder.. tebes(42101511. Onderzoek ria-ar de
construct vatiditeit lijkt met name van groot belang. De aandacht zou daarbij

---I„......m-MET-myzonder gericht kunnen worden op de vraag of de vier betekenissen
van beloning indien zij iets anders gedefinieerd en geoperationaliseerd wor-
den, begripsmatig inderdaad onafhankelijk zijn. In ons onderzoek zal bij de
interpretatie van de resultaten rekening gehouden moeten worden met de
mogelijke conceptuele kruisverbanden tussen de vier betekenissen van de
beloning. Daarnaast wordt aangesloten bij de opmerking van Shaw (1996,
p15): "an interesting avenue for future research would be to explore the diffe-

6  Aangezien in de definitieve analyse slechts twee betekenissen (relatieve positie en bestedingen)

en daarnaast zes overige variabelen (zoals leeftijd en salarisniveau) werden opgenomen, kun-
nen de regressiecoefficienten, daar ze gestandaardiseerd zijn, niet worden vergeleken met die
in ander onderzoek. Zij geven slechts een indicatie van het belang van de onafhankelijke
variabelen ten opzichte van elkaar.
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rences and congruences in psychological meanings of pay across cultures and
languages". Meer onderzoek  naar de Engelstalige versie zou bovendien  een
referentiekader voor de door Shaw en Jenkins gevonden resultaten opleveren.
De samenhang tussen de betekenissen  van de beloning, tevredenheid  met  de
beloning en kennis  van het beloningssysteem  zal, voor zover  zij in verband
gebracht wordt met keuzegedrag binnen een flexibel beloningssysteem, in
onze studie uitgewerkt worden.

2.4   De opbouw van flexibele beloning

De kern van ieder flexibel beloningssysteem ligt altijd in het aanbieden van de
mogelijkheid aan het personeel om (een deel van) het arbeidsvoorwaardenpak-
ket anders vorm te geven. Personeelsleden kunnen het pakket samenstellen al
naar gelang de eigen wensen en behoeften. Zo kan de 66n het aantrekkelijk
vinden om een deel van het salaris in te leveren om over wat meer vrije tijd
te beschikken, terwijl een ander liever wat vrije tijd inlevert om extra pen-
Sioen op te bouwen.

De de/initie van flexibele beloning die in deze studie gehanteerd wordt luidt:

Flexibele beloning is die wijze van belonen waarbij de werknemer periodiek de
mogelijkheid krijgt om binnen door de organisatie gestelde randvoorwaarden
(actief) de vormgeving van zijn/haar arbeidsvoorwaardenpakket te wijzigen met
behulp van een systeem waarin keuze-alternatieven zijn opgenomen.

Zoals aangegeven is het vermogen de beloning aan te passen aan veranderen-
de omstandigheden een essentieel kenmerk van flex-ibele beloning. Personeels-
leden kunnen hun keuzen dan ook regelmatig, meestal eenmaal per jaar,
bijstellen. Hierdoor blijft het arbeidsvoorwaardenpakket zo goed mogelijk
afgestemd op de persoonlijke behoeften. Behalve individuele bijstelling van de
keuzen zal de organisatie het systeem als zodanig ook regelmatig moeten
evalueren en zonodig aanpassen. Arbeidsvoorwaarden-elementen kunnen dan
worden toegevoegd, uitgebreid of vervangen.

Een ander essentieel kenmerk van flexibele beloning is de aciiexe_hetrokken-
heid--Man--het -personeel- Deze kan onder andere gerealiseerd worden  door
afgevaardigden van het personeel bij de ontwikkeling van het systeem te
betrekken en door personeelsleden periodiek te vragen welke opties zij graag
opgenomen dan wel verwijderd zouden zien.

Qua inhoud en vorm kunnen flexibele beloning<systpmen-*terk uiteenlopen.
Dit betekent dat het aantal en het soort elementen dig in hit -systeem zijn
opgenomen (de inhoud) en de mate waarin deze elementen uitwisselbaar zijn
(de vorm), varieren. Meestalwordt een tlexibel beloningssysteem beschreven
in termen van een aantal 'bron- en doet-elementen' die onderling uitwisselbaar
zijn (Langedijk, 1991a: van den Brink & Jonker, 1992; van der Jagt, Jonker,
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Steenvoorden & Verdegaal, 1994). De bronnen zijn die elementen, die in het
bestaande arbeidsvoorwaardenpakket zijn opgenomen en die, in geld uitge-
drukt, de 'input' voor het flexibele beloningssysteem vormen. Dit zijn elemen-
ten die door het personeelslid als het ware 'verkocht' kunnen worden. Het
volume, meestal uitgedrukt in guldens, dat hierdoor beschikbaar komt wordt
gebruikt om te besteden aan 66n of meer doelen. De flnelen zijn dus die ele-
menten waaraan men het ingebrachte volume kan besteden.

Er zijn vele elementen die in een flexibel beloningssysteem opgenomen zou-
den kunnen worden (Thomsen, 1977; Vinke & Thierry, 1984; Bergkamp &
van der Hucht, 1994). Voorbeelden van bronnen zijn: vakantie- en ATV-
dagen, een deel van het salaris, de jaarlijkse salarisverhoging, de dertiende of
veertiende maand, het vakantiegeld en een deel van de organisatie-bijdrage
aan de lease-auto.

Voorbeelden van doelen zijn: vrije tijd, een 'uitkering' in content geld, (extra)
pensioenopbouw ten behoeve van een hogere uitkering en/of het eerder kun-
nen uittreden, spaarplan, beleggingsfonds, studiefonds, een eigen bijdrage in
verzekeringen, hypotheek of kinderopvang, een eigen bijdrage aan de lease-
auto en loon in natura.

In Figuur 2.2 wordt een voorbeeld van een flexibel beloningssysteem gege-
ven, zoals dit bij En van de bij ons onderzoek betrokken organisaties werd
ingevoerd (Langedijk, 1993).

Een andere aanpak is er edn waarbij een basispakket wordt geboden voor elke
(deelnemende) medewerker, terwijl het verschil in budgettaire ruimte tussen
het basispakket en het oorspronkelijke pakket vrij besteed kan worden aan een
aantal elementen (Tavernier, 1980; Thierry & Croonen, 1980). Enkele ele-
menten die door de organisatie noodzakelijk geacht worden en waarbij ver-
plichte collectieve deelname leidt tot lagere premies (bijvoorbeeld een aanvul-
lende WAO-verzekering), worden in het basispakket opgenomen. Aanvullende
onderdelen (bijvoorbeeld individueel pensioensparen of een tandartsverzeke-
ring) kunnen naar keuze door de medewerker aan het basispakket worden
toegevoegd. De mate waarin een dergelijke aanpak flexibel is hangt af van de
omvang van het vrij te besteden budget en het aantal en soort keuze-elementen
waaruit men kan kiezen.

In het meest flexibele type beloningssysteem zou de gehele waarde van het
Dakket waarop men recht heeft, in geld-uitgekeerd worden. De werknemer
mag dit geld naar eigen goeddunken besteden (met in achtneming van de
wettelijke beperkingen en voorschriften). Toepassing van een dergelijk 'maxi-
maal flexibel' systeem zou strijdig zijn met de wens van veel werkgevers- en
werknemersorganisaties om de werknemers tot op zekere hoogte te bescher-
men door hen bepaalde risico's, zoals het onverzekerd zijn, niet te laten 10-
pen. Een dergelijk volstrekt individueel keuzesysteem zou ook ten koste kun-
nen  gaan  van de betaalbaarheid van een aantal collectieve voorzieningen.  De
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Figuur 2.2. Een feitelijk ingevoerd flexibel beloningssysteem (van der Jagt
e.a., 1994)
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genoemde afwegingen spelen overigens een rol bij de ontwikkeling van ieder
flexibel beloningssysteem. Algemeen geldt namelijk dat de opbouw van
flexibele beloning inhoudt dat men keuzen maakt ten aanzien van de inhoud,
vorm en randvoorwaarden van het systeem. Hieruit volgt dat het resulterende
systeem specifiek is. Meestal is een systeem specifiek voor een bepaalde
organisatie, maar er zijn ook twee of meer systemen binnen een organisatie
denkbaar. Zo zou men bijvoorbeeld een apart systeem voor het kader/hoger
personeel kunnen ontwikkelen. Binnen zeer grote organisaties kunnen aparte
systemen ontwikkeld worden voor bijvoorbeeld divisies, business-units of
dochterondernemingen.

Aan het ontwikkelen van 66n volledig systeem op een hoger aggregatieniveau,
zoals op bedrijfstakniveau, wordt momenteel in Nederland ook gewerkt. Een
dergelijk systeem zal niet alleen minder goed op lokale omstandigheden toege-
sneden kunnen zijn, het zal ook moeilijk te realiseren zijn. Een minimum
CAO voor de gehele bedrijfstak, met daarboven afspraken over de aanvullen-
de flexibele ruimte die per organisatie kan worden ingevuld, sluit beter aan bij
de huidige ontwikkelingen.

Welke aanpak ook gekozen wordt, er zullen altijd bepaalde randvoonvaarden
gesteld worden aan de inhoud en de vorm van het resulterende flexibele belo-
ningsysteem. De randvoorwaarden ten aanzien van de inhoud hebben betrek-
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king op de hoeveelheid die men van elk element mag verkopen dan wel ko-
pen. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er niet meer dan f 1.500,-- be-
steed mag worden aan een in het systeem opgenomen bedrijfsspaarregeling,
dan wel dat men tenminste 20 vakantiedagen moet behouden (wettelijke nor-
men).   De   randvoorwaarden   ten  aanzien   van de vorm geven aan welke eisen
gesteld worden aan specifieke uitwisselingen tussen elementen. Zo mag men
bijvoorbeeld bij Centraal Beheer van de 13 te verkopen ATV-dagen zeven
dagen vrij besteden, terwijl de overige zes dagen alleen besteed mogen wor-
den aan extra pensioen ten behoeve van vervroegde uittreding (van der Jagt
e.a., 1994). Randvoorwaarden worden ook steeds explicieter gesteld  aan  de
werking en de kosten van een flexibel beloningssysteem. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan het van deelname (aan bepilde elementen) uitslui-
ten van bepaalde groepen werknemers, het afspreken van een norm voor een
minimale bezetting van een afdeling of business-unit en het garanderen van de
kosten-neutraliteit van het systeem.

De keuzen die een onderneming maakt ten aanzien van de opbouw van
flexibele beloning hangen af van een groot aantal factoren, zoals de samenstel-

ling van het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket, de wensen van het perso-
neel, de visie van eventuele onderhandelingspartners op flexibele beloning en
uiteraard de doelen  die de organisatie met flexibele beloning nastreeft.   Deze

factoren komen tot uitdrukking   in het stappenplan zoals   dit in Figuur   2.3
wordt gepresenteerd.

In het stappenplan worden vijf fasen onderscheiden. De eerste fase betreft de

strategische keuzen die organisaties maken. Het belang van de vertaling van
de missie van de organisatie in het Human Resource- en beloningsbeleid staat

in  deze fase centraal. De tweede fase heeft betrekking  op de vraag of flexibele

beloning een geschikt instrument is om de in de voorgaande fase gestelde
beleidsdoelen te realiseren. De derde fase is er 66n waarin wordt nagegaan of

de gekozen aanpak en opbouw aansluiten op de wensen en behoeften van de
medewerkers en het management. Indien nodig wordt het voorgestelde flexi-
bele beloningssysteem naar aanleiding van dit onderzoek bijgesteld. Vervol-
gens wordt in fase vier overgegaan tot implementatie van het systeem. In de
laatste fase vindt tenslotte een evaluatie plaats van het doorlopen traject.
Tevens kan nu bepaald worden in welke mate flexibilisering van de beloning
heeft geleid tot de in de eerste fasen vastgestelde gewenste uitkomsten.
In deze paragraaf is beschreven hoe de opbouw van een flexibel beloningssys-
teem ter hand genomen kan worden. De vraag welke Uitkomsten van dit pro-
ces voor veel organisaties een aanleiding zijn om de beloning te flexibiliseren
staat centraal in de volgende paragraaf.

2.5  Waartoe de beloning flexibiliseren?

Er kunnen voor een werkgever diverse aanleidingen zijn om te besluiten de
beloning te flexibiliseren. De meest algemene aanleiding ligt vaak in het
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Figuur 2.3. Stappenplan

1  Strategie

Organisatiebeleid (HRM, productie, marketing, financien)
Beloningsbeleid

2 Flexibel belonen als instrument

Analyse standaard arbeidsvoorwaardenpakket
Ontwikkelen en intern afstemmen van een voorstel m.b.t. de inhoud en vorm van een
flexibel pakket arbeidsvoorwaarden
Opstellen communicatieplan

3 Onderzoek onder personeel

Analyse van draagvlak, potentitle problemen en gewenste aanvullingen
Voorspellen van de mate van deelname aan het systeem en aan specifieke elementen

4 Implementatie

Ontwikkeling definitief (administratie-) systeem
Invoering en (begeleiden van) feitelijk keuzeproces

5   Evaluatie en beheer

Analyse van effecten van invoering en deelname
Eventuele bijstelling van het (administratie-) systeem
Beheer van het (administratie-) systeem

gegeven dat het huidige arbeidsvoorwaardenpakket te weinig effectief en
aantrekkelijk  is.

Een eerste doel van flexibilisering van de beloning kan dan ook zijn het ver-
beteren van het beeld van de zich aanpassende, moderne organisatie. Dit
effeci_op_hit imaeo en op de herkenbaarheid van een organisatie doet zich
waarschijnlijk sterker voor naarmate het systeem van flexibele beloning beter
past binnen de totale organisatiecultuur en -strategie. Dit wil zeggen dat de
doelstellingen die men met flexibilisering wil realiseren door de organisatiele-
den onderschreven worden en dat deze doelen corresponderen met andere
beleidsdoelen (zie ook § 2.6). Veel auteurs verwachten dat een meer positief
beeld van de organisatie als gevolg van flexibilisering van de arbeidsvoor-
waarden, zowel het zittende personeel, in termen van verloop, verzuim en
productiviteit, als potentiBle personeelsleden, in termen van werving, positief
kan beYnvloeden (Hettenhouse, Lewellen, Lanser & James, 1975; Lawler,
1976; Thomsen, 1977; Vinke & Thierry, 1984; McCaffery, 1989; Barber,
Dunham & Formisano, 1992). Uit onderzoek naar de kenmerken van werk en
organisatie die sollicitatiebeslissingen beinvloeden, blijkt dat belangrijke facto-
ren zijn: de hoogte van het salaris, zekerheid, promotiekansen, het soort
werk, zinvolheid en belang van het werk (Zedeck, 1977; Feldman & Arnold,
1978; Krausz, 1978; Jurgensen, 1978; Lacey, 1983; Powell, 1984; Phillips,
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Weaver, & Matthews, 1990). De feiteliike invloed van flexibele beloning is
nog nauweliiks nagegaan. Zedeck (1977) nam in twee studies de factor 'flexi-
biliteit van de arbeidstijd' op. Deze factor bleek in beide studies van duidelijk
ondergeschikt belang. Uit een onderzoek onder 195 studenten (uitgevoerd in
het kader van een studie-opdracht) bleek dat de factor 'het al dan niet aanbie-
den van flexibele arbeidsvoorwaarden' slechts  in zeer geringe  mate  de  aan-
trekkelijkheid van het werken bij een organisatie banvloedde (Admiraal  e.a.,
1993).

Een tweede doel van flexibilisering kan liggen in het vergroten van de kennis
van het personeel over het gevoerde beloningsbeleid en (de waarde van) de
geboden arbeidsvoorwaarden (Lawler, 1981 ; McCaffery, 1989; Vinke &
Thierry, 1984; Barber  e.a., 1992; Vinke & Logger,   1993). Uit onderzoek
komt naar voren dat personeelsleden weinig weten over met name de secun-
daire arbeidsvoorwaarden en de bedrijfsregelingen, zowel in absolute geldbe-
dragen als in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden van anderen (Dreher,
Ash & Bretz, 1988; Vinke & Keizer, 1988). Het geboden arbeidsvoorwaar-
denpakket wordt - omdat het onvoldoende wordt gekend - vaak ondergewaar-
deerd en het rendement dat erop behaald wordt is daardoor vaak lager dan het
zou kunnen zijn (Wilson, Northcraft & Neale, 1985). Door werknemers meer
te laten participeren in het samenstellen van het (eigen) arbeidsvoorwaarden-
pakket wordt het voor hen interessanter om zich goed te informeren over de
diverse regelingen en voorzieningen. Zij hebben deze kennis nu immers nodig
om de persoonlijke mogelijkheden goed te kunnen afwegen (Thierry, 1992a).
Een beter begrip van het flexibele beloningssysteem kan bovendien bevorderd
worden door werknemers te laten participeren in de ontwikkeling van het
systeem (Lawler & Hackman, 1969; Scheflen, Lawler & Hackman, 1971).

Een derde doel van flexibilisering van de beloning kan zijn gelegen in het
vergroten van de motivatie en van de arbeids- en beloningstevredenheid onder
het personeel (Lawler, 1976; Lawler, 1981; McCaffery, 1989; Thierry, 1990;
Vinke & Thierry, 1984; Furnham, 1992; Barber e.a., 1992). Personeelsleden
krijgen meer keuzevrijheid waardoor zij die arbeidsvoorwaarden in hun pakket
kunnen opnemen, die zij het aantrekkelijkst vinden. Door personeelsleden te
laten kiezen worden zij ook gestimuleerd om meer verantwoordeliikheid te
nemen voor het door henzelf gekozen arbeidsvoorwaardenpakket. Zelfs het
behouden van het standaard pakket kan een bewuste keuze worden. Uit kwali-
tatief onderzoek blijkt dat alleen al het hebben van keuzemogelijkheden, ook
al wil men daar geen gebruik van maken, zeer positief gewaardeerd wordt
(Langedijk, 1991 a, 1991b; Linthorst & Langedijk, 1993; Candel & Langedijk,
1994; Josten, Langedijk & van Tuijl, 1996). Door maatwerk mogelijk te
maken behaalt de organisatie naar verwachting een optimaal rendement op de
geboden arbeidsvoorwaarden. Dit is, met name in tijden van economische
teruggang, van bijzonder belang. Noch organisaties, noch personeelsleden
vinden het prettig geld te besteden aan zaken die niet gewenst of niet gewaar-
deerd worden. Zo stelt Lawler (1987b, p83) dat flexibele beloning "has the
potential of benefiting both the individual and the organization because it will
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help individuals to get the rewards they value and assure the organization that
the money they are spending on pay is being spent in ways that produce the
maximum impact on individuals".

Een vierde doel van flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan zijn het
inspelen op een aantal specifieke problemen en ontwikkelingen. Zo kan het

bijvoorbeeld het streven van de organisatie zijn om een te veel aan 'verdiend'
overwerk weg te werken door voor 66n A twee jaar de mogelijkheid te bieden
overwerk in het flexibele beloningssysteem om te zetten in elementen als een
eenmalige uitkering, een beloning in natura of extra pensioenopbouw. Een
flexibel beloningssysteem maakt het ook mogelijk om enige invloed uit te
oefenen op de personeelsbezetting. Zo kan men aan het bijkopen van dagen in
een piekperiode een hoger prijskaartje hangen dan aan het bijkopen van dagen
in een rustiger periode. Het is ook mogelijk een bonus te geven voor het
verkopen van dagen in piekperioden (een hoger bedrag betalen voor aanwezig-
heid  in de drukste periode).

Een actuele ontwikkeling betreft de toegenomen interesse van werkgevers (en
werknemers) voor flexibele pensioenregelingeni. Zo geven Krot en Lendering
(1995) aan dat in ongeveer een kwart van de 325 in 1995 door de AWV
afgesloten CAO's afspraken zijn gemaakt over het uitvoeren van studies naar
vervroegde uittreding en flexibele pensionering. Invoering van dergelijke
regelingen vindt nu ook feitelijk plaats, onder andere bij Akzo, KNP-BT,
Wavin, Unilever en het Rijk (Barentsen, 1993; Pisa, 1993; PW, 1996). Uit
een onderzoek door Vinke en Logger (1994) blijkt dat ruim tweederde van
tweehonderd Nederlandse organisaties regelingen wil stimuleren waarbij de
werknemer zelf een hoger pensioen kan opbouwen, vervroegde uittreding kan
financieren en een pensioenbreuk kan repareren. "Collectieve VUT-regelingen
lijken hun langste tijd gehad te hebben. Een individuele uittredingsmogelijk-
heid, rekening houdend met de specifieke verlangens en omstandigheden van
de individuele werknemer, is ongetwijfeld het beeld van de toekomst"
(Lutjens, 1993, p12).

Een vijfde doel van flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan zijn het
1:Whalen van-jiscaal voordeel. Individuele deelnemers aan het flexibele systeem
kunnen positieve fiscale gevolgen ondervinden van een bepaalde keuze, zoals

het  kopen van vrije tijd. Hierdoor daalt immers het bruto salaris  en  is  het
mogelijk dat men een grens van de belastingschijven of de sociale premiehef-
fingen passeert. Een daling van het bruto loon leidt voor de werkgever tot een
daling van de werkgeverspremies en van de overhevelingstoeslag (van der Jagt
e.a.,   1994;   van den Hengel,   1996).   In de Verenigde Staten zijn flexibele
beloningssystemen wettelijk gedefinieerd als systemen waarin werknemers
geld en/of 'non-taxable fringe benefits' kunnen uitwisselen. De mogelijkheid

7 Zie Blankemeijer & Evers (1996) voor een uitgebreid overzicht van de achtergronden en
uitwerking van het concept 'flexibele pensionering'.
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te kiezen voor een arbeidsvoorwaarde-element waarover geen belasting be-
taald hoeft te worden, zoals medische verzekeringen, kinderopvang, arbeids-
ongeschiktheids- en levensverzekeringen, in plaats van voor salaris waarover
wel belasting betaald dient te worden, is daar altijd fiscaal voordelig.

Tot slot kan gewezen worden op de mogelijkheid om via flexibilisering van de
arbeidsvoorwaarden tot kostenbeheersinfi te komen. Ook dit punt speelt voor-
alsnog eigenlijk alleen in de Verenigde Staten een grotere rol (Frieden, 1990).
Uit onderzoek door Hewitt Associates kwam naar voren dat voor 77% van de

bedrijven in de Verenigde Staten met een flexibel beloningssysteem, het be-
heersen van de medische kosten 6dn van de belangrijke doelstellingen was
voor de introductie van het systeem (Droste, 1988). Het is onduidelijk of
flexibilisering in dit kader effectief is (CCHI, 1988). Barringer, Milkovich &
Mitchell (1992) geven aan dat de winst door de vermindering in uitgaven
slechts voor een (klein) deel teniet wordt gedaan door de verhoogde admini-
stratieve kosten en de kosten van *adverse selection' (een grotere deelname
aan een verzekering van mensen met verhoogde risico's).

In de Nederlandse situatie liikt kostenbeheersing nog geen directe aanleiding
te vormen voor de introductie van flexibele beloning. Het is echter wel een
steeds belangrijker wordende factor bij de vormgeving van een flexibel ar-
beidsvoorwaardenpakket. Bovendien neemt de interesse in het bewust, effec-
tief en efficient hanteren van de beloning sterk toe. In dit kader vinden orga-
nisaties het steeds aantrekkelijker om niet ieder jaar de objectieve waarde van
het geboden arbeidsvoorwaardenpakket te vergroten, maar om de subjectieve
waarde van het pakket te doen toenemen door het personeel keuzen te laten
maken.

2.6 Succesfactoren

Toepassing van flexibele beloningssystemen heeft in Nederland nog nauwelijks
plaatsgevonden. Geschat werd dat tegen het einde van 1988 zo'n 800 bedrij-
ven in de Verenigde Staten een vorm van flexibele beloning toepasten
(McCaffery, 1989). Enkete van deze bedrijven zijn: Educational Testing
Service, TRW systems group, American  Can co., Foster Higgins  &  Co.   Inc.
en John Hopkins University (Tavernier, 1980; Haslinger, 1984; Rhoney,
1986; Frieden, 1990; van den Brink & Klinkenberg, 1990). In Nederland ziin
flexibele beloningssystemen onder andere ineovoerd hij Dow Chemical (Ruul-
es, 1984), Nedlovd Computer Services (Fransen, 1993), Centraal Beheer (van
den Brink & Jonker, 1992), Vroom & Dreesmann, Heineken en de Koninklij-
ke Biienkorf Beheer (VHP, 1995; Danko, 1995). Bii de laatste twee organisa-
ties    werd het systeem alleen    voor het 'hoger personeel' ingevoerd.     In    de
afgelopen twee jaar werden bij een tiental grote Nederlandse organisaties in
diverse sectoren CAO-afspraken gemaakt over en studies uitgevoerd naar
invoering van flexibele beloning. Tevens is er een toename van flexibiliteit in
bestaande onderdelen van arbeidsvoorwaardenpakketten. Zo bieden met name
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grotere bedrijven binnen bestaande regelingen steeds uitgebreidere opties met
betrekking tot het kopen en verkopen van dagen. Maar ook met betrekking tot
spaarregelingen, VUT en pensioenvoorzieningen, hypotheken en auto lease-
contracten kunnen werknemers steeds vaker hun wensen en voorkeuren ken-
baar maken. De verwachting is derhalve dat meer omvangrijke flexibele
beloningssystemen in de nabije toekomst op grotere schaal toepassing zullen
vinden.

Behalve in de Verenigde Staten ontstaat ook in landen als Canada, Duitsland,
Frankrijk en Engeland steeds meer interesse voor flexibele beloning (Livsey,
1990). Gegeven een gebrek aan informatie over toepassing van flexibele
beloning in deze en andere landen kunnen in ons onderzoek geen conclusies
getrokken worden over de mate waarin de Amerikaanse en Nederlandse erva-
ringen met flexibele beloning algemeen geldig zijn. Het zou interessant zijn na
te gaan in hoeverre verschillen tussen landen -bijvoorbeeld in termen van
cultuur, sociale voorzieningen en wettelijke bepalingen- de implementatie,
deelname aan en mate van succes van flexibele beloning beinvloeden.

In de literatuur worden wel verwachtingen uitgesproken ten aanzien van facto-
ren die van invloed zouden zijn op het al dan niet succesvol invoeren van een
flexibel beloningssysteem. Een veel genoemde factor is de orfianisatiecultuur.
Waar Thierry (1990) aangeeft de organisatiecultuur te beschouwen als een,
belangrijke, randvoorwaarde voor de functie die de beloning kan hebben, stelt
Lawler (19878, 1990) dat beYnvloeding van de organisatiecultuur, door middel
van het beloningssysteem, als een doel op zich gezien kan worden. Werkne-
mersparticipatie in het beloningsbeleid zou zich met name goed lenen voor het
tot stand brengen van een cultuurverandering, zo concluderen Jenkins en
Lawler (1981) naar aanleiding van een studie onder 58 werknemers, "because

pay administration is so salient and employee participation in it can produce
significant changes in areas like employee trust" (p 126). De organisatiecultuur
zou ook het uitgangspunt kunnen zijn bij de keuze van een beloningssysteem,
terwijl het beloningssysteem tevens als hefboom gebruikt zou kunnen worden
om een cultuurverandering   (mede)    vorm te geven (Snyder, 1985; Rooden-
burg, e.a, 1993). Uit de praktijk is ons gebleken dat het essentieel is voor het
welslagen van flexibilisering van de beloning dat er sprake is van een strategi-
sche  toepassing  van  dit  'instrument.'. Met andere woorden:  dat de doelen  die
men door middel   van het flexibele beloningssysteem wenst te realiseren,
bijdragen aan en aansluiten op de doelen die de organisatie zich stelt in het
bredere kader van het belonings- en organisatiebeleid. De doelstellingen van
flexibilisering van de beloning zijn grotendeels kwalitatief van aard. Zij ver-
onderstellen dat waarden als participatie, open communicatie. atitonomip
betrokkenheid en verantwoordeliikheid, onderschreven worden. Het lijkt aan
te bevelen flexibele beloningssystemen slechts in die organisaties te implemen-
teren waar een cultuur bestaat waarin deze waarden door personeel en leiding
gedeeld en gestimuleerd worden.
Het belang van een dergelijke cultuur doet zich vooral gelden ten aanzien van
de wijze waarop men omgaat met keuzen op het gebied van vrije tijd. Het
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simpelweg verbieden van het bijkopen van vrije dagen door een chef of het
volstrekt geen rekening houden met de werksituatie door een werknemer zal
leiden tot spanningen en wederzijds wantrouwen. Als dergelijk gedrag op iets
grotere schaal voorkomt zal het flexibele systeem al snel een negatieve naam
krijgen.    Voor de praktische uitvoerbaarheid van keuzen   en   voor de realisatie
van keuzevrijheid op langere termijn, is het dan ook van belang dat werkne-
mers zich voldoende verantwoordelijk voor het werk voelen en dat leidingge-
venden hun management-kwaliteiten inzetten om de toegenomen complexiteit
van de situatie het hoofd te kunnen bieden.

Het hovenstaande geeft  aan  dat  kelizemngelijkhrden,   met  ngmp  21<  7ij   oprinl.
L.

een hebben voor de personele bezetting. een extra inzet vergen v:In het mAna-
gement_yan_een organisatic. Het management is derhalve niet altijd onverdeeld
gelukkig met de invoering van een flexibel beloningssysteem dat de keuzemo-
gelijkheden van het personeel op het gebied van vrije tijd vergroot. Op basis
van interviews met leidinggevenden en niet-leidinggevenden over fiexibilise-
ring van de arbeidsvoorwaarden in verschillende organisaties wordt veronder-
steld dat de mate waarin management weerstand biedt tegen de mogelijkheid
om tijd te (ver)kopen, gezien kan worden als een maat voor reeds langer
bestaande bezettings- en planningsproblemen (Langedijk, 19914b; Linthorst
& Langedijk, 1993; Candel & Langedijk, 1994; Josten, Langedijk & van
Tuijl, 1996). Een reeds krappe bezetting, hoge werkdruk, slechte vervang-
baarheid of uitwisselbaarheid van werknemers en een grote omvang van het
aantal verlofdagen worden vaak aangedragen als belangrijke redenen om de
mogelijkheden op het gebied van vrije tijd niet te willen vergroten. Dit is
zeker het geval indien men de heersende organisatiecultuur ervaart als sterk
georiifnteerd te zijn op formele regelgeving waardoor 'de binnen een systeem
vastgelegde mogelijkheid om 10 dagen bij te kopen' al snel een niet bespreek-
baar recht is. Een organisatie die te maken heeft met 66n of meer piekperio-
den in het arbeidsaanbod zal in de manier van omgaan met flexibilisering ook
rekening moeten houden  met de wisselende behoefte aan personeel. ODVallend
is dat (hoewel leidinggevenden dat niet altijd verwachten) ook niet-leidingge-
venden vinden dat het bijkopen van vrije tiid in de drukste periode geen optie
taIl -ziin. Tenslotte komt het voor dat managers denken dat 'iedereen vrije tijd
zal bijkopen' of dat 'alle minder goed presterende werknemers tijd zullen
verkopen'. Deze veronderstellingen kunnen voortkomen  uit de angst  'nu  echt
alle  controle  over het komen  en  gaan  van de werknemers te verliezen'.   Het
zou interessant zijn de relatie tussen de bestaande bezettings- en planningspro-
blematiek en weerstand tegen extra tijdopties nader te onderzoeken. Aanbevo-
len wordt in ieder geval om weerstand serieus te benaderen en zo mogelijk te
gebruiken om eventuele verstoringen in bestaande werksituaties en -relaties op
te sporen en op te lossen.

Een tweede factor is de informatiserinpsizraad. Het is aan te bevelen om, in
verband met de registratie, controle en rapportage van keuzen, gebruik te
maken van een geautomatiseerd keuzebestand, 2ekoDDeld aan een Dersoneels-
informatiesysteem. De keuzen van het personeel kunnen handmatig of door
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een geautomatiseerd systeem in het bestand ingevoerd worden. Deze laatste
optie kan verwezenlijkt worden door een systeem te ontwikkelen waarbij het
personeelslid de eigen keuzen direct op een terminal of personal computer
intypt. In de Verenigde Staten waren reeds in 1984 software-pakketten te koop
die specifiek gericht zijn op de administratieve handelingen in verband met
flexibele beloningssystemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwerking van
instromende werknemers, de controle op keuzegedrag en het genereren van
rapporten ten behoeve van het management (Haslinger, 1984). In Nederland is
men bezig met de ontwikkeling van software ter ondersteuning van flexibilise-
ring van de arbeidsvoorwaarden.

Een derde factor heeft betrekking op de informatievoorziening in de organisa-
tie. Zoals eerder werd aangegeven is het noodzakelijk om werknemers te
voorzien van voldoende en nauwkeurige informatie over het persoonlijke
arbeidsvoorwaardenpakket en (de gevolgen van) de diverse keuzemogelijkhe-
den (Bergh, 1991). Een instrument dat zich uitstekend leent om dergelijke
persoonlijk gerichte informatie te bieden is het Personal Benefits Statement
(PBS). Een PBS is een oxer7ir.ht rlat perinflipic (rnpe.upl ppnf per jaar) ied re
werknemer__1MardL-aangeboden. Persoonlijke informatie kan worden verschaft
over zaken als het salaris, het aantal vakantiedagen, de onkostenvergoedingen,
de bedrijfsspaarregeling, de studiefaciliteiten, het toekomstige pensioenbedrag
en de financiele consequenties bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden
(Steenvoorden & Vinke, 1988; Brands & de Haas, 1993; de Haas, 1993).

Een  vierde   factor   is   de   homogeniteit  van  het  personeelsbestand.    Een  fiexibel
beloningssysteem is gericht  op het leveren van 'maatwerk'. De vraag  naar
maatwerk en het nut van het systeem zullen groter zijn naarmate de perso-
neelsleden sterker van elkaar verschillen qua persoonskenmerken (Lawler,
1981). Een verzameling personeelsleden kan ook meer of minder heterogeen
zijn in termen van het type taak dat men uitvoert. In een organisatie waar een
relatief groot percentage werknemers onderling goed uitwisselbaar is (meer
homogeen), worden minder problemen met de bezetting(sgraad) verwacht, als
gevolg van het (ver)kopen van tijd. Dit zou een positief effect kunnen hebben

op de acceptatie van en deelname aan het systeem. De mate van homogeniteit
van het personeelsbestand dient derhalve aan de hand van tenminste twee
aspecten (kenmerken van de persoon en kenmerken van de taak) beoordeeld te
worden. Bovendien is voorzichtigheid geboden  bij de directe vertaling  van
persoonskenmerken in specifieke behoeften en voorkeuren. Op dit laatste punt
wordt in het kader van de voorspelbaarheid van keuzegedrag teruggekomen
(zie hoofdstuk 7).

Een  vij fde factor  die in relatie wordt gebracht  met  het  al  dan niet welslagen
van het systeem is de organisatiegrootte. Lawler (1981) geeft aan dat een
flexibel beloningssysteem goed functioneert binnen een njet te grote oreanisa-
tit Zeer grote organisaties kunnen invoeringsproblemen of communicatiepro-
blemen ondervinden. Kleine organisaties hebben vaak niet de know-how en de
fondsen om een volledig systeem Uit te werken. Zeer kleine organisaties zijn
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daarentegen vaak al behoorlijk flexibel. Wat precies verstaan moet worden
onder 'groot' en 'klein' wordt door Lawler niet gedefinieerd. Flexibele belo-
ningssystemen worden feitelijk in organisaties van uiteenlopende grootte aan-
getroffen. Organisatiegrootte als zodanig is dan ook geen goed criterium voor
de mate van succes.

Onderzoek dat gericht is op de rol van de genoemde factoren bij de invoering
van flexibele beloning is de auteur niet bekend. WeI worden door geYnterview-
de Amerikaanse 'benefits consultants' met ervaring op het gebied van flexibi-
lisering van de arbeidsvoorwaarden alle vijf kenmerken genoemd. Onenigheid
is er alleen over de 'beste' organisatiegrootte (CCHI, 1988). De beperkte
Nederlandse ervaring met de ontwikkeling van flexibele beloningssystemen
wijst vooral op het belang van de factor 'organisatiecultuur' in combinatie met
de factor 'informatievoorziening'. Daarnaast lijkt  het van groot belang  dat
or2anisaties vertrouwen hebben in hun moeeliikheden om voldoende inzicht te
vergaren in de autom liserings-, juridische en fiscale aspen.ten van flpxihiliRe-
ring  van de beloning.  Veel in flexibele beloning geinteresseerde organisaties
zien de complexiteit van deze aspecten als de belangrijkste drempel voor
verdere ontwikkeling van het systeem. Stel dat een organisatie nu aan alle
criteria voor succes voldoet:  zal de ontwikkeling  van een flexibel belonings-
systeem dan ook daadwerkelijk een succes zijn? Waaraan wordt succes in
deze eigenlijk afgemeten? Een goed, voor de hand liggend, criterium is de
mate waarin men met de invoering van flexibele beloning de vooraf gestelde
doelstellingen van flexibilisering realiseert. Een tweede criterium dat vaak ge-
noemd wordt is het percentage personeelsleden dat aan het systeem 'decl zou
moeten nemen'.   Om  deze  maat te hanteren  moet een minimum percentage
deelnemers bepaald worden. Hierbij zou rekening gehouden moeten worden
met de mate waarin het personeel tevreden is met het standaard arbeidsvoor-
waardenpakket, de duidelijkheid en de aantrekkelijkheid van het flexibele
pakket, de diversiteit van de behoeften van het personeel en de keuzeruimte
binnen het systeem. Een derde criterium is de mate waarin het systeem op
termijn afgestemd blijft op de wensen en behoeften van personeel en organisa-
tie.

Geconcludeerd kan worden dat een beperkt aantal randvoorwaarden voor
succes vrij algemeen erkend wordt als belangrijk. Tegelijkertijd hangen de
criteria voor het succes van een flexibel beloningssysteem af van de specifie-
ke, door de organisatie vastgestelde, doelstellingen en uitwerking. Empirisch
onderzoek naar de randvoorwaarden en de criteria voor succes is gewenst.

2.7 Onderzoeksperspectieven

Hoewel het eerste onderzoek op het gebied van flexibele beloning reeds in de
jaren zestig plaats vond (Nealey, 1963) is de totale omvang van het onderzoek
op dit gebied zeer gering. Een analyse van de literatuur laat drie onderwerpen
van studie zien: 1) keuzegedrag, 2) keuzemethoden en 3) effecten van flexibi-
lisering.
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Het eerste onderwerp betreft de keuzen die mensen binnen flexibele
beloningssystemen (zouden willen) maken. Edn vraag die in dit kader van
belang is, is in hoeverre bepaalde keuzen worden ingegeven door specifieke
kenmerken van diegenen die de keuzen maken. Met andere woorden: kan
keuzegedrag verklaard en voorspeld worden? Een andere relevante vraag is in
hoeverre keuzegedrag stabiel is in de tijd. Zijn mensen geneigd steeds dezelf-
de keuze te maken of wijzigen voorkeuren en keuzen zich zeer snel in de tijd?
Naarmate het keuzegedrag binnen een flexibel beloningssysteem beter voor-
spelbaar en meer stabiel is, zal de beheersbaarheid van het systeem groter
zijn.
Het tweede onderwerp van studie heeft betrekking op de wijze waarop keuze-
gedrag vastgesteld kan worden. Nagegaan wordt of de te hanteren keuzeme-
thode het keuzegedrag banvloedt.
Het derde onderwerp heeft te maken met het rendement van flexibele belo-
ning. Heeft flexibilisering van de beloning daadwerkelijk de verwachte effec-
ten, zoals bijvoorbeeld een toename van de kennis van de arbeidsvoorwaarden
en een hogere motivatie en satisfactie tot gevolg? In paragraaf  2.7.1   tot  en
met 2.7.3 wordt per onderwerp de stand van zaken weer gegeven.

2.7.1 Keuzegedrag

Onderzoek heeft, vanwege   het zeer kleine aantal toepassingen van flexibele
beloning, hoofdzakelijk betrekking gehad op niet-feitelijk keuzegedrag. Dit wil
zeggen dat gevraagd is naar voorkeuren en bestedingen ten aanzien van hypo-
thetische situaties.  Uit dit onderzoek bliikl dat g.cn_mee derheid  van de respon-
denten  (60 %  A  80-90)_,zoM--Fjllfideelnemen  a. p  hot  aangeboden  systee!8  inflfen
dit ingevoerd zou worden (Thierry & Croonen, 1980; Vinke & Thierry, 1983;
Simonse & Barkema,-19-83). Cijfers over deelname aan Amerikaanse flexibele
beloningssystemen zijn niet goed vergelijkbaar met de Nederlandse cijfers,
daar de inhoud en de opzet van de Amerikaanse systemen zeer verschillen van
die van de Nederlandse systemen. De Amerikaanse systemen gaan vaak uit
van een basispakket met aanvullende modules die in hoge mate gericht zijn op
verschillende opties   op het gebied   van de sociale voorzieningen. De Neder-
landse systemen zijn 'bron-doel systemen' waarin de tijd-elementen, spaarvor-
men en pensioenvoorzieningen de grootste rol spelen. Zie hoofdstuk 6 voor
een beschrijving van het keuzegedrag zoals wij dat in onze studie aantreffen.

Milkovich en Delaney (1975) onderzochten de stabiliteit van keuzegedrag. Zij
voerden een studie uit onder 99 managers waarbij ze de rangordening (via
paarsgewijze vergelijking) van zes opties vergeleken op twee momenten, met
een tussentijd van zes maanden. De auteurs concludercn. dat de voorkeuren
van de managers gewijzigdpiarco__na  zes- maanden..Met   name de jpngere
managers wijzigden hun voorkeuren reliti _la-6. De onderzoeksresultaten
bieden echter te weinig aanknopingspunten om de getrokken conclusies op
waarde te kunnen schatten. De vraag naar de stabiliteit van keuzegedrag komt
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in paragraaf 4.3 aan de orde. De onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 8
besproken.

De vraag naar de voorspelbaarheid van keuzegedrag stamt uit de beginperiode
van het onderzoek naar flexibele beloning. yerondersteld wordt dat bio- en
demografische kenmerken de belangrijkste predictoren zijf Het idee is im-
mers dat mensen in verschillende omstandigheden verkeren waardoor zij van
elkaar verschillende behoeften hebben. De verwachting is dat deze behoeften
zichtbaar worden in het keuzegedrag van werknemers binnen een flexibel
arbeidsvoorwaardensysteem. Kenmerken die in onderzoek op dit gebied wer-
den meegenomen zijn onder andere: sexe, leeftijd, diensttijd, opleiding, inko-
men, aantal (financieel afhankelijke) kinderen en burgerlijke status. Uit de
onderzoeksresultaten (Nealey,   1963, 1964; Nealey & Goodale, 1967; Vinke,
1982;  Barber  e.a.,   1992)  komt naar voren dat verschillende  bio- en demogra-
fische kenmerken kunnen samenhangen met ,voorkeuren voor keuzegedrag,
maar dat de gevonden samenhangen slechts zeer licht tot matig in sterkte zijn.
De enige consequente resultaten ziin die waaruit blijkt dat mannen over het
algemeeneen grotere vogrkeur_hebben vo.0Limeer  geld', terwijl vrouwen  een
grotere voorkeur hebben- voor 'meer tild' en dat men naarmate men ouder is
meer interesse heeft voof _optig Op het gebied van de pensionering.
Naast de genoemde- driabelen werden tevredenheid  met  de  baan, het salaris,
de arbeidsvoorwaarden en het voorgelegde flexibele beloningssysteem als
predictor meegenomen (Nealey & Goodale, 1967; Vinke, 1982, Barber,
1992). Gebruik werd gemaakt van verschillende (combinaties van) keuzeme-
thoden en operationalisaties van de predictoren in kwestie. Voor zover er
sprake was van een samenhang tussen predictor en keuzegedrag, bijvoorbeeld
tussen het inkomen en het (ver)kopen van vrije tijd, was deze licht tot matig
in sterkte. Van replicatie van onderzoek is geen sprake.

In onze studie is de vraag naar de voorspelbaarheid van keuzegedrag van
essentieel belang. De gehanteerde voorspellingsmethoden worden in hoofdstuk
4 uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 7 worden de onderzoeksresultaten met
betrekking tot de voorspelbaarheid van keuzegedrag gepresenteerd.

2.7.2 Keuzemethoden

Om de voorkeuren van werknemers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
vast te stellen, is gebruik gemaakt van een aantal keuzemethoden. Zo is res-
pondenten gevraagd alternatieven pagsgewijs te vergelijkpn, te rangordenen-'-£.

en te scoren naar de matevan aantrekksilikheid. Daarnaast iI gebruik gemaakt
-I.-......L---* W    .  -      - - .....- **
van de 'raise-fill-in' methode. Hierbij wordt de respondent gevraagd aan te
geven hoeveel geld hij over heeft voor een bepaald alternatief, bijvoorbeeldvijf extra vakantiedagen. Een aan de tmisc-fill-in' verwante methode is het
Isame board'. De respondent verdeelt dan een bepaald bedrag over een aantal
alternatieven. Bijvoorbeeld. verdeel een salarisverhoging van f 2.000,-- over
extra vakantiedagen, extra pensioenopbouw en een spaarregeling. Tenslotte
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werd vanuit het perspectief van de expectancy theorie nagegaan in welke mate
de keuze voor een element volgens respondenten leidt tot het verkrijgen van
bepaalde opbrengsten (zoals extra vrije tijd om op vakantie te gaan, tijd voor
het volgen van een opleiding of het ontvangen van meer geld). Aansluitend
werd vastgesteld hoe belangrijk de respondenten de diverse opbrengsten von-
den.

De resultaten van onderzoek naar de vergelijking van diverse methoden zijn
niet eenduidig. Zo vonden Milkovich & Delaney (1975) in een onderzoek
onder 1600 respondenten waarbij zeven opties aangeboden werden, geen
samenhang tussen opgegeven preferenties, gemeten met drie keuzemethoden

(paarsgewijze vergelijking, rangordening en raise-fill-in). Nealey (1963) laat
132 respondenten hun voorkeuren voor acht opties kenbaar maken via de
paarsgewijze vergelijkingsmethode en het game board. Hij vindt een correlatie
tussen de voorkeuren gemeten met beide methoden van .93 (p <.01). Thierry
en Croonen (1980) vinden in een studie onder 224 managers dat de vier ge-
hanteerde keuzemethoden leiden tot eenzelfde rangordening van de vijf aange-
boden opties.
Dat de vraagstelling van illvloed is op de voorkeuren_die_mensen uitsprflfen is
geen nieuw, maar wel een uiterst belangrilk. geeeven. Indien het doel van een
onderzoek is aan te geven welke behoeften het personeel heeft en welke keu-
zen zij zullen maken is het noodzakelijk te weten wat een specifieke methode
meet. Tussen wensen ten aanzien  van de vormgeving  van de beloning  en  de

feitelijke vormgeving van de beloning kan immers een groot verschil bestaan.
Zo kan een vader het uiterst aantrekkelijk vinden iedere woensdagmiddag vrij
te zijn om de kinderen op te vangen, terwijl hij feitelijk kiest voor het verko-
pen van vrije tijd om de hypotheek af te betalen.

Ten behoeve van deze studie is sinds 1990 ervaring opgedaan met een nieuwe
keuzemethode, het zogenaamde 'intentionele keuzeformulior' (zie Figuur 2.4).
Respondenten wordt een overzichiv-QQrgclegfixall.dcllgnentelldied£.oreani-
satie serieus overweegt optenemxibelbelgLljllgsasteem·  Per
element kunnen de respondenten aangeven hoeveel zij van dit element zouden
willen inleveren dan wel hoeveel zij aan dit element zouden willen besteden.
Een voordeel van deze methode is dat men een zo realistisch mogelijke keuze
maakt. Indien   men is voorzien van voldoende informatie   over het flexibele
beloningssysteem en de diverse opties binnen het systeem kunnen de bestedin-

gen goed weerspiegelen hoe feitelijk zal worden gekozen. Naar Ajzen en
Fishbein (1980) wordt verondersteld dat deze intentie een directe determinant
van het feitelijke keuzegedrag  is (zie verder paragraaf 3.3). Aansluitend wordt
verondersteld dat hypothetisch keuzegedrag feitelijk keuzegedrag beter zal
benaderen naarmate respondenten bij het maken van hypothetische keuzen

meer uitgaan van persoonlijk relevante en belangrijke doelen, die zij haalbaar
achten en waarvan de gevolgen helder en aantrekkelijk zijn (Ford, 1992).

Het is zinvol nader te onderzoeken in welke mate 'het intentionele keuzefor-
mulier' in vergelijking met een andere keuzemethode (bijvoorbeeld paarsge-
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Figuur 2.4. Het keuzeformulier, een inethode om intentioneel keuzegedrag te
mekn

Inleveren van bronnen op jaarbasis Bedrag

Vakantiedagen (minimaal 20 dagen per jaar behouden) Aantal dagen:
f

ATV-dagen (maximaal 10 dagen per jaar verkopen) Aantal dagen:
f

Salaris                                                                            f

Dertiende maand                                                                       f
Totaal volume      f

Te besteden aan doelen op jaarbasis Bedrag

Extra vakantiedagen (maximaal 12 dagen per jaar Aantal dagen:
kopen)                                                              f

Premiespaarregeling (maximaal f 1.500,-- per jaar)                                   f

Spaarloonregeling (maximaal f 1.541,-- perjaar)                                                    f

Extra pensioenopbouw                                                                f

Extra bijdrage kinderopvangregeling                                             f

Contant geld                                                                                           f

wijze vergelijking) feitelijk keuzegedrag kan voorspellen. Een dergelijk onder-
zoek is om pragmatische redenen buiten het bestek van onze studie gelaten.

2.7.3 Effecten van flexibilisering

Onderzoek naar mogelijke effecten van flexibele beloningssystemen heeft nog
nauwelijks plaatsgevonden. Vrijwel alle uitspraken die gedaan worden over de
effecten van dergelijke systemen zijn gebaseerd op anekdotisch materiaal.   Een
uitzondering hierop, naast het eerder genoemde onderzoek door Admiraal e.a.
(1993), vormt een onderzoek door Barber e.a. (1992). Zij onderzochten, via
een  voor- en nameting onder 110 respondenten, de effecten  van de implemen-
tatie van een flexibel beloningssysteem in een financiele dienstverlenende
organisatie op de tevredenheid met de beloning en de baan, en op de kennis
van de arbeidsvoorwaarden. Uit de resultaten komt naar voren dat na imple-
mentatie van het systeem de kennis van en de tevredenheid met de arbeids-
voorwaarden aanzienliik waren toecenomen (respectievelijk: t=9.74;
t=10.00; p <.01). Dit laatste ondersteunt de verwachting, naar Locke
(1969), dat door keuzemogelijkheden te bieden de discrepantie tussen de
gewenste arbeidsvoorwaarden en de ontvangen arbeidsvoorwaarden afneemt
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waardoor de tevredenheid met het arbeidsvoorwaardenpakket toeneemt. De
algemene tevredenheid met de baan bleek niet significant te zi-in toegenomen.
Deze resultaten geven aan dat een vrij direct aan de werking van het systeem
gerelateerd effect - zoals dat op de kennis over de beloning en de tevreden-
heid met (de invloed op en de mogelijkheden ten aanzien van) de arbeidsvoor-
waarden - zeker verwacht mag worden. Vraagtekens kunnen geplaatst worden
bij de verwachting dat flexibele beloning een brede uitstraling zou hebben,
bijvoorbeeld op de arbeidsmotivatie en arbeidstevredenheid.
De hypothesen met betrekking tot het rendement van flexibilisering van de
arbeidsvoorwaarden worden besproken in paragraaf 4.4. In hoofdstuk 9 wor-
den de onderzoeksresultaten op dit gebied behandeld.

2.8 Samenvatting

Het belonen van personeelsleden heeft een aantal functies. Vanuit een psycho-
logisch perspectief kan bijvoorbeeld gewezen worden op het belang van belo-
ning bij het aantrekken en vasthouden van personeel, het stimuleren van goede
prestaties en het compenseren van ongemakken in het werk. Beloning zou
deze functies hebben omdat zij betekenisvol is voor degene die de beloning
ontvangt (belonings-reflectietheorie). Betekenis wordt ontleend aan het feit dat
beloning mensen in staat stelt om bepaalde, door hen gewenste, motieven te
realiseren en goederen en diensten aan te schaffen. Beloning ontleent boven-
dien betekenis aan de informatie die zij verschaft over de positie die men
inneemt  en de invloed die men heeft.

Verondersteld wordt dat beloningssystemen in verschillende mate bijdragen
aan het realiseren van de functies van de beloning. Zo zal een prestatie- of
skill-beloningssysteem er eerder toe leiden dat personeelsleden nieuw arbeids-
gedrag aanleren, dan een systeem dat uitsluitend gebaseerd is op een vast
functie-loon. Vanuit een meer economisch perspectief bekeken (i.c. de 'agen-
cy' theorie) hangt  de  keuze  van  een   beloningssysteem  af  van  drie  factoren:
• de mate waarin de werkgever en de werknemer bereid zijn risico te dragen;
• de mate waarin de werkgever onzeker is over de relatie tussen de door de

werknemer geleverde inspanning en het resultaat daarvan;
•  de kosten die gepaard gaan met het meten van inspanning en resultaat.

Onder flexibele beloning wordt in deze studie verstaan: die wijze van belonen
waarbij de werknemer periodiek de mogelijkheid krijgt om binnen door de
organisatie gestelde randvoorwaarden (actief) de vormgeving van zijn/haar
arbeidsvoorwaardenpakket te wijzigen met behulp van een systeem waarin een
aantal keuze-alternatieven is opgenomen.

De keuze voor een flexibel beloningssysteem wordt in de praktijk meestal
ingegeven door de wens de organisatie aantrekkelijker te maken voor (bepaal-
de categorieen) personeelsleden en door het belang van het behalen van een
hoger rendement op de geboden arbeidsvoorwaarden. Hiermee samenhangend
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wordt verwacht dat het hanteren van flexibele beloning een positieve invloed
zal hebben op:
•  het imago en de herkenbaarheid van de organisatie;
•   de werving van nieuw personeel;
•  de kennis van de geboden arbeidsvoorwaarden;
•  de motivatie en de arbeids- en beloningstevredenheid;
•   de productiviteit;
•  het verloop en het verzuim.

Toepassing van flexibele beloningssystemen heeft in Nederland, in tegenstel-
ling tot met name de Verenigde Staten en Engeland, nog nauwelijks plaatsge-
vonden. Er is wel sprake van een toename in het aantal studies dat op dit
gebied wordt uitgevoerd. Bovendien bieden steeds meer bedrijven hun perso-
neel de mogelijkheid om onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket
flexibel in te vullen. Gedacht kan worden aan opties met betrekking tot bij-
voorbeeld het (ver)kopen van vrije tijd, spaarregelingen en pensioenvoorzie-
ningen.

De omvang van (gepubliceerd) onderzoek op het gebied van flexibele beloning
is vooralsnog zeer gering. De studies die werden verricht hebben betrekking
OP:

• de keuzemethoden om de voorkeuren van mensen vast te stellen. Diverse
methoden zijn gehanteerd. De resultaten van vergelijkend onderzoek laten
geen eenduidige conclusies toe.

u (de voorspelbaarheid en stabiliteit van) het keuzegedrag binnen flexibele
beloningssystemen. Het betreft dan hoofdzakelijk onderzoek naar de voor-
keuren van mensen met betrekking tot hypothetische, niet in 66n systeem
met elkaar samenhangende, keuzemogelijkheden.

=   de  effecten  van  flexibilisering. De enige (ons bekende) studie die op dit
terrein werd uitgevoerd ondersteunt de verwachting dat invoering van een
flexibel beloningssysteem leidt tot meer kennis van en een grotere tevreden-
heid met de arbeidsvoorwaarden.

Een ove,zicht van de literatuur op het gebied van flexibele beloning leidt ons
tot de conclusie dat de tot nu toe gestelde onderzoeksvragen zeker relevant
zijn. Zij zijn echter ook onvoldoende of niet beantwoord. Onze studie zal
gericht zijn op het beantwoorden van de laatste twee onderzoeksvragen: "hoe
voorspelbaar en stabiel is het keuzegedrag en welke effecten treden op als
gevolg  van de invoering  van een flexibel beloningssysteem?"   Naar de eerste

onderzoeksvraag   -wat   is de waarde van verschillende keuzemethoden?-   zal,
om pragmatische redenen, geen onderzoek verricht worden. De keuze voor de
door ons gehanteerde methoden wordt uiteraard wel uitgebreid toegelicht.
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3 Gemotiveerd keuzegedrag

3.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven ligt de vraag OP tafel naar de determi-
nanten van keuzegedrag. Deze vraag   naar het samenspel van factoren  dat
aanzet en/of dwingt tot keuzegedrag is vooral een vraag naar motivatie.
"Mlitivatie hpp.ft hetrpkking np het themp rinnr Wal.-en_.hothet gedrag.yan
uwl)53ul-digl.111<.6 1}Ifi komt" (Thierry, Koopman-Iwema  &  van der Flier,
1991, p265). Campbell en Pritchard (1976, p65) verwoordden dit als volgt:
"Motivation has to do with a set of independent/dependent variable relation-
ships that explain the direction, amplitude, and persistence of an individual's
behavior, holding constant the effects of aptitude, skill, and understanding of
the  task,  and the constraints operating  in the environment". De vraag  naar  de
drijfveren van gedrag heeft geleid tot een groot aantal theorieEn. Deze
theoriean kunnen worden ingedeeld naar drie dimensies: inhoud-proces, cogni-
tie-reinforcement en dispositioneel-situationeel.

In de arbeids- en organisatiepsychologie wordt motivatie vaak omschreven in
cognitieve termen van gedrag dat gericht is op het bereiken van bepaalde
doelen, dan wel gedrag dat gericht is op het verkrijgen of juist vermijden van
specifieke opbrengsten. Indien in de definitie van het begrip 'motivatie' de
dynamiek van het gedrag benadrukt wordt (/toe gedrag wordt getnergetiseerd,
gedirigeerd, gecontinueerd of veranderd (Thierry, 1989, p8)), dan spreken we
vaneen DrOCeStheorie. Wordt daarentegen met name gespecificeerd "wat in de
persoon en/of zijn omgeving de aandacht trekt, gedrag oproept en gaande

houdt"  (Thierry,  1989, p8), dan spreken we van een , inhoudetilke theorie
(Campbell, Dunnette, Lawler & Weick, 1970).
Een tweede onderscheid dat vaak gemaakt wordt ten aanzien van motivatiethe-
oriean   is dat tussen reinforcement- en cognitieve theorieen.    In de reinforce-
menttheorieen wordt de persoon beschouwd als een passief organisme dat
eedrag afstemt OD de positieve of negatip.ve Ilitknmften rlip hp  gpvt·,18 Aign
van voorgaand gedrag. Motivatie wordt omschreven in termen van drijfveren
of opgevat als een noncognitieve vorm van leren (Petri, 1986; Thierry,  1989).
In--cognitieiiethegrieen wordt de oersoon beschouwd als een actieve verwerker
Man_infarmatie. Motivatie wordt beschouwd als een systeem dat berust op
deze actieve verwerking van informatie, waardoor onder andere verwachtin-
gen,  intenties en doelstellingen ontstaan (Thierry  e.a.,   1991). In hedendaagse
benaderingen worden met name die theorieen gehanteerd die de regulering
van cognitieve processen beschrijven.
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Thierry e.a. (1991) voegen nog een derde dimensie toe, waarbij het onder-
scheid gemaakt wordt tussen fituntinne/p thearie.en (motivatie wordl_beRBald
door situationele kenmerken, als taakkenmerken en kiderschapsstijlen) versus
dispositionele theorieiln (motivatle wordt toegeschreven aan mln ot meer
stabiele persoonsgebonden kenmerken). Verreweg de meeste theorieen    Bjil
situationeel van aard (Thierry e.a., 1991, p271).

Deze drie manieren van onderscheid aanbrengen kunnen gecombineerd wor-
den, waarbij de besproken begrippen de polen van drie dimensies zijn. In
Figuur 3.1 worden deze dimensies weergegeven.
De beschreven categorisering van motivatietheorieen doet vermoeden dat
onderzoekers die zich bezig houden met motivationele processen nog geen
overeenstemming hebben bereikt over de betekenis en operationalisatie van het
concept motivatie. Dit vermoeden wordt bevestigd als men iets van de litera-
tuur op dit gebied doomeemt. Vele theorieen en operationalisaties van de
begrippen waarmee motivatie in verband wordt gebracht worden voorgesteld.
Een aantal hiervan speelt een dominante rot in onderzoek en literatuur, maar
geen enkele wordt universeel erkend'. Locke (1975, pl) concludeert: "Of all
the subject areas in organizational behavior and industrial-organizational psy-
chology, motivation has consistently  been  one  of  the most confusing".  Ook
Campbell en Pritchard (1976, p64) geven aan dat "many people experience
severe stomache-aches  over the meaning attributed to the term motivation".
Het invullen van het begrip motivatie is voor dit onderzoek van groot belang.
Edn van de centrale vragen is immers gericht op de voorspetbaarheid van
keuzegedrag. Welke variabelen verklaren de keuzen die medewerkers maken
in de vormgeving van het arbeidsvoorwaardenpakket? Wat veroorzaakt dat
sommige medewerkers het standaardpakket wijzigen, terwijl anderen dit pak-
ket behouden? Welke doelen streven beide categorieen medewerkers na,
welke opbrengsten wensen zij te verkrijgen? In welke mate worden hun keu-
zen door persoonsgebonden kenmerken beYnvloed dan wel door de situatie
waarin zij zich bevinden? De onderkenning en de juiste operationalisatie van
de motivatoren die de belangrijkste rol spelen bij het maken van keuzen met
betrekking tot de vormgeving van de individuele arbeidsvoorwaarden, vormen
noodzakelijke voorwaarden voor het verklaren en voorspellen van dit keuzege-
drag.

In dit onderzoek is gekozen voor een benadering waarbij op grond van een
aantal criteria een selectie van relevante motivatietheorieen is gemaakt.    Een
eerste criterium is dat definities van motivatie bruikbaar dienen te zijn voor
het thema keuzegedrag. Keuzegedrag binnen een flexibel beloningssysteem
heeft betrekking op het inleveren van bepaalde arbeidsvoorwaarden en het
besteden van het hierdoor ontstane volume aan andere arbeidsvoorwaarden.
Gezocht wordt derhalve naar een theorie die verklaart waarom men al dan

1   Voor een breder overzicht van arbeids-motivatietheorieen wordt verwezen naar: Campbell en
Pritchard, 1976; Petri, 1986; Thierry, 1989; Kanfer, 1990; Ford, 1992 en Furnham, 1992)
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Figuur  3.1.  Drie  dimensies  ter  categorisering  van motivatietheorieen
(Bron: Thierry e.a., 1991, p267)

Inhoud Situationeel

Reinforcement Cog nitief

Dispositioneel Proces

niet iets inlevert of besteedt. Hoewel hierbij geldt  dat het grootste belang
wordt gehecht aan de wijze waarop gedrag richting krijgt en de wijze waarop
de belangrijkste determinanten van gedrag samenhangen (procestheorie), is het
tevens interessant een beeld te krijgen van de specifieke doelen of verwachte
opbrengsten die bepaalde keuzen ingeven (inhoudelijke   theorie). Een tweede
criterium heeft betrekking op de veronderstelling dat medewerkers nadenken
over de te maken keuzes, dat zij afwegingen maken ten aanzien van de gevol-
gen die mogelijk zullen optreden; kortom: dat cognities een belangrijke rot
spelen in het besluitvormingsproces. De hantering van een cognitieve theorie
neemt niet weg dat het van belang is na te gaan in welke mate scripts en
gewoontevorming een rol spelen in het besluitvormingsproces (zie ook rein-
forcement theorie). Zowel cognitieve voorstellingen als routineprogramma's
zijn immers van essentieel belang als het gaat om de gedrag-opbrengstrelaties
die het kernonderwerp van vrijwel elke motivatietheorie vormen (Thierry,
1989). Een derde en laatste criterium is dat zowel persoonsgebonden kenmer-
ken (dispositionele theorie) als verschillen in de situatie waarin men zich
bevindt (situationele theorie), van invloed kunnen zijn op de behoeften die
men heeft en de doelen die men wil realiseren op het gebied van de arbeids-
voorwaarden.

Gegeven de genoemde criteria is in dit onderzoek gekozen voor een aanpak
waarbij verondersteld wordt dat de belangrijkste voorspellers van gedrag
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attitudes zijn. Binnen de psychologie wordt de assumptie dat attitudes een
belangrijke factor zijn om gedrag te verklaren en te voorspellen breed gedra-
gen. Tegelijkertijd staat de attitude als (enige) determinant van gedrag sterk
ter discussie. In de breedste betekenis van het woord is een attitude een alge-
mene houding. Wij zullen ons in deze studie met name richten op de attitude
als een algemene houding ten opzichte van 66n of meer alternatieven. De
keuze voor het ene boven het andere alternatief wordt bepaald door de mate
waarin men meent dat bepaalde meer of minder gewaardeerde opbrengsten
bereikt of juist vermeden zullen worden door de desbetreffende keuze te
maken.

Twee theorieen, procesmatig en cognitief van aard, die grote invloed hebben
gehad op de wijze waarop onderzoek naar attitudes vorm heeft gekregen, zijn
de 'Value-Instrumentality-Expectancy' theorie van Vroom (1964) en de ver-
wante 'Theory of Reasoned Action' van Fishbein en Ajzen (1980). Deze
theorieen worden in paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3 kort beschreven. Vervol-
gens   wordt in paragraaf 3.4 ingegaan  op de samenhang tussen de begrippen
attitude, intentie en feitelijk gedrag. Een overzicht van onderzoeksresultaten
met    betrekking   tot de relatie tussen deze begrippen wordt in paragraaf   3.5
geboden. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 kort samengevat.

3.2 Value-Instrumentality-Expectancy theory

Zoals in paragraaf   3.1 naar voren werd gebracht   is de expectancy theorie
cognitief en procesmatig van aard. Expectancy modellen hebben tot doel het
proces te verklaren waarbij een individu 66n gedragswijze verkiest boven een
aantal andere mogelijke gedragingen (Galbraith & Cummings, 1967; Locke &
Henne, 1986). De meest bekende uitwerking van de expectancy benadering is
die van Vroom (1964). Vroom's uitwerking van de theorie vertoont veel
verwantschap met enerzijds de Force Field Theory van Lewin (1938) en
anderzijds de Subjective Expected Utility Theory van Edwards (1954).

Lewin stelt dat gedrag bepaald wordt door zowel de persoon als diens omge-
ving. Persoon en omgeving beinvloeden elkaar en vormen gezamenlijk de
zogenaamde 'life space'.   De 'life space' is voortdurend in verandering.   De
richting die men daarbij kiest hangt af van de doelen of doelobjecten die men
nastreeft. Een doelobject heeft meer waarde (valence) voor de persoon als zijn
behoefte aan het object en aan de kenmerken van het object groter is. Doelen
worden nagestreefd om spanningen die het gevolg zijn van fysiologische en
psychologische behoeften, te reduceren. Behalve van de valentie is de kracht
(force) op een persoon om een bepaald doel na te streven afhankelijk van de
'psychologische afstand' tussen de persoon en het doel(object). Naarmate deze
afstand groter is neemt de kracht over het algemeen af.

Edwards tracht de subjectieve verwachte utiliteit (SEU) van iemands alterna-
tieve gedragingen te bepalen. SEU is een functie van de subjectieve, geschatte
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kans dat een bepaalde opbrengst het gevolg zal zijn van een bepaalde hande-
ling of keuze, vermenigvuldigd met de subjectieve waardering (utiliteit) die
men  voor de desbetreffende opbrengst heeft.

Vroom (1964) combineert deze twee theorieBn door te stellen dat de kracht op
een persoon (force) afhankelijk is van de verwachtingen (expectancies) die de
persoon heeft    over de relatie tussen inspanning en (prestatie)gedrag,    de    sa-
menhang tussen gedrag en opbrengsten en de waardering (valentie) van deze
opbrengsten. Opbrengsten zijn van waarde doordat zij in bepaalde mate instru-
menteel zijn. Zij leiden tot andere, meer of minder gewaardeerde, opbreng-
sten. Deze theorie over arbeidsmotivatie is geformaliseerd in drie stellingen of
modellen: het motivatie-, het valentie- en het prestatiemodel. Op dit laatste
model, dat stelt dat prestaties bepaald worden door de motivatie en de be-
kwaamheid van een individu, wordt hier niet verder ingegaan.

In het motivatie-model wordt de relatie beschreven tussen de verwachting (E,j)
dat bepaald gedrag (i) leidt   tot een bepaalde opbrengst   (i)   en de valentie   van
die  opbrengst  (Vi). De afhankelijke  variabele  is de resulterende kracht  (Fi)  die
op het individu wordt uitgeoefend om te handelen.

Fi   =f     (Ei j Vj) Formule   (3.1)
J=1

Het valentie-model geeft   aan   dat een (eerste niveau) opbrengst   (j) een bepaal-
de valentie (Vj) heeft op basis van de instrumentaliteit (Ijk) van die opbrengst
om andere (zgn. tweede niveau) opbrengsten (k) te verwerven. Vk is de valen-
tie van opbrengst k. Zowel kracht als valentie kunnen bepaald worden door
een serie cognities die betrekking heeft op de eerste respectievelijk tweede
niveau opbrengsten.

Vj  -  f E (VkIlk) Formule (3.2)
k=1

Door de bovenstaande modellen te integreren kan zowel de doelkeuze als de
hoeveelheid te leveren inspanning verklaard worden  (Kopf,   1992).

Indien we willen weten in welke mate iemand gemotiveerd is om deel te
nemen aan een flexibel beloningssysteem, moeten we de kracht om deel te
nemen voor die persoon berekenen. Relevante vragen zijn dan:
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• verwacht iemand dat als hij zou deelnemen (i), hij ook voor element j zou
kiezen (bijvoorbeeld tijd verkopen)? (E,)

• leidt de keuze voor element j volgens de persoon tot verder gelegen op-
brengsten (k; bijvoorbeeld meer geld om aan een pensioenvoorziening te
besteden)? (Ijk)

• hoe worden deze (verder gelegen) opbrengsten (k) gewaardeerd? (Vk)

Andere keuzen, zoals de keuze voor het kopen van veel of weinig vrije dagen,
of de keuze tussen verschillende bron- of doel-elementen, kunnen op verge-
lijkbare wijze benaderd worden. Voor de genoemde vraagstellingen geldt dat,
overeenkomstig Vroom's opzet, sprake is van de vergelijking van de verschil-
lende krachten in een persoon: een zogenaamd within-subjects onderzoeksde-
sign.

Stel bijvoorbeeld dat het 'bezig zijn met hobby's' door A positief gewaardeerd
wordt, dan is het hebben van meer vrije tijd voor A van waarde indien hij
verwacht hierdoor meer tijd aan zijn hobby's te kunnen besteden. Als hij
vervolgens verwacht dat het kopen van tijd via een flexibel beloningssysteem
leidt tot het hebben van meer vrije tijd, dan zal hij meer gemotiveerd raken
om tijd te kopen.
Andere, tweede niveau, opbrengsten van het hebben van meer vrije dagen
zouden kunnen zijn: meer tijd besteden aan het huishouden, meer tijd door-
brengen met de partner, maar ook verveling en een lager besteedbaar inko-
men. Afhankelijk van de valentie van deze opbrengsten en de waarschijnlijk-
heid van het optreden van deze opbrengsten neemt de geanticipeerde satisfac-
tie met 'het hebben van meer vrije tijd' toe of af.

De wijze waarop onderzoekers in de praktijk de begrippen expectancy, instru-
mentaliteit en valentie hebben geoperationaliseerd is nogal bekritiseerd (zie
o.a. Campbell & Pritchard (1976); Locke & Henne (1986) en van Eerde &
Thierry  (1996)  voor een overzicht).   Zo is veelal niet getoetst  of de aangebo-
den opbrengsten wel alle relevant zijn voor de respondenten en worden de
opbrengsten   vaak   op   niet   meer   dan 66n niveau aangeboden. Bovendien   is   er
een gebrek aan studies waarbij de betrouwbaarheid en de validiteit van de
gebruikte schalen is onderzocht. Er is ook nauwelijks nagegaan of de begrip-
pen expectancy, instrumentaliteit en valentie onafhankelijk van elkaar zijn
(Thierry, 1991). Uit de meta-analyse door van Eerde en Thierry (1996) over
77 studies naar Vroom's expectancy modellen en werkgerelateerde criteria
blijkt dat het volledige VIE-model geen betere voorspellingen oplevert dan de
enkelvoudige constructen. Slechts het motivatiemodel (EV) lijkt in iets grotere
mate onderscheidend te zijn. Vroom postuleert dat het produkt van de drie
theoretische begrippen (valentie, instrumentaliteit en expectancy) gerelateerd is
aan de motivationele kracht op het individu. Hoewel voor dit multiplicatieve
model steun gevonden kan worden (Arnold, 1981), wordt een additief model
ook bevestigd (Stahl & Harrell, 1981). Uit een longitudinale studie door
Schmitt en Son (1981) waarin slechts valentie en instrumentaliteit gehanteerd
werden om gedrag te voorspellen, blijkt dat de vermenigvuldiging van beide
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maten niet leidt tot een betere voorspelling. Een bijkomend probleem is dat de
correlatie van een produkt (bijvoorbeeld valentie maal instrumentaliteit) met
een derde variabele (als expectancy) sterk afhankelijk is van de gehanteerde
schaalscores indien    niet    elk der schalen een ratio-karakter heeft (Schmidt,
1973; Mellenbergh, Molendijk, de Haan & ter Horst, 1990; Evans, 1991).
Een laatste aandachtspunt betreft het feit dat in de loop der jaren vele veran-
deringen in het model zijn aangebracht (Galbraith & Cummings, 1967; Porter
& Lawler, 1968; Graen, 1969; Lawler, 1971,1973). Hierdoor is het totale
aantal variabelen en relaties aanmerkelijk toegenomen. Thierry (1991, p317)
komt zelfs tot de conclusie dat alvorens aanbevelingen te doen over aanpas-
sing en uitbreiding van het model op basis van het bestaande onderzoeksmate-
riaal, "Vroom's model eerst maar eens op de juiste manier moet worden
toegepast".

3.3   A theory of reasoned action

Een andere expectancy-value theorie, ontwikkeld binnen de sociale psycholo-
gie, die veel invloed heeft gehad op attitude-onderzoek binnen met name de
sociale en de economische psychologie, is de theorie van beredeneerd gedrag
(Ajzen & Fishbein, 1970, 1974, 1977, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975). De
theorie kent een groot aantal uiteenlopende toepassingen, onder andere op het
terrein van: stemgedrag in verkiezingen, bloeddonatie, gewichtsverlies, con-
sumptiegedrag, verzuim en verloop, kerkbezoek, familieplanning en AIDS
preventie (Sheppard, Hartwick & Warshaw, 1988; Eagly & Chaiken, 1993;
van den Putte, 1993).
In alle gevallen heeft de 'Theory of Reasoned Action' betrekking op de relatie
tussen attituden, intenties en feitelijk gedrag. Verondersteld wordt dat, onder
de assumptie dat mensen over het algemeen rationeel handelen, de intentie een
directe determinant is van feitelijk gedrag. Door uit te gaan van de assumptie
dat gedrag bepaald wordt door intenties beperkt de theorie zich tot het type
'beredeneerde' gedragingen dat mensen vertonen omdat zij zich dat hebben
voorgenomen. Dit betekent dat buiten beschouwing blijft dat gedrag waarover
men in mindere mate controle kan uitoefenen, bijvoorbeeld omdat men niet
over de benodigde vaardigheden of hulpmiddelen beschikt, en gedrag waaraan
geen (bewuste) overwegingen voorafgaan, bijvoorbeeld gewoonten en routine-
matig gedrag, zoals het opnemen van een rinkelende telefoon (Eagly & Chai-
ken, p169). Theorieen die wel rekening houden met dit type gedragingen zijn
bijvoorbeeld de 'Theory of Planned Behavior' (Ajzen, 1985; Ajzen & Mad-
den, 1986) en de 'Theory of Goal Pursuit' (Warshaw, Sheppard & Hartwick,
1982; Bagozzi & Warshaw, 1990).
Intentioneel gedrag    is een functie   van twee determinanten. De eerste deter-
minant is de attitude ten aanzien van het gedrag. Met de attitude wordt gerefe-
reerd aan het persoonlijke oordeel over het al dan niet uitvoeren van het
gedrag. De attitude van een persoon ten opzichte van gedrag wordt voorspeld
in expectancy-value termen "by multiplying her evaluation of each of the
behavior's consequences by the strength of her belief that performing the
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behavior will lead to that consequence and then summing the products (IV)
for the total set of (salient) beliefs" (Ajzen & Fishbein, 1980, p67). Een
'belief' met betrekking tot een object wordt gedefinieerd als de door de per-
soon ingeschatte (on)waarschijnlijkheid dat er een bepaalde relatie bestaat
tussen het object in kwestie en 6dn of meer andere objecten, concepten, waar-
den of doelen (Fishbein & Coombs, 1974, p100). Het relatieve belang van de
'salient beliefs' wordt niet bepaald, want "it has consistently been found that
including such measures of importance in the prediction of attitude actually
lowers the accuracy of the prediction" (Ajzen & Fishbein, 1980, p67). De
veronderstelling is derhalve dat een groter belang een meer extreme evaluatie
tot gevolg heeft. Bovendien zijn de 'salient beliefs' per definitie belangrijk,
daar dit de verwachtingen zijn die een rol spelen in de besluitvorming door de
persoon.
De tweede determinant van de intentie is de subjectieve   norm.   Dit   is de mate
waarin meningen van relevante anderen het (keuze)gedrag van de beslisser
beinvloeden. De subjectieve norm heeft te maken met de sociale druk die het
individu ervaart. Deze druk wordt, volgens Ajzen en Fishbein, uitgeoefend
door 'belangrijke anderen' (bijvoorbeeld vrienden, ouders, een partner of een
chef). De mate waarin het individu gemotiveerd is om zich te conformeren
aan de 'anderen' bepaalt de invloed die de normatieve verwachtingen hebben
op het gedrag. De persoonlijke normatieve verwachtingen (met betrekking tot
het eigen gedrag) van het individu werden uit het model verwijderd, daar
bleek dat deze normatieve component in veel situaties functioneerde als een
alternatieve maat van de intentie (Ajzen & Fishbein, 1970, p467)2. Het rela-
tieve belang van beide determinanten wordt empirisch vastgesteld en uitge-
drukt  in een wegingsfactor. In Figuur 3.2 wordt het model weergegeven.

Het model wordt in de volgende lineaire regressie functie uitgedrukt (Ajzen &
Fishbein, 1970, 1980):

n                n

B - BI = wi biei + w.Ar'NB iMCi Formule (3.3)
i=1 i=1

waarbij B het gedrag is, BI de intentie tot het gedrag, bi is de verwachting dat
uitkomst   i een gevolg   is   van het gedrag,   e,   is de affectieve evaluatie   van   uit-
komst i, NB, is de normatieve verwachting en MCi geeft de motivatie om
gedrag te vertonen volgens de normatieve verwachting weer. Wl en wl zijn de

2  Zie Budd en Spencer (1985) voor kritiek op deze visie. Volgens deze auteurs wordt met de
'personal norm' zoals geoperationaliseerd door Ajzen en Fishbein eigenlijk de ideale gedrags-
intentie gemeten. Dit is een maat voor wat iemand vindt dat hij zou moeten of behoren te
doen, in tegenstelling tot wat hij werkelijk van plan is te doen (p302) Toevoeging van deze
variabele leidt tot een significante verbetering van de voorspellende waarde van het model. De
resultaten laten echter onzekerheid toe omtrent de precieze conceptuele interpretatie van de
'personal  norm'.
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Figuur 3.2. De factoren die het gedrag bepalen volgens de Theory  of
Reasoned Action (Bron: Ajzen & Fishbein, 1980, p8)

The person's beliefs that
the behavior leads to
certain outcomes and his           =

Attitude toward
the behavior (Ab)evaluations of these

outcomes

( 5 bi  ei  )

Relative importance of    1 
attitudinal and normative  

Intention -+ Behavior

considerations *12,fThe person's beliefs that
specific individuals or
groups think he should
or should not perform the Subjectivei--
behavior and his motivation norm (SN)
to comply with the specific
referents

( 2 NBi MCi)

wegingsfactoren die het relatieve belang van de attitude en de subjectieve
norm weergeven.
Opvallend is dat de bovenstaande Bnctie in zekere zin in tegenspraak is met
de gepostuleerde theorie en de uitwerking (onder andere in het model) daar-
van. De functie doet vermoeden dat het voldoende is om de attitude-compo-
nenten (b, ei) en de subjectieve norm-componenten (NB, MCi) te meten. Ajzen
en Fishbein (1980) geven echter aan dat de attitude en de subjectieve norm
ook op een meer 'directe' wijze vastgesteld dienen te worden. Zij spreken dan
over een 'algemene affectieve evaluatie' (At,  respectievelijk een 'algemene
subjectieve    norm'    (SN). De 'overall' of algemene attitude wordt meestal
gemeten via enkele vragen naar de waardering van het object of het gedrag in
kwestie, waarbij schalen worden gehanteerd met de polen goed - slecht, posi-
tief - negatief, etc (Ajzen & Fishbein, 1980, p55-56). De attitude-componen-
ten (de evaluatie van de saillante verwachtingen) worden dan gezamenlijk (de
som van bi*ei) beschouwd als de determinant van de algemene attitude. De-
zelfde redenatie gaat op met betrekking tot de subjectieve norm. De vraag
naar de algemene subjectieve norm heeft alleen betrekking op de normatieve
verwachting en wordt bijvoorbeeld als volgt gesteld: "de meeste mensen die

3  Zie bovendien de empirische bevinding van Sparks, Hedderly en Shepherd (1991) dat het
hanteren van bipolaire kans-schalen leidt tot hogere correlaties lussen het produkt van kans en
evaluatie met de algemene attitude dan het hanteren van unipolaire kans-schalen.
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voor mij belangrijk zijn vinden dat ik gedrag X wel - niet zou moeten verto-
nen"  (Ajzen & Fishbein,  1980,  p57).
Een strikte uitwerking van de functie zou doen vermoeden dat 'b,ei' en
'NB,MC,' (en niet At, en SN) de directe determinanten van de intentie zouden
zijn. De attitude- en subjectieve norm-componenten bieden meer informatie
over de redenen voor het gedrag dan de algemene attitude en subjectieve norm
maten. Verondersteld wordt bovendien    dat de componenten de algemene
maten goed voorspellen (p72-73). Onze conclusie is derhalve dat de algemene
maten ook achterwege gelaten zouden kunnen worden. In de literatuur vinden
we dit onderscheid in zienswijze terug: sommige onderzoekers meten de
algemene attitude en subjectieve norm wel en anderen doen dit niet. Van den
Putte (1993) concludeert op basis  van een meta-analyse  over 113 toetsingen
van de theorie van beredeneerd gedrag dat het hanteren van de componenten
of van de algemene maten niet leidt tot significante verschillen in de mate van
samenhang tussen de variabelen  in het model. Een uitzondering hierop vormt
het (niet door hem verwachte) resultaat dat het hanteren van de subjectieve
norm-componenten (in tegenstelling tot het hanteren van SN) leidt tot een
significant hogere correlatie tussen de subjectieve norm en de intentie
(P=.01).
Waar in dit hoofdstuk resultaten van onderzoek met het Fishbein en Ajzen
model gepresenteerd worden, zal aangegeven worden of de algemene maten
en/0 f de componenten werden gehanteerd.

In ons onderzoek zal slechts gebruik worden gemaakt van de attitude- en
subjectieve norm-componenten, daar we veronderstellen dat deze de eigenlijke
representatie zijn van beide begrippen, dat zij inhoudelijk betere (meer diep-
gaande) verklaringen van gedrag mogelijk maken en dat zij bovendien minder
met elkaar zullen overlappen dan de algemene attitude en subjectieve norm
maat.

Een vraag die zich vervolgens voordoet, is of het inderdaad gewenst en/of
noodzakelijk is om zowel b, als e, en zowel NB, als MC, te hanteren. Zo is het
de vraag of de toevoeging van de verwachtingswaarde-component (bi) ter
voorspelling (of bepaling) van de attitude in alle gevallen noodzakelijk is. De
Haan, Hoogstraten en ter Horst (1985) vinden bijvoorbeeld dat de summatie
van slechts de waarderingen (ei) zelfs een iets betere voorspelling van de
algemene attitude (A ) Oplevert dan de vermenigvuldiging van waardering en
kans. Cialdini, Petty en Cacioppo (1981) geven aan de hand van een beknopt
literatuuroverzicht aan dat er een discussie gevoerd wordt over de vraag of de
'motivation to comply' component (MC,) van de subjectieve norm al dan niet
in het model opgenomen zou moeten worden. Zo concluderen bijvoorbeeld
Schlegel, Crawford en Sanborn (1977) maar ook Ajzen en Fishbein zelf
(1969) dat opname van deze component in het model afbreuk doet aan het
voorspellend vermogen.
Het algemene probleem bij het hanteren van een multiplicatief model  (b,*e, en
NB,*MC,), namelijk de noodzaak van ratioschalen, werd reeds in de vorige
paragraaf,   bij de bespreking  van het VIE-model,   aan  de orde gesteld.   Van  den
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Putte (1993, p78) kiest in een door hem uitgevoerd experiment voor een
"tijdelijke oplossing" voor beide kwesties (a. 66n of twee componenten; b.
een additief of een multiplicatief model) door zowel de attitude als de subjec-
tieve norm via dEn component te meten. Andere onderzoekers doen hetzelfde,
soms zelfs zonder hier expliciet melding van te maken (zie bijvoorbeeld:
Becker, Randall & Riegel, 1995). Wij kiezen er in ons onderzoek voor om de
kans-component te beschouwen als een dichotome variabele: een gevolg doet
zich wel of niet voor. Deze benadering past bij het type gevolgen zoals dat
door ons is geformuleerd. In dit type gevolgen ligt als het ware een keuze
besloten. Men 'kiest' voor een gevolg of men 'kiest' hier niet voor. Zo zal
een respondent die tijd verkoopt per definitie over minder vrije tijd beschik-
ken. De respondent kan vervolgens goed aangeven of deze tijd al dan niet ten
koste gaat van de tijd die besteed wordt aan sport, huisgenoten, familie of
vrienden. Een vraag als: "hoe waarschijnlijk is het dat het verkopen van vrije
tijd leidt tot het hebben van minder tijd voor uw huisgenoten?" werd door res-
pondenten 'onnodig moeilijk' bevonden. Zij gaven uit zichzelf aan dat het
gevolg zich wel of niet zou voordoen. Men heeft met het verkopen van vrije
tijd immers al bepaalde gevolgen op het oog, terwijl men andere gevolgen wil
vermijden. Dezelfde redenatie gaat op voor de geld-keuzen (zoals het inleve-
ren van salaris of het vergroten van de pensioenopbouw) en de bijbehorende
door ons geformuleerde gevolgen (zie verder   §   5.4). De keuze   voor   een
dichotome kans-component leidt tot het probleemloos kunnen hanteren van een
enketvoudig attitude model. Met betrekking tot het subjectieve norm model zal
in ons onderzoek worden nagegaan wat de toegevoegde waarde is van het
opnemen van de MCi-component (de neiging tot conformeren).
Om  de  begrippen uit elkaar te kunnen halen wordt in Tabel 3.1 aangegeven
hoe in deze studie verder gerefereerd zal worden aan die variabelen in het
Fishbein en Ajzen model die betrekking hebben op de attitude en de subjectie-
ve norm.

Om de werkelijke samenhang tussen attituden, subjectieve norm, intenties en
feitelijk gedrag te kunnen bepalen (of: om gedrag goed te kunnen voorspellen)
preciseren Ajzen & Fishbein (1977) het doel waarop   het   gedrag   gericht   is,   de

context waarin en het tijdstip waarop het gedrag zich voordoet. Zo is 'het
verkopen van vrije tijd' iets anders dan 'het verkopen van 10 vrije dagen in
1996  binnen een gespecificeerd fiexibel beloningssysteem'. Bovendien wordt
gedrag onderscheiden in enkelvoudige acties (bijvoorbeeld f 100,-- storten op
een spaarrekening) en meervoudige acties (bijvoorbeeld een categorie als
spaargedrag, bestaande uit diverse acties, zoals het storten van geld op een of
meer spaarrekeningen, het verlagen van uitgaven om meer geld over te hou-
den, etc.; Fishbein & Ajzen, 1975). Indien samenhangend gedrag   zich   op
meer momenten in de tijd voordoet is er sprake van een gedragstendentie (of
van een gedragsdispositie indien er sprake is van een verzameling gedragsten-
denties). Precisering van de vier genoemde kenmerken (doel, context, tijd en
actie) bepaalt of gedrag meer specifiek dan wel meer globaal is. Ten aanzien
van dit laatste punt (aggregatieniveau van het gedrag) veronderstellen Fishbein
en Ajzen (1974) dat naarmate de attitude meer globaal is (in onze studie bij-
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Tabel  3.1.  Attitude en  subjectieve  norm  in  het  Fishbein en  Ajzen  model

Variabele Gebruikte term

b,                                   verwachting of kans

e,                                       waardering

(b, e,) attitude-componenten

A, algemene attitude

NB, normatieve verwachting

MC, neiging tot conformeren

(NB, MC,) subjectieve norm-componenten

SN algemene subjectieve norm

voorbeeld: een positieve houding ten opzichte van flexibele beloning) zij een
meervoudig gedragscriterium (deelname aan 66n van de elementen) beter
voorspelt dan een enkelvoudig gedragscriterium (het omzetten van vrije tijd in
pensioenopbouw).

Samenvattend veronderstellen wij derhalve, in navolging van Ajzen en Fish-
bein (1977), dat naarmate de gehanteerde attitude-, intentie- en gedragsmetin-
gen in grotere mate corresponderen (overeenkomen op operationeel niveau),
zij   in  grotere   mate  onderting  zullen  samenhangen   (correteren).    Corresponden-
tie kan betrekking hebben op het gedrag, het doel, de context en de tijdsperio-
de  waarover   gesproken  wordt.

De waarde van het correspondentieprincipe wordt, onzes inziens terecht, door
Swanborn (1996) zeer kritisch besproken. Hij stelt dat: "Het formuleren van
alle items in termen van 66n en hetzelfde niveau van specificiteit (naar onder-
werp, plaats, tijd, omstandigheden) leidt tot semantisch grotendeels identieke
items, die voor een doorsnee respondent moeilijk onderscheidbaar zijn en de
neiging tot cognitief consistente beantwoording versterken. Het gevolg van
een dergelijke contaminerende procedure is: kunstmatig hoge correlaties"
(p38). Het correspondentieprincipe  werd in diverse studies bevestigd (bijvoor-
beeld: King, 1975; Weigel & Newman, 1976; Schlegel, Crawford & Sanborn,
1977; Schwartz, 1978; Davidson & Jaccard, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980,
p160-165). Zo toont Bagozzi (1981) in een studie naar bloeddonatie aan dat
met name correspondentie in gedefinieerd gedrag ('action') en doel van belang
is.   De   samenhang   tussen  intentie   en   gedrag   zal   naar   venvachting   ook   groter
zijn naarmate de intentie stabieter is in de tijd en naarmate er minder tijd
verstrijkt tussen de meting van beide concepten. Het effect van een langer
tijdsinterval tussen de meting van de intentie en de meting van het gedrag is
regelmatig aangetoond (zie Ajzen,   1988, pl 15-116,   voor een overzicht).
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Randall en Wolff (1994) voerden een meta-analyse uit waarin de relatie tussen
het tijdsinterval en de hoogte van de intentie-gedragscorrelatie werd onder-
zocht. In totaal werden 98 studies   naar de theorie van beredeneerd gedrag
geanalyseerd. Het totale aantal respondenten was 26.906. Per studie varieerde
de groepsgrootte tussen 30 en 2.077 respondenten. De gemiddelde gewogen
correlatie tussen intentie en gedrag was .45. Afhankelijk van het tijdsinterval
varieerde deze correlatie tussen .65 (een interval van minder dan een dag) en
.40 (een interval van 66n of meer jaren) (zie Tabel 3.2). Hoewel deze variatie
vrij  aanzienlijk is, bleek  zij niet significant  te  zijn  (F=.44,  p  > .05).  Het
effect van het tijdsinterval op de samenhang tussen intentie en gedrag blijkt
bovendien groter te zijn indien gebruik werd gemaakt van objectieve gedrags-
maten dan wanneer zelfrapportage maten gehanteerd werden.
Ajzen (1971) stelt aansluitend dat de respondent op het moment van de inten-
tiemeting een redelijk accurate perceptie dient te hebben van de gevolgen van
het gedrag en de verwachtingen van anderen. Als hieraan niet is voldaan
kunnen zowel de attitude als de subjectieve norm zich nog wijzigen waardoor
de intentie het uiteindelijke gedrag niet goed zal voorspellen. Hiermee hangt
de verwachting samen dat de discrepantie tussen intentie en gedrag in de tijd
sterker toeneemt naarmate men minder controle heeft over het uit te voeren
gedrag (Fishbein & Ajzen, 1975). Het kan ook zo zijn dat de intentie 'niet
goed geformeerd' wordt. Dit wil zeggen dat de voor- en nadelen van het
intentionele gedrag niet of nauwelijks worden afgewogen (Bagozzi & Yi,
1989, p267). In een dergelijke situatie is de intentie ook inconsistent met het
gedrag, maar nu beYnvloedt de attitude het gedrag direct (Bagozzi & Yi, 1989;
Sapp, Harrod & Zhao, 1994). Pieters en Verplanken (1995) vinden dat niet
alleen de mate waarin men nadenkt over alternatieven de consistentie tussen
intentie en gedrag bepaalt, maar dat deze tevens beYnvloed wordt door de
mate waarin men vertrouwen heeft in de te maken intentionele keuze. Het is
volgens Ajzen en Fishbein mogelijk "to improve prediction by measuring
conditional intentions. These conditional intentions   take into account extrane-
ous events, foreseen by the investigator, that might produce changes in the
intentions" (1980, p51). Dergelijke 'extraneous events' kunnen bijvoorbeeld
veranderingen in de gezinssituatie of arbeidsomstandigheden zijn.

In  paragraaf 3.5 zullen onderzoeksresultaten, verkregen  met het Fishbein  en
Ajzen model, worden besproken. In paragraaf 3.4 volgt echter eerst nog een
algemene, theoretische beschouwing van de begrippen die een hoofdrol spelen
in dit model: attitude, intentie en feitelijk gedrag.

3.4 Attitude, intentie en feitelijk gedrag

Zowel Vroom's theorie als die van Fishbein en Ajzen heeft in essentie betrek-
king   op het verklaren en voorspellen van gedrag. Als belangrijkste determi-
nant van gedrag noemen deze (en vele andere) auteurs de attitude. In deze
paragraaf wordt het attitude-begrip nader omschreven. Tevens wordt ingegaan
op de theoretische relatie tussen attituden en (intentioneel) gedrag. In para-
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Tabel 3.2. Resultaten van een meta-analyse naar het tijdsinterval tussen
intentie  en  gedrag   (Bron:  Randall  &  Wolff,   1994,  p412)

Gewogen gemiddelde
Tijdsinterval tussen intentie en Aantal correlatie tussen
gedrag N respondenten intentie en gedrag

1.   Minder dan een dag                               6 835 .65

2.  Minder dan een week                 32 4.822 .50

3.  Minder dan een maand                 18 3.238 .46

4.  Minder dan een jaar                      28 6.218 .47

5.  Een jaar of meer 14 11.793 .40

graaf 3.5 zal de empirische toetsing van deze relatie aan de orde komen#.

Zoals reeds is aangegeven in paragraaf 3.1 wordt de attitude beschouwd   als
een evaluatieve houding. Drie componenten van de attitude worden onder-
scheiden.   De  eerste   is de afrectieve   component. De attitude drukt een bepaalde
mate van voorkeur dan weI afkeer uit en zij wordt geoperationaliseerd in
termen van de positieve of negatieve gevoelens die men heeft over een be-
paald onderwerp (Thurstone, 1931; Fishbein, 1966). Een tweede component
verwijst naar de cognities die een rol spelen in de houding van een persoon.
Een definitie van de attitude waarin beide componenten zijn opgenomen wordt
gegeven  door  Katz  (1960, p168): "Attitude  is the predisposition  of the indivi-
dual to evaluate some object or aspect of his world in a favorable or unfavo-
rable manner. Attitudes include both the affective, or feeling core of liking or
disliking, and the cognitive, or belief, elements which describe the objects of
the  attitude, its characteristics,   and its relations to other objects". Veronder-
steld wordt dat de affectieve component het centrale aspect is van de attitude,
aangezien deze het meest direct gerelateerd is aan de evaluatie van een object.
Bepaalde cognitieve elementen zijn echter wel noodzakelijk: het object moet
herkend worden en ten minste impliciet gerelateerd worden aan andere objec-
ten en 'beliefs' (Katz & Stotland, 1959, p429).
Een bredere interpretatie van het attitudebegrip onderscheidt naast de reeds
genoemde componenten een derde component: de conatieve- of gedragscom-
ponent. Deze heeft betrekking op de "readiness to respond in a particular way
to the attitude object or issue" (Berkowitz, 1986, p168). Katz en Stotland

4  Voor een indrukwekkend overzicht van theorievorming en onderzoek op het gebied van het
attitude concept, het meten van attituden, de structuur van attituden, de relatie tussen attitude
en gedrag, en attitude-formatie en -verandering wordt verwezen naar Eagly & Chaiken's "The
psychology of attitudes" (1993).
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(1959) en Katz (1960) veronderstellen dat de mate waarin de attitude een
gedragscomponent heeft, verschilt per attitude en per persoon. De door de
auteurs gegeven voorbeelden lijken er echter op te wijzen dat de sterkte van
de gedragscomponent ook geinterpreteerd kan worden als de sterkte van de
samenhang tussen attitude en gedrag. Guttman (1981) geeft in zijn artikel over
theorie-constructie helder aan waarom het beter is gedrag niet als component
van de attitude te definieren: "to define an attitude as 'a predisposition to act'
... effectively precludes research on attitude, because, by definition,  it  must
correlate with some action. One cannot know whether a variable is attitudinal
or not until one has studied how it correlates with the action it is supposed to
be a predisposition for" (p48) (zie ook Zanna & Rempel,  1988).

Door ons wordt er voor gekozen de eerste twee componenten van de attitude
derhalve te onderscheiden van de gedragsintentie. De intentie wordt gedefi-
nieerd als de neiging bepaald gedrag te vertonen. Van gedrag is hier sprake
als acties, handelingen of keuzegedragingen feitelijk vertoond worden en
waarneembaar zijn. De attitude wordt beschouwd als een evaluatieve houding
die geuit wordt in termen van affectie en die mede gebaseerd is op cognities.
Hiermee wordt aangesloten bij de theorie van beredeneerd gedrag van Fish-
bein en Ajzen, zoals die in de vorige paragraaf is behandeld.5

In ons onderzoek zullen slechts verbaal uitgedrukte attitudes (en intenties)
behandeld worden. Nonverbale uitingen en fysiologische reacties blijven
buiten beschouwing. Een verbaal uitgedrukte attitude heeft een bepaalde   rich-
ting  en  sterkte  (Katz,   1960;   Billiet,   Loosveldt,  &  Waterplas,   1990). De rich-
ting geeft aan of men een positieve, neutrale of negatieve waardering heeft
voor het attitude object. De richting van de attitude wordt verondersteld posi-
tief samen te hangen met het (intentionele) gedrag (Summers, 1970). Dit wil
zeggen dat naarmate men positiever is ten opzichte van deelname aan een
flexibel beloningssysteem, men meer geneigd zal zijn deel te nemen aan het
systeem. De sterkte van de attitude   geeft   aan   hoe   extreem   de   waardering    is.
Zo kan men sterk voor of sterk tegen de invoering van een flexibel belonings-

systeem zijn. Sterkte wordt soms ook geinterpreteerd als intensiteit, in de
betekenis van "how strongly a position is felt" (Converse & Presser, 1986).
Hoewel extremiteit, als dimensie   van de attitude-positie  die men inneemt,   en
intensiteit veelal zullen samenhangen, dienen zij conceptueel en operationeel
wel te worden onderscheiden (Converse & Presser,    1986). De vragen   naar
sterkte (in termen van extremiteit) en richting kunnen gecombineerd worden
door een bipolaire schaal aan te bieden met twee of meer positieve en twee of
meer negatieve ankers  en een neutrale middencategorie.

5  Zie voor een overzicht van onderzoek naar de convergente en discriminante validiteit van het

tripartiete attitude-model: Ostrom, 1969; Bagozzi, 1978; Bagozzi en Burnkrant, 1979; Bree-
kler, 1984; de uitwisseling tussen Dillon en Kumar, 1985 en Bagozzi en Burnkrant, 1985;
Tesser en Shaffer. 1990. Voor een bespreking van het verschil tussen affect en evaluatie wordt
verwezen naar: Zanna en Rempel, 1988 en Breckler en Wiggins, 1989.
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In sommige situaties kan het van belang zijn om richting en sterkte van elkaar
te onderscheiden. Dit wil zeggen dat de relatie tussen gedrag(sintenties) en
sterkte apart wordt geanalyseerd voor een groep voorstanders (positief over
het attitude object) en een groep tegenstanders (negatief over het attitude
object).   In een studie door Schuman en Presser  (1981 a) wordt respondenten
gevraagd of zij voor- of tegenstander zijn van een wet die, voor het kunnen
aanschaffen van een wapen, het hebben van toestemming van de politie ver-
plicht stelt. Vervolgens wordt de respondenten gevraagd aan te geven hoe
sterk hun mening hierover is. Tenslotte wordt nagegaan   of de respondenten
gedrag hebben vertoond om hun standpunt kracht bij te zetten (geld gegeven
aan actiegroepen, brieven gestuurd). De resultaten laten zien dat de voor- en
tegenstanders niet significant verschillen met betrekking tot de sterkte van hun
meningen. Tegenstanders van de wet blijken echter in veel grotere mate actie
te hebben ondernomen dan voorstanders. Voor de tegenstanders geldt boven-
dien dat er een significant positief verband bestaat tussen de sterkte van hun
mening en de mate waarin zij actie hebben ondernomen.  Voor de voorstanders
is dit effect afwezig.

Opvallend is, dat Schuman en Presser (1981a) de mate van 'geengageerde
actie' zien als een additionele maat voor de sterkte van de houding. Deze visie
heeft, evenals het definieren van attitude in termen van gedrag, tot gevolg dat
het onderscheid tussen attitude en feitelijk gedrag vervaagt. Reeds vertoond
feitelijk gedrag, zoals geengageerde actie, zou beter gezien kunnen worden als
een gevolg van de attitude in het verleden en een determinant van de attitude
in het heden dan als een operationalisatie van de huidige attitude.

Billiet e.a. (1990) verwijzen tenslotte naar de kristallisatie van attitudes. Dit
concept verwijst naar de existentie van de attitude (het bestaan van de attitude
voorafgaand   aan de meting)  en de stabiliteit  van de attitude(meting). Aange-
zien de existentie van attitudes veelal slechts verondersteld wordd, wordt de
kristallisatie van attitudes hier vooral relevant geacht voor de bepaling van de
betrouwbaarheid van de attitudemeting (zie ook: Converse (1970) en Schuman
en Presser (1981b)). De stabiliteit van de attitude wordt apart besproken.

Met de definitie van attitude is de vraag naar de rol die de attitude speelt in
iemands leven, anders dan dat de attitude kan leiden tot gedrag, nog niet
beantwoord. Katz (1960) onderscheidt vier functies die de attitude vervult

6  Dit is niet altijd het geval. Zie De Wit, Victoir en van den Bergh (1995) voor een voorbeeld
van een situatie waarin  73 %  van de respondenten zonder sexuele ervaring aangaf  nog  niet
over het al dan niet gebruiken van condooms te hebben nagedacht (geen attitude geformeerd
voorafgaande  aan het onderzoek). Desalniettemin  gaf  63 %   van deze respondenten  aan  geen
enkele moeite te hebben met het beantwoorden van vragen naar de eigen attitude ten opzichte
van condoomgebruik (p54). Het lijkt derhalve relevant stil te staan bij de vraag naar de exis-
tentie van de te onderzoeken attitude. In ons onderzoek worden respondenten enige tijd voor-
afgaand aan de vragenlijstafname op verschillende manieren geinformeerd over het te onder-
zoeken onderwerp. Verondersteld wordt dat dit bij de respondenten tot rellectie aangaande het
onderwer·p zal leiden.
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voor de persoon(lijkheid). Ze worden hier slechts aangestipt om, vanuit een
ander perspectief dan dat van Fishbein en Ajzen, nogmaals aan te geven dat
bij de interpretatie van de samenhang tussen attitude en gedrag en bij het
beschouwen van attitude-veranderingen rekening gehouden moet worden met
het type gedrag waarop de attitude gericht is. De attitude is, volgens Katz, in
de eerste plaats gericht op het optimaliseren van nut, het verkrijgen van posi-
tieve opbrengsten en het vermijden van negatieve opbrengsten. In de tweede

plaats kunnen via de attitude voor de persoon centrale waarden, relevant voor
het zelf-beeld en de eigen identiteit, tot uitdrukking worden gebracht. in de
derde plaats bieden attituden de persoon een standaard of referentiekader bij
het opnemen en beoordelen van informatie. Attitudes zijn er in de vierde
plaats op gericht het zelf-beeld te verdedigen. Dit geschiedt door ongewenste
aspecten van de eigen persoon of de omgeving niet onder ogen te zien.

Verondersteld wordt dat de attitude ten opzichte van gedragsalternatieven
binnen een flexibel beloningssysteem vooral een instrumentele en utilitaire
functie zal vervullen. Voor zover het gekozen alternatief leidt tot de realisatie
van doelen die uiterst belangrijk zijn voor het zelfbeeld (bijvoorbeeld minder
uren gaan werken waardoor het gevoel ontstaat een betere ouder voor de
kinderen te zijn) speelt ook de tweede attitude-functie een rol. De derde attitu-
de-functie zou (mede) een verklaring kunnen bieden voor de wens het arbeids-
voorwaardenpakket niet te veranderen. De reeds bestaande attitudes ten op-
zichte van het standaard pakket bieden immers een belangrijk vast referentie-
kader. De 'ego-defensive' attitude speelt naar verwachting geen rol van bete-
kenis in ons onderzoek.
Verandering van de utilitaire attitude treedt volgens Katz alleen op indien de
attitude en de hieraan gerelateerde activiteiten niet meer tot tevredenheid
stemmen en/of indien het individu een hoger aspiratieniveau gaat nastreven
(1960,  p 177). Verandering  van de tweede, 'value-expressive', attitude treedt

op naar aanleiding van ontevredenheid met het zelf-beeld en/of naar aanlei-

ding van ontevredenheid met oude attituden als deze niet meer passen binnen
het (gewijzigde) persoonlijke waarde-systeem   (Katz,   1960,  p 189). Het derde
type attitude verandert naar verwachting als met de bestaande attituden niet
meer adequaat ingespeeld kan worden op nieuwe en veranderende situaties

(Katz, 1960, p 190).

In de volgende paragraaf wordt onderzoek naar de relatie tussen attitudes,
intenties en feitelijk gedrag besproken. Dit heeft tot doel te komen tot hypo-
thesen aangaande de samenhang tussen de drie genoemde concepten. In onze
beschouwingen worden alleen die studies betrokken die aansluiten op de be-
schreven 'visie' op attitudes.
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3.5 Onderzoeksresultaten

Naar aanleiding van zijn uitgebreide overzicht van 46 studies naar de relatie
tussen verbale attituden en feitelijk gedrag concludeert Wicker (1969) dat de
gemeten attituden veelal niet gerelateerd waren aan het gedrag (p65). Indien
sprake was van een significante samenhang, dan kwam de correlatie zelden
boven .30 uit. Deze ontmoedigende resultaten hebben geenszins geleid tot een
stagnatie   van het onderzoek   naar de attitude - gedragsrelatie. Integendeel,
psychologisch onderzoek, en met name sociaal psychologisch onderzoek, is
nog steeds sterk gericht op het voorspellen van gedrag aan de hand van attitu-
de-metingen. Is dit terecht? Zijn er redenen om dit type onderzoek voort te
zetten? Vele onderzoekers vinden van  wel. Zij baseren zich daarbij meestal  op
drie verklaringen die worden gegeven voor het uitblijven van hoge correlaties
tussen attituden en gedrag. Deze verklaringen hebben achtereenvolgens betrek-
king op de invloed van: gebreken in de onderzoeksopzet; additionele determi-
nanten van gedrag, en modererende variabelen (zie ook: Schuman & Johnson,
1976; Fazio & Zanna, 1981; Kok, Meertens en Wilke, 1987).

3.5.1 Gebreken in de onderzoeksopzet

De eerste verklaring luidt dat alleen bij een juiste onderzoeksopzet een sterk
verband tussen attituden en (intentioneel) gedrag aantoonbaar is. Zo conclude-
ren Ajzen en Fishbein (1977) op basis van een uitgebreid literatuuroverzicht
dat de mate van samenhang tussen de attitude en het (intentionele) keuzege-
drag evenredig toeneemt met de mate van correspondentie, bijvoorbeeld in
termen van het specifieke gedrag in kwestie en de situatie waarin dit gedrag
zich voordoet, tussen de attitude en de intentie- dan wel de gedrags-maat.
Wicker (1969, p72) geeft zelf overigens ook aan dat: "stimulus dissimilarity
could have contributed to inconsistency  in  many  of the studies reported".
Bovendien levert hij met een eigen studie (p72) empirische steun voor het
belang van het hanteren van 66n aggregatieniveau van het te onderzoeken
gedrag. Bij wijze van voorbeeld van een studie waaruit de sterke samenhang
tussen attitude, intentie en gedrag blijkt wordt hier een onderzoek, uitgevoerd
door Fishbein en Coombs (1974), kort besproken. De onderzoekers voerden
een, op Fishbein's attitude-gedrag model gebaseerde, panel-studie uit naar de
keuze tussen twee presidentskandidaten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat
de algemene attitude en de attitude-componenten in hoge mate samenhangenmet zowel het intentionele gedrag als de feitelijke keuze van een president
(r> .70). De algemene attitude werd vastgesteld aan de hand van tien vragen
naar de evaluatie van de kandidaten. De componenten van de attitude werden
gemeten door te vragen naar 24 'beliefs' en de bijbehorende evaluatie van die
'beliefs'. Een voorbeeld van een belief-item is: kandidaat A staat positief ten
opzichte van gezondheidszorg (waarschijnlijk - onwaarschijnlijk). Een voor-
beeld van een bijbehorend evaluatie-item is: gezondheidszorg is (goed - slecht)
(p 106).  Uit de resultaten blijkt  dat de componenten  van de attitude een enigs-
zins betere voorspelling van het gedrag opleveren dan de meer algemene
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attitude-maat. De intentie     is de beste voorspeller     van het keuzegedragi
(r=.89 voor kandidaat  A  en  r=-.79 voor kandidaat  B). Het gegeven  voor-
beeld van een sterke attitude-intentie-gedragsrelatie is niet uniek. Zo noemen
bijvoorbeeld ook Schuman en Johnson (1976) en Fazio en Zanna (1981) diver-
se studies waaruit empirische steun voor de sterke samenhang tussen de drie
concepten blijkt.

Hoewel het weI optreden van een sterke samenhang geen bewijs is voor de
goede kwaliteit van een onderzoeksopzet, zou, volgens de eerste verklaring,
het niet optreden van een dergelijke samenhang wel veroorzaakt worden door
gebreken    in de gehanteerde onderzoeksopzet. Een studie die vrijwel altijd
genoemd wordt om 'aan te tonen' dat er geen consistentie bestaat tussen attitu-
den en gedrag is de studie van LaPierre (1934). LaPierre maakte met een
'bevriend, jong, sympathiek Chinees echtpaar' een aantal vrij lange reizen
door de Verenigde Staten. Zij bezochten hotels, restaurants en cafts, alwaar
zij in alle (251) gevallen werden toegelaten en geholpen, op dEn na. Na afloop
van hun reizen schreef LaPierre de bezochte gelegenheden aan met de vraag
of men mensen van het Chinese ras in het desbetreffende etablissement te gast
zou willen hebben.  Uit de 128 geretourneerde vragenlijsten bleek  dat  92 %  van
de aangeschreven een duidelijk negatieve attitude had ten opzichte van het
ontvangen van Chinese gasten: zij antwoorden simpelweg  met 'nee'. Fishbein
(1966) geeft echter overtuigend aan dat deze studie: "(a) did not consider the
appropriate attitude objects, and (b) was a study of behavioral intention, not a
study of attitude" (p207). Dergelijke verwarring van het object van de attitude
en van de relevante concepten komt vaker voor (zie Ajzen & Fishbein, 1980).
Op basis van hun studie naar de rol van de intentie concluderen Bagozzi,
Baumgartner en Yi (1989) bijvoorbeeld dat de intentie, overeenkomstig de
verwachting, het effect   van de attitude  op het feitelijke gedrag medieert.    De
onderzoekers wijzen er uitdrukkelijk op dat dit resultaat slechts gevonden
wordt wanneer er sprake is van:
•  een voldoende hoge betrouwbaarheid van de intentie-maat;
- voldoende statistische power om een eventueel direct pad tussen attitude en

gedrag aan te kunnen tonen, uitgaande van een acceptabel significantie-
niveau;

• een juiste specificatie van de relatie tussen intentie en gedrag (correspon-
dentie).

7   Dit is overeenkomstig de verwachting dat gedrag, omdat het een uiting is van de wil van een
persoon, voorafgegaan wordt door een intentie. Twee mensen met dezelfde attitude zouden
verschillende neigingen tot gedrag kunnen verbinden aan die intentie en derhalve verschillend
feitelijk gedrag kunnen vertonen. Ajzen & Fishbein (1980, p245) stellen dat bepaald gedrag
mogelijk niet door hun theorie verklaard kan worden. Zij wijzen hierbij op emotionele uitbar-
stingen en het uitvoeren van zeer goed geleerde vaardigheden, zoals het omslaan van de blad-
zijden van een boek. Bagozzi, Baumgarmer en Yi (1989) concluderen dat dergelijk "onberede-
neerd" gedrag mogelijk direct door attituden wordt bepaald, terwijl attituden het rationele,
beredeneerde gedrag slechts via de intentie kunnen beinvioeden.

8   Zie ook: Lord, Lepper en Mackie (1984).

55



De noodzaak van een betrouwbare attitude-maat wordt door Tittle en Hill
(1970) aangegeven. Interessanter is dat zij zich afvragen in welke mate het
gedrag dat voorspeld wordt en de situatie waarin dat gedrag zich voordoet de
respondent bekend zijn. "The individual encountering a situation which is
characterized by unfamiliar contingencies is not likely to have a well-structu-
red attitudinal organization relevant to behavior in that situation" (p469)9.
Tittle   en Hill geven vervolgens een overzicht   van 15 studies   die zij onder
andere classificeren met betrekking   tot: het criteriumgedrag (eenmalige actie
versus 'repetitief' gedrag) en de situatie (al dan niet ongebruikelijk). De sa-
menhang tussen attituden en gedrag  is  in zes  van  de 15 studies  laag  (r < .35),
in drie studies matig (.35<r<.59) en inzes studies hoog (r>=.60). In alle
gevallen waarin sprake is van een hoge samenhang is het gedragscriterium
herhaald gedrag dat vertoond werd onder normale omstandigheden.

3.5.2 Additionele determinanten van gedrag

Een nveede ver/daring voor het niet goed kunnen voorspellen van gedrag is
dat de attitude wel een belangrijke, maar zeker niet de enige, determinant van
gedrag is.
Een andere, veel genoemde en in het kader van deze studie relevante, deter-
minant die een rol zou kunnen spelen is de subjectieve norm. De toevoeging
van deze variabele aan Fishbein's attitude-gedrag model leverde   het   zoge-
naamde Fishbein en Ajzen model op (zie § 3.3).

Onze veronderstelling is dat het relatieve belang van de subjectieve norm
groter zal zijn naarmate de referenten, die een rot spelen bij de bepaling van
de subjectieve norm, in grotere mate zelf gevolgen zullen ervaren van het
gedrag  van  de  respondent. De respondent zal waarschijnlijk meer geneigd zijn
rekening te houden met de, mogelijk meer besproken en/of uitgesproken,
mening  van deze referenten.

Ter illustratie van de relatieve invloed van de subjectieve norm worden hier
de resultaten besproken van achttien studies die op het Fishbein en Ajzen
model zijn geentm. Deze studies vormen een min of meer willekeurige steek-
proef uit het grote aantal studies dat op basis van dit model werd uitgevoerd.

9   Op het belang van directe ervaring wordt ook later in deze paragraaf teruggekomen.
10 Ter indicatie van het relatieve belang van de attitude- en subjectieve norm component wordt

gekeken naar de regressiecoefficienten. Deze kunnen alleen als indicatoren van de invioed van
de afzonderlijke predictoren op de intentie beschouwd worden indien beide predictoren op een
gelijke schaal gemeten worden of indien zij gestandaardiseerd zijn (de constante verdwijnt dan
uit het regressiemodel). De gestandaardiseerde regressiecoefficient voor de subjectieve norm
Chet gewicht 81 of in de label wSN) kan gelnterpreteerd worden als de verandering in de inten-
tie gemeten in standaardafwijkingen van de intentie ten gevolge van een verandering van 6en
standaardafwijking in de subjectieve norm terwijl de attitude constant gehouden wordt. De
interpretatie van wAB is analoog (Van den Brink & Koele, 1985).
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In de eerste plaats worden die onderzoeken besproken waaraan zeer regelma-
tig in de literatuur op dit gebied wordt gerefereerd. Vervolgens is getracht te
zorgen voor enerzijds variatie in en anderzijds vergelijkbaarheid van het on-
derwerp van studie en het aantal en type referenten dat werd gehanteerd ter
bepaling van de subjectieve norm. Publicaties waarin onvoldoende informatie
werd verschaft over de model-componenten en -parameters hebben we buiten
beschouwing gelaten. Onderzoeken waarin gelijktijdig met de attitude en
subjectieve norm ook andere determinanten van de intentie werden opgenomen
worden hier, met het oog op de noodzakelijke vergelijkbaarheid van de re-
gressiecoefficienten, evenmin besproken. Door dit laatste criterium blijft veel
onderzoek van meer recente datum buiten beschouwing (zie bijvoorbeeld:
Martocchio, 1992; Laflin, Moore-Hirschl, Weis & Hayes, 1994; Morrison,
Gillmore & Baker, 1995 en het toenemend aantal studies naar de 'Theory of
Planned Behavior').

De  18  studies  zijn  door ons geclassificeerd  naar  de mate waarin wij verwach-
ten dat de desbetreffende referenten zelf gevolgen van het (intentionele) ge-
drag   van de respondent zullen ervaren. In Tabel 3.3 worden de besproken
onderzoeksresultaten vermeld. Tevens wordt door ons, op basis van de be-
schreven veronderstellingen, een classificatie-indicatie in de tabel vermeld.
Een  ' + '  staat  voor de verwachting  dat de referenten zeer waarschijnlijk  ge-
volgen van het gedrag zullen ondervinden. Een '-' betekent dat de referenten
naar onze verwachting niet of nauwelijks zelf gevolgen zullen ondervinden.
Het  ' = ' teken geeft aan dat er geen eenduidige verwachting bestaat aangaande
de referent-gevolgen. Verondersteld wordt dat het gewicht van de subjectieve
norm  groter  is  in die studies die geclassificeerd worden  als  ' + '  dan  in  die
studies die geclassificeerd worden als '-'. Indien de te bespreken onderzoeks-
resultaten niet overeenstemmen     met    de    door ons geuite verwachting,     dan
worden hiervoor mogelijke verklaringen gegeven.

Met de gekozen opzet is gepoogd op beschrijvende wijze de veronderstelling
met betrekking tot het relatieve belang van de subjectieve norm in enige mate
te onderbouwen. Dat we dit, ten opzichte van andere in dit hoofdstuk beschre-
ven zijlijnen van de theorie van beredeneerd gedrag, vrij uitvoerig doen, is in
de eerste plaats ingegeven door het in de literatuur opvallende gebrek aan
aandacht voor de subjectieve norm en het gegeven dat het relatieve belang van
de attitude en dat van de subjectieve norm vrijwel uitsluitend empirisch wor-
den  vastgesteld. Met betrekking  tot dit laatste  punt  zijn  wij  het met DeBono
en Omoto (1993) eens dat: "Although an empirical approach is one way to
gain an understanding of how attitude and subjective norm determine behavio-
ral intentions, such an understanding would be enhanced if it were possible to
identify a priori the conditions under which differential contributions of attitu-
de and subjective norm are likely" (p826). DeBono en Omoto (1993) toetsen
zelf vervolgens de hypothese dat het belang van beide concepten afhankelijk is
van de mate waarin mensen zich trachten aan te passen aan situaties en ande-
ren ('high self-monitoring) versus de mate waarin zij keuzen maken gebaseerd
op de eigen waarden en gevoelens ('low self-monitoring'). Uit hun studie
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blijkt dat de intentie van 'low self-monitors' overeenkomstig de verwachting
slechts gerelateerd is aan de attitude. De intentie van 'high self-monitors'
blijkt niet alleen door de subjectieve norm te worden bepaald, maar ook door
de attitude.
De door ons geuite assumptie met betrekking tot het relatieve belang van de
subjectieve norm treffen we slechts bij Trafimow en Fishbein  (1994)  aan".
Zij verwachten dat "the opinions of important others would be more important
when at least  one  o f them would  be directly affected  by the behavior"  (p756).
Deze auteurs bevelen vervolgens naar aanleiding van drie door hen uitgevoer-
de experimenten aan om respondenten voortaan ook de verwachte normen van
zogenaamde 'behavior-specific' referenten te laten overwegen. Dit zijn refe-
renten die in een specifieke situatie een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld
omdat zij gegeven de situatie afhankelijk zijn van het gedrag. In de, voor
zover ons bekend meest uitvoerige, meta-analyse op het gebied van de theorie
van beredeneerd gedrag door van den Putte (1993), werd deze factor niet als
zodanig als moderator opgenomen. Wel geeft van den Putte een duidelijke
aanzet bij zijn bespreking van het modererende effect van het type gedrag dat
onderzocht wordt:    " It   was also stressed    in many articles   that the relative
importance of the factors is dependent on the topic of research. Indeed, signi-
ficant differences for different topics were found. Behaviors that require
rationality and/or have large personal relevance, such as voting, working, or
studying, were primarily under attitudinal control. Behaviors which are per-
formed among friends in a recreational environment, such as the use of alco-
hol or drugs, were primarily under normative control. The decision to have a
child has major consequences for one's lifestyle, but usually it is not made
alone. Therefore this behavior had high regression weights for both compo-
nents" (p23-24).
Uit de meta-analyse door Van den Putte blijkt dat het gemiddelde gewicht van
de attitude op het intentionele gedrag groter is (.54) dan dat van de subjectie-
ve norm (.21). De gemiddelde multipele correlatie is .68. Het aantal onafhan-
kelijke groepen per analyse varieert   van  35   tot  en  met  88. Het aantal respon-
denten varieert tussen   5.301 en 13.001. De gemiddelde correlatie tussen  de
algemene maat en de componenten is voor zowel de attitude als de subjectieve
norm .53.
In de tweede plaats biedt het vergelijkenderwijs besprekenu van enkele stu-
dies naar het Fishbein en Ajzen model een mooi kader om een aantal meer
specifieke, maar voor onze studie relevante, punten onder de aandacht te
brengen. Zo komen onder andere aan de orde: de methoden om de attitude en
de subjectieve norm te meten, het aantal referenten, het belang van ervaring
en de typen alternatieven die onderzocht zijn.

11 Zie Ybarra en Tramifow (ter perse) voor een overzicht van literatuur met betrekking tot de
veronderstelde redenen voor verschillen in de invloed van de attitude en de subjectieve norm
op de gedragsintentie.

12 In de meta-analyse van Van den Putte (1993) worden de diverse studies niet apart besproken.
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Een eerste voorbeeld ter illustratie van de rol van de subjectieve norm sluit
aan op de reeds eerder in deze paragraaf behandelde studie door Fishbein en
Coombs (1974) naar de keuze van presidentskandidaten. In een studie door
Fishbein, Ajzen en Hinkle (1980) werd hetzelfde type keuze voorspeld, alleen
nu met betrekking  tot de Amerikaanse verkiezingen van  1976 en met gebruik-
making van het model waaraan de subjectieve norm was toegevoegd als deter-
minant van intentioneel gedrag. De correlatie van zowel de attitude als de
subjectieve norm met de intentie is ook hier hoog. Het relatieve gewicht van
de subjectieve norm blijkt echter vrij gering te zijn. Dit zou verklaard kunnen
worden   door onze veronderstelling   dat de referenten (partner, ouders, vrien-
den en collega's) weinig tot geen effecten van het keuzegedrag van de respon-
denten zullen ondervinden. De uitgesproken keuze zou hooguit tot een me-
ningsverschil over politieke voorkeuren kunnen leiden. De samenhang tussen
intentie en gedrag is groot. In deze studie maakten de onderzoekers gebruik
van een zogenaamde differentiele attitude en subjectieve norm maat. Dit ge-
beurt wel vaker als het om dichotome keuzes gaat. Het verschil tussen de
algemene attitude of de algemene subjectieve norm ten opzichte van het ene
en die ten opzichte van het andere gedragsalternatief wordt dan als algemene
maat gehanteerd. Ook de intentie werd vastgesteld aan de hand van het ver-
schil tussen de intentie om te kiezen voor kandidaat A respectievelijk kandi-
daat  B 13. De invloed  van een aantal externe variabelen, zoals identificatie
met de partij,  op het gedrag bleek, wanneer gecontroleerd  werd  voor de inten-
tie, zeer gering  te  zijn.
Een studie naar de intentie (in termen van waarschijnlijkheid) om te kiezen
voor "een specifieke kandidaat binnen de nu reeds  30 jaar regerende partij"  in
Singapore leidt tot zeer vergelijkbare resultaten (Singh, Leong, Tan & Wong
1995). De rol van de subjectieve norm is nu echter geheel komen te verval-
len. In de tabel worden de attitude- en subjectieve norm-componenten ver-
meld. In de studie is geen algemene maat van de subjectieve norm opgeno-
men.

Het relatieve gewicht van de subjectieve norm bij de voorspelling van de
keuze   in  het   " 1976 Oregon Nuclear Safeguards Referendum" (Bowman   &
Fishbein, 1978) bleek eveneens vrij gering. Ook in dit geval verwachten wij
geen grote gevolgen voor de referenten in kwestie. In deze studie is de keuze
van referenten overigens ook een reden voor de zeer beperkte toegevoegde
voorspellende waarde van de subjectieve norm. Behalve persoonlijke referen-
ten, zoals familieleden en goede vrienden, worden ook openbare referenten
opgenomen zoals: milieu-activisten en kernenergie deskundigen. Verondersteld
mag worden dat vragen naar de normatieve verwachtingen van deze laatste
groep overeen zullen komen met vele attitude 'belief-items' zoals: "Voting
yes on the proposition will decrease danger from radioactive materials and
wastes". De unieke bijdrage   aan de voorspelling   van de intentie   zou   dan
moeten komen van de persoonlijke referenten. Deze blijken echter significant

13 Zie voor een bespreking van het gebruik en de voorspellende waarde van de differentiele
maten: Ajzen en Fishbein. 1980; Tesser en Shaffer, 1990 en Van den Putte, 1993.
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vaker dezelfde dan niet dezelfde mening als de respondenten zelf toebedacht te
krijgen.

In een studie naar de keuze van vrouwen voor het worden van huisvrouw dan
weI voor het nastreven van een carritre (Sperber, Fishbein & Ajzen, 1980)
blijkt het eveneens de (algemene) attitude te zijn die een groter gewicht in de
schaal legt dan de (algemene) subjectieve norm. Een reden hiervoor is weI-
licht dat de vragen voorgelegd werden aan high school studentes. Deze zeer
jonge vrouwen hadden geen gezin dat afhankelijk was van hun keuze. Refe-
renten waren bijvoorbeeld: de ouders en leraren. Wij verwachten dan ook niet
dat de respondenten het gevoel hadden dat de referenten directe gevolgen van
hun keuze zouden ondervinden.

Op een geheel ander gebied, namelijk het voorspellen van het al dan niet
brengen van een bezoek aan de tandarts door mensen die dat al meer dan twee
jaar niet gedaan hebben, doen De Haan, Hoogstraten en ter Horst (1985)
onderzoek. Zij vinden dat de samenhang tussen de attitude en de intentie
matig tot hoog is. De samenhang tussen intentie en gedrag is hier aanzienlijk
minder groot dan in de voorgaande studies, maar de tussenliggende tijdsperio-
de is dan ook aanzienlijk langer (15 maanden in tegenstelling tot 66n A twee
weken). De bijdrage van de subjectieve norm die in deze studie is opgeno-
men, blijkt verwaarloosbaar te zijn. De algemene subjectieve norm werd in
deze studie via slechts 66n item gemeten: "Mensen die veel voor me beteke-
nen  vinden dat  ik mijn gebit binnen afzienbare  tijd moet laten saneren".  Deze
methode is, ook volgens de onderzoekers, voor verbetering vatbaar (Cialdini,
Petty & Cacioppo, 1981). Opvallend is dat de gevolgen die referenten zouden
kunnen ervaren, verwoord worden in een aantal attitude-items, zoals: "Het
krijgen  van een mooier gebit  om  te  zien,  vind  ik  . . . " .  In dit voorbeeld  zijn
het de referenten die vooral tegen het gebit aankijken, wat betekent dat de
eigen mening van de respondent wellicht in grote mate de verwachte attitude
van de referenten ten opzichte   van het gebit weergeeft.    Ook de items   met
betrekking tot de door de respondent ervaren zenuwen, pijn en financiele
gevolgen kunnen direct van invloed zijn op de referenten. De toegevoegde
waarde van de subjectieve norm wordt hierdoor gering. Deze redenatie geldt
ook voor de studie door Fishbein, Ajzen en McArdle (1980) naar de keuze
van 160 aan alcohol verslaafde mannen om zich al dan niet aan te melden bij
een ontwenningskliniek. Ook hier hebben verwachtingen van de respondent
over de gevolgen van het gedrag (attitude-component) mede betrekking op de
gevolgen voor de persoonlijke referenten (echtgenote, ouders en vrienden).

In een onderzoek naar de mate waarin adolescenten snacks eten tussen de
maaltijden door (Mesters & Oostveen, 1994) worden eveneens 'sociaal gela-
den' verwachtings-items opgenomen. De gerapporteerde lage Cronbach's
alpha (0.50) is hier mogelijk het gevolg van. Voorbeelden van gebruikte
sociaal geladen gevolgen zijn: sociaal zijn, dingen doen die anderen ook doen,
het  behoren  bij de groep  en het trekken van aandacht (p42). Getoetst wordt  o f
de attitude- en subjectieve norm-componenten een directe samenhang vertonen
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met de intentiel: Deze samenhang blijkt te bestaan, waarbij de invloed van
de attitude op de intentie volgens de onderzoekers iets groter is dan die van de
subjectieve norm. Dit is overeenkomstig onze algemene verwachting. Regres-
siecoe fficienten worden echter niet vermeld. De correlatie tussen de intentie
en het door de respondenten zelf gerapporteerde gedrag is laag.

Een IsraBlisch onderzoek naar de keuze voor een tweede of derde kind is de
studie door Vinokur-Kaplan (1978). Zij vindt dat attitude en subjectieve norm
(de algemene maten werden niet in het onderzoek opgenomen, de componen-
ten weI) gezamenlijk een goede voorspelling van het intentionele gedrag ople-
veren. De bijdrage van de subjectieve norm aan de voorspelling van het inten-
tionele gedrag blijkt aanzienlijk groter te zijn dan de bijdrage van de attitude.
Dit strookt met de verwachting dat de referenten (partner, familieleden, goede
vrienden) in dit geval grote gevolgen zullen ondervinden van de keuze voor
een volgend kind. De referenten zouden er immers zelf een (klein)kind of
familielid bij krijgen. De correlatie tussen intentie en feitelijk gedrag (probe-
ren zwanger te raken) is in deze studie, in tegenstelling tot in de meeste ande-
re studies, matig. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat (evenals in de
studie  van  de  Haan  e.a.,   1985) de periode tussen de intentie-  en de gedrags-
meting lang was (een jaar).

Onderzoek naar de keuze voor een abortus levert, met betrekking tot de in-
vloed van de subjectieve norm, een vergelijkbaar beeld op (Smetana & Adler,
1980). In deze studie werden eveneens slechts de attitude- en de subjectieve
norm-componenten gehanteerd. Beide studies zijn ook vergelijkbaar omdat
gebruik werd gemaakt van een onderzoeksgroep die niet uit studenten bestond.
Smetana en Adler maken echter gebruik van een veel groter aantal referenten
(11) dan Vinokur-Kaplan. Mogelijk als gevolg hiervan vinden zij dat de attitu-
de niet alleen een functie lijkt te zijn van de attitude-verwachtingen maar
tevens van de normatieve verwachtingen (zie ook de bespreking van de studie
van de Haan e.a.,  1985 en Fishbein, Ajzen & McArdle,  1980).

Jaccard en Davidson (1972) betrekken in hun studie naar het gebruik van de
anticonceptiepil ook vele referenten (12). Hun vraag naar de neiging van de
respondenten om zich te conformeren aan deze referenten is bovendien niet
gericht op het specifieke criterium gedrag (gebruik van de pil), maar op een
veel bredere categorie (sexueel gedrag). Deze vorm van inconsistentie zou een
reductie van de voorspellende waarde van de subjectieve norm tot gevolg
kunnen hebben. Beide aspecten samen (veel referenten    en een verschil    in
aggregatieniveau van het gedrag) verklaren mogelijk het relatief kleine ge-
wicht van de subjectieve norm.

14 De multipele correlatie tussen de algemene maten en de intentie wordt ook vermeld. Deze is
voor zowel de studie naar de 'zoete' als die naar de 'vette' snacks .55 en daarmee iets hoger
dan de multipele correlatie met de componenten.
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Davidson en Jaccard (1975) vinden in drie studies met betrekking tot het
plannen van de gezinsgrootte dat de attitude en de subjectieve norm een gelij-
ke mate van invloed hebben op de intentie. Ook hier geldt dat de onderzoe-
kers de neiging tot conformeren (MCi) vaststellen ten aanzien van een veel te
brede categorie van gedrag, wat een onderschatting van de invloed van de
subjectieve norm tot gevolg kan hebben gehad. Ter illustratie wordt een voor-
beeld gegeven van een normatief-verwachtings-item: "My parents think 1
should  have a two-child family"; het 'bijbehorende' MC,-item  luidt.   "Gene-
rally speaking I want to do what my parents think I should do".

Uit een onderzoek door Werner, Middlestadt-Carter en Crawford (1975) naar
het krijgen van een derde kind blijkt dat de verwachte grotere invloed van de
subjectieve norm ook afhankelijk is van de vorm van de attitude-vraagstelling
De door de onderzoekers gehanteerde gesloten vraagstelling is overeenkomstig
het Fishbein en Ajzen format. De open vragen laten de respondent de ruimte          
om drie voor- en drie nadelen van het gedrag te noemen en deze te scoren
naar het belang en de kans op het zich voordoen van deze gevolgen van het
gedrag. De subjectieve norm had betrekking op drie persoonlijke referenten
(echtgenoot, vrienden en ouders). De resultaten laten zien dat de relatieve
invloed van de subjectieve norm veel groter is bij gebruikmaking van open
attitude-vragen. Onze veronderstelling is dat de reden hiervoor is dat hante-
ring van de open attitude-vragen kan leiden tot een veel grotere corresponden-
tie tussen attitude-gevolg verwachtingen en normatieve verwachtingen. De
referent kan zelf bijvoorbeeld aangeven dat een voordeel van het

gedrag is dat            I
de echtgenoot zeer blij zou zijn met het gedrag.

De invloed van het hebben van ervaring met het gedrag op het belang van de
subjectieve norm wordt door Manstead, Proffitt en Smart (1983) aangegeven.
Indien een vrouw reeds een kind had liet zij haar intentie met betrekking tot
het geven van borst- of flesvoeding aan een volgend kind in mindere mate
beinvloeden door de mening van anderen dan wanneer het een eerste kind
betrof. Dit resultaat wordt mogelijk ten dele verklaard doordat de vrouwen die
reeds 66n of meer kinderen hebben de meningen van de voor hen relevante
referenten hebben geinternaliseerd. De referent-meningen zijn als het ware al
verdisconteerd in de eigen attitude-afwegingen waardoor de relatieve invloed
van de subjectieve norm afneemt.

Ervaring met gedrag kan ook leiden tot een in het geheugen meer toegankelij-
ke en uitgesproken attitude. Dit zou een additionele verklaring zijn voor de
bevinding dat het relatieve gewicht van de attitude toeneemt naarmate men
over meer ervaring met het gedrag (i.c. roken) beschikt (Sherman, Presson,
Chassin, Bensenberg, Orty & Olshavsky, 1982). Ervaring werd vastgesteld
aan de hand van vijf items die alle betrekking hadden op de mate waarin men
had nagedacht over en in aanraking was gekomen met (de gevolgen van) het
gedrag. Verwacht wordt  dat de referenten   (met name vrienden)   in dit geval
over het algemeen slechts in geringe mate (belangrijke) gevolgen ervaren van
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het al dan niet gaan roken van de respondent. Op de effecten van de invloed
van ervaring wordt in paragraaf 3.5.3 teruggekomen.

Uit een studie door Brinberg (1979) naar kerkbezoek blijkt dat het relatieve
gewicht van attitude en subjectieve norm afhankelijk is van de sociale groep
waarvan men deel uitmaakt (katholieken, protestanten en joden). Ook de mate
waarin beide componenten gezamenlijk de intentie voorspellen is anders per
geloofs-groep. Een oorzaak voor dit laatste punt is wellicht gelegen in de
gebruikte terminologie. De items hadden namelijk betrekking op 'kerkbezoek'
en  bijvoorbeeld ook op de normatieve verwachtingen  van de 'priester'.  Deze
woordkeuze kan tot een niet eenduidige vraagstelling voor de joodse subgroep
geleid hebben (in mindere mate geldt dit ook voor de protestantse subgroep).
De subjectieve norm werd, evenals in de studie van De Haan e.a. (1985),
gemeten via den algemene vraag. Dat is jammer aangezien het juist in dit
onderzoek aardig geweest zou zijn na te gaan in welke mate specifieke refe-
renten (binnen of buiten de sociale groep) het gedrag in kwestie beYnvloeden.
Nu kan niet met enige zekerheid vastgesteld worden welke gevolgen de (onbe-
kende) referenten zouden ervaren van de keuze van de respondent om de kerk
al dan niet te bezoeken.

Dat de situatie waarin het gedrag optreedt relevant is voor het belang van de
subjectieve norm blijkt uit twee studies naar het kopen en drinken van alcohol
(Fishbein & Ajzen, 1980; Schlegel, Crawford & Sanborn, 1977). Indien
referenten aanwezig zijn als de respondent het gedrag vertoont is de invloed
van hun mening groter dan wanneer zij niet aanwezig zijn. Bovendien neemt
de invloed van de subjectieve norm toe naarmate de referenten zich meer van
het gedrag van de respondent aantrekken, dan wel naarmate zij meer controle
over het gedrag hebben (hl. omdat de meeste respondenten minderjarig zijn;
Schlegel  e.a.,   1977, p425). Hierop aansluitend blijkt dat wanneer responden-
ten met anderen discussieren over het gedrag in kwestie, de subjectieve norm
een grotere invloed heeft op de intentie dan wanneer zij dit niet doen (Sapp,
Harrod & Zhao, 1994)15.

Tenslotte blijkt uit een studie door Kok, Buisman, Kampschuur, Kirst en Van
der Vange (1981) dat het effect van attituden op anoniem gedrag groter is dan
het effect op publiek gedrag. Voor het effect van de subjectieve norm zou het
omgekeerde moeten gelden. Dit laatste wordt gedeeltelijk bevestigd. De in-
vloed van de subjectieve norm op de intentie verschilt niet voor de twee situa-
ties. De directe invloed op het feitelijke gedrag is echter wel significant groter
in de publieke conditie (r=.31 versus r=.23, z=5.93, p <.001)). Het gedrag
in kwestie bestaat uit het versturen van een kaartje respectievelijk het ophan-
gen van een affiche voor het raam, in het kader van een 'red de zeehonden

campagne'. Wij verwachten  dat dit gedrag als zodanig geen belangrijke gevol-

15 De resultaten van dit onderzoek worden niet in de tabel vermeld daar er gebruik werd
gemaakt van andere parameter waarden (Lisrel coefficienten).

63



gen zal hebben voor de vijf door de respondenten zelf uit te kiezen referenten.
Slechts indien de referenten de huisgenoten zijn en deze fel tegen de campag-
ne zijn zouden zij een enigszins belangrijk negatief gevolg ervaren.

Uit de verschillende onderzoeksresultaten blijkt dat het belang van de subjec-
tieve norm ten opzichte van de attitude wisselend is. Ajzen en Fishbein (1980,
p58-59) veronderstellen dat de weging van de subjectieve norm af hangt van
het type gedrag, de context, het doel en verschillen tussen personen.

Wij zouden dit willen preciseren door te stellen dat de invloed van de subjec-
tieve norm op het intentionele gedrag groter is naarmate:
1 de referenten op wie de subjectieve norm maat betrekking heeft in grotere

mate de gevolgen van het gedrag van de respondent zullen ervaren. Dit
heeft waarschijnlijk tot gevolg dat:
• de verwachte meningen van deze referenten meer uitgesproken (extreem)

zullen zijn (NB,-component);
• de respondent sterker geneigd is zich te conformeren aan deze referenten

(MCi-component).
2 de respondent minder ervaring heeft opgedaan met (de gevolgen van) het

gedrag. Naarmate de respondent over meer ervaring met het gedrag be-
schikt des te groter is de kans dat:
• de respondent de meningen van de referenten heeft geYnternaliseerd

waardoor deze meningen in grotere mate reeds in de attitude-component
tot uitdrukking kunnen komen en de toegevoegde waarde van de subjec-
tieve norm-component afneemt;

• de respondent een in het geheugen meer toegankelijke en uitgesproken
(extreme) attitude heeft;

•  dit gedrag positieve opbrengsten oplevert.
3 de attitude-vragen in mindere mate betrekking hebben op de gevolgen van

het  gedrag  voor de referenten.

De opzet van het onderhavige onderzoek maakt toetsing van deze drie hypo-
thesen helaas niet mogelijk. In onze studie richten wij ons op de invloed van
de subjectieve norm op het (ver)kopen van vrije tijd. Het (ver)kopen van vrije
tijd kan belangrijke gevolgen hebben voor anderen, i.c. de chef, collega's,
klanten en huisgenoten   van de respondent. De verwachting   is   dat de meeste
respondenten een idee zullen hebben over de mening van deze anderen ten
aanzien van de keuze om tijd te (ver)kopen. Andere interessante keuzemoge-
lijkheden, zoals het opbouwen van extra pensioen, blijven om pragmatische
redenen buiten het bestek van onze studie.

Een determinant die naast de subjectieve norm aan het Fishbein model werd
toegevoegd is de mate van 'perceived behavioral control' (Ajzen, 1985; Ajzen
&   Madden, 1986). Verondersteld wordt   dat de waargenomen controle   over
het gedrag een goede afspiegeling is van de, moeilijk meetbare, feitelijke
controle die men over het gedrag heeft. Het resulterende model wordt be-
schreven in de theorie van gepland gedrag. De toevoeging is mede een
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Tabet 3.3. Onderzoeksresultaten verkregen met het Fishbein en Ajzen model
Corr. coeff. r Regressie coeff. w Mult. Corr.

Onderzoekers Gedrag- Aantal corr. coeff. r class.

(sintentie) resp. AB-I SN-I AB SN            R I-B referent

Fishbein e.a. Keuze tussen twee presidents-        68 .81 .71 .61 .27 .83 .80           -

(1980: H 13) kandidaten

Singh e.a. Keuze voor een kandidaat in 547 .52 -.08               *                     *                  *                      *

(1995) verkiezingen

Bowman & Fish- Keuze in referendum m.b.t.           80 .91 .72 .80 .17 .92 .89          --

bein restricties voor bouwen nucleai-

(1978) re energiecentrales

Sperber e.a. (1980) Keuze door high-school studen- 111 .83 .64 .67 .29 .86                *                      -

tes voor cartiBre vs. huisvrouw

De Haan e.a. Keuze voor het al dan niet naar 151 .55 .01        *           *         *           .40            =

(1985) de tandarts gaan

Fishbein e.a. Aanmelden bij alcohol 160 .69 .67 .43 .37 .73 .76          +

(1980: H15) ontwenningskliniek

Mesters & Het eten van: 560

Oostveen (1994) •  zoete snacks 560 .43 .29       *          * .46 .36           --

• vette snacks 560 .45 .34             * *46 .35           -

Vinokur-Kaplan Keuze voor een tweede of derde 282 .65 .83 .19 .70 .85 .42           +

(1978) kind
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g
Tabel  3.3.   Onderzoeksresultaten  verkregen  met  het  Fishbein  en  Ajzen  model   (vervolg)

Corr. coeff. r Regressie coeff. w Mult. Corr.
Onderzoekers Gedrag- Aantal corr. coeff. r class.

(sintentie) resp. AB-I SN-I AB SN           R I-B referent

Smetena & Adler Keuze voor een abortus 136 .50 .69 .21 .46 .76 (n=50)             +

(1980) .96

Jaccard & Gebruik van anticonceptie-            73 .81 .66 .65 .26 .84                *                       +

Davidson (1972)          pil

Davidson & Keuze voor: 270

Jaccard (1975) •   volgend kind in 2 jaar .74 .69 .52 .39 .80 .80          +
•  2 kind gezin .63 .63 .41 .40 .71 .71            +

•  gebr. anticonceptiepil .70 .74 .40 .52 .81                 .81                     +

Werner e.a. Keuze voor derde kind bij:              59                                                                                                     *
(1975) •  open vragen .76 .61 .61 .26 79                     =

• gesloten vragen .51 .61 .36 .51 .70                     +

Manstead e.a. Borst- of flesvoeding als: 215 .73 .60 .77 .82            +

(1983) •  eerste kind 106 .46 .45

•   niet eerste kind 109 .53 .19

Sherman e.a. Het roken van sigaretten 3229      *          *                                           *

(1982) •   junior high school stud. 1496 .52 .29 .68                        --

•  high school studenten 1733 .46 .28 .63



Tabel 3.3. Onderzoeksresultaten verkregen met het Fishbein en Ajzen model (vervolg)
Corr. coeff. r Regressie coeff. w MuIt. Corr.

Onderzoekers Gedrag- Aantal corr. coeff. r class.

(sintentie) resp. AB-I SN-I AB SN             R I-B referent

Brinberg (1979) Kerkbezoek door: 209 (n=95) .72     =

• Katholieken        91 .60 .51 .48 .33 .68         *

• Protestanten        69 .73 .61 .58 .22 .75          *

•  Joden                        49 .43 .44 .36 .38 .57        *

Fishbein & Ajzen Kopen van merk bier:                     37                                                                                                     *

(1980: H2) •   voor eigen gebruik .70 .47 .69                .01             .70                                        -

m   om aan vrienden te sen'eren .71 .62 .53 .29 75                                         +

Schlegel e.a. Dnnken van alcohol 124       *          *                                           *

(1977) -  thuis bij ouders .35 .48 .75                        +

•   op feest bij vrienden .58 .27 .78                       =

•  in pub .43 39 .73                        +

Koke.a. (1981) campagne 'Red zeehonden'           113                                       *              *
• kaartje sturen (anoniem) .52 .37 .54 .45           --

• affiche ophangen voor raam .40 .30 .42 .73          --

(publiek)

AB  =  Attitude ten opzichte van gedrag;  SN = Subjectieve  norm;  I = Intentioneel gedrag;  B = Gedrag;

+       de referenten ondervinden zeer waarschijnlijk weI gevolgen van het gedrag
=        er bestaat geen eenduidige verwachting aangaande de referent-gevolgen

de referenten ondervinden niet of nauwelijks gevolgen van het gedrag
*      waarde is onbekend
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(bescheiden) reactie op de kritiek dat andere variabelen, zoals de aanwezig-
heid van benodigde hulpmiddelen, vaardigheden en coOperatie van anderen,
invloed zouden hebben    op het intentionele gedrag    (zie   voor een overzicht:
Eagly & Chaiken, 1993). De uitbreiding van het Fishbein en Ajzen model met
de controle variabele maakt het naar verwachting mogelijk om gedrag dat menin mindere mate zelf kan beYnvloeden, beter te voorspellen. Deze variabele is
zeer  vergelijkbaar met Bandura's omschrijving  van het begrip 'sel f-efficacy':
"the conviction that one can succesfully execute (a given) behavior" (Bandura,
1977, p193). Evenals in de theorie van beredeneerd gedrag wordt nu, in de
theorie van gepland gedrag, gesproken over een algemene controle variabele
en de componenten ('control beliefs') daarvan. Opvallend is dat verondersteld
wordt dat de waargenomen controle het feitelijke gedrag niet alleen indirect,
via de intentie, maar ook direct beYnvloedt.
Ajzen (1991) geeft een overzicht van twaalf studies waarin de theorie van ge-
pland gedrag werd getoetst. Het te voorspellen gedrag varieerde (keuze in
verkiezingen, winkeldiefstal, het spelen van video-spelletjes, gewichtsverlies).
In de meeste van deze en andere studies (zie Eagly & Chaiken, 1993, p188)
bleek de voorspelbaarheid van het gedrag te verbeteren indien de mate van
waargenomen controle als predictor werd toegevoegd. De toevoeging lijkt het
meest waardevol indien het gedrag in kwestie vaardigheden en hulpmiddelen
vereist waarover de respondent meer of minder de beschikking kan hebben.

Wij veronderstellen dat in onze studie een meting van de waargenomen con-
trole over het keuzegedrag in het flexibele beloningssysteem weinig zou toe-
voegen aan de attitude en subjectieve norm. De belangrijkste factoren die de
invloed van de respondent op het keuzegedrag zouden kunnen verkleinen zijn
naar onze verwachting: een gebrek aan financiele middelen (inkomen) om
elementen te bekostigen, een gebrek aan benodigde werk- dan wel privt-tijd,
tegenwerking van keuzegedrag door anderen en onvoldoende kennis van het
systeem om een keuze te kunnen en/of durven maken. De laatste factor (waar-
genomen kennis) wordt in het onderzoek apart meegenomen. De overige
factoren vormen een onderdeel van de aan de respondenten voor te leggen
attitude- en normatieve verwachtingen. Wij hebben er derhalve voor gekozen
om in onze studie te volstaan met het bij de theorie van beredeneerd gedrag
behorende model.   Het zou interessant  zijn in ander onderzoek  na   te  gaan  of
onze verwachtingen met betrekking tot de rol van de waargenomen controle,
gerechtvaardigd zijn.

3.5.3 Modererende variabelen

Een derde verklaring voor de zwakke relatie tussen attituden en gedrag ver-
wijst naar de invloed van bepaalde factoren op deze relatie, zoals het aantal
alternatieven dat wordt overwogen, zelfbewustzijn, 'need for cognition' en
betrokkenheid (zie voor een overzicht van modererende variabelen. Wicker,
1969, 1971; Wicker & Pomazal, 1971; Fazio & Zanna, 1981; Ajzen, Timko
& White, 1982).
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Een belangrijke aanzet tot onderzoek naar de invloed van modererende varia-
belen vormt de discussie rond de wederkerigheid van de relatie tussen attitude
en gedrag!6. Zo is de veronderstelling, afgeleid van Festinger's (1957) cog-
nitieve dissonantietheorie   en   Bem's (1967) zelf-perceptie theorie, dat attitude-
verandering kan volgen uit vrijwillig vertoond gedrag, vele malen empirisch
bevestigd (Fazio & Zanna, 1981, p163). Als een attitude slechts een rationali-
satie achteraf is van het voorgaande gedrag, en als gedrag stabiel is, dan zou
de attitude niets substantieels toevoegen aan de voorspelling van gedrag,

aangezien gedrag in dit geval in zeer hoge mate door voorgaand gedrag be-
paald zou worden (Regan & Fazio, 1977). Naarmate voorgaand gedrag een
grotere samenhang vertoont met de attitude, zal de attitude, mits betrouwbaar
gemeten, dus een grotere samenhang vertonen met toekomstig gedrag.
Bentler en Speckart (1979) stellen een uitbreiding van het Fishbein en Ajzen
model voor waarbij voorgaand gedrag zowel intentioneel gedrag als feitelijk
toekomstig gedrag beinvloedt. Bovendien veronderstellen   zij    dat de attitude
niet alleen indirect, via de intentie, maar ook direct het toekomstig feitelijk
gedrag beinvloedt. Onderzoek door Bentler en Speckart (1979), op het gebied
van drugs- en alcoholgebruik door studenten, wijst uit dat dit uitgebreide
model een significant betere fit vertoont dan het oorspronkelijke Fishbein en
Ajzen model (zie ook: Bearden & Woodside, 1977 en Bender & Speckart,
1981). Hierbij moet worden aangetekend dat zij slechts een algemene attitude
vaststellen (geen evaluatie van beliefs) en dat zij de neiging tot conformeren
(MC,) nia meten. Bovendien werd voorgaand gedrag niet objectief, maar
retrospectief door de respondent zelf opgegeven. Uit een studie door Fre-
dricks en Dossett (1983), waarbij deze potentiele problemen werden verme-
den, alsmede uit een studie door Gallois e.a. (1994) blijkt dat overeenkomstig
het originele Fishbein en Ajzen model er geen direct pad van attitude naar
toekomstig gedrag werd gevonden. De hypothese dat voorgaand gedrag zowel
intentioneel als toekomstig gedrag direct beinvloedt werd wel bevestigd
(p510)17. Bagozzi (1981) toont daarentegen aan dat voorgaand gedrag niet
direct, maar slechts via gedragsintenties, toekomstig gedrag beinvloedt. De
relaties tussen attitude en intentie en tussen intentie en gedrag blijken boven-
dien te worden verzwakt door opname van voorgaand gedrag in het voorspel-

lingsmodel.
Naar aanleiding van de grote hoeveelheid (tegenstrijdige) onderzoeksresultaten
stellen Fazio en Zanna (1981) voor om niet langer de vraag te stellen "of
attituden gerelateerd  zijn aan gedrag", maar "Under what conditions do  what
kinds of attitudes held by what kinds of individuals predict what kinds of
behavior?" (p165). Hiermee wordt de vraag naar de invloed van modererende
variabelen naar voren geschoven. Een, voor ons onderzoek belangrijk, onder-

werp waarop Fazio en Zanna ingaan naar aanleiding van hun voorstel is de
wijze waarop attituden tot stand komen. De invloed van voorgaand gedrag

16 De invloed van voorgaand gedrag en van gewoontes zou ook bij de tweede verklaring aan bod
kunnen komen, indien verondersteld wordt dat deze variabelen een directe invioed op (intenti-
oneel) gedrag hebben (zie bijvoorbeeld: Kok, Meertens & Wilke, 1987, p51)

17 Zie ook Echabe en Garate (1994).
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speelt hierbij een grote rol. De hypothese is dat attituden die afgeleid zijn van
voorgaand feitelijk gedrag   (er is sprake van directe ervaring), sterkere deter-
minanten zijn van toekomstig gedrag dan attituden die niet vooraf gegaan
worden door relevant gedrag maar door bijvoorbeeld schriftelijke of monde-
linge informatie (er is sprake van indirecte ervaring). Regan en Fazio (1977)
voerden een veldstudie en een laboratorium experiment uit ter toetsing van
deze hypothese. In de veldstudie geven studenten hun attitude weer ten aan-
zien van de huisvestingscrisis op hun campus. Intentioneel gedrag werd geme-ten door te vragen naar het aantal acties (zes opties werden voorgelegd) dat de
student zou willen ondernemen om de huisvestingsproblemen op te lossen.
Directe ervaring met het huisvestingsprobleem werd verondersteld te bestaan
voor die studenten die een tijdelijke verblijfplaats toegewezen hadden gekre-
gen. Het hebben van een vaste verblijfplaats werd als indicator genomen voor
indirecte ervaring met het huisvestingsprobleem. De antwoorden op drie
controle vragen tonen aan dat de 'directe ervaring' groep in het verleden
inderdaad meer actie heeft ondernomen om iets te doen aan het huisvestings-
probleem en dat zij aangeven beter geinformeerd te zijn over het probleem
dan de 'indirecte ervaring' groep. Uit de onderzoeksresultaten blijkt vervol-
gens dat de attituden van de twee groepen (op din item na) niet significant
van elkaar verschillen. De samenhang tussen de attituden en het intentionele
gedrag van de 'directe ervaring' groep blijkt echter veel groter te zijn dan de
samenhang tussen attituden en gedrag     van     de ' indirecte ervaring' groep
(z-2.20,  p  < .03).  Ook  in het experiment dat Regan en Fazio uitvoerden,
alsme(ie in studies door Fazio en Zanna (19783, 1978b) en door Songer-
Nocks (1976) werd deze hypothese bevestigd.
De conclusie die Fazio en Zanna (1981) naar aanleiding van hun overzicht
geven sluit aan bij de eerder genoemde notie van Tittle en Hill (1970). "There
is evidence to suggest that direct experience attitudes are more clearly defi-
ned, held with greater certainty, more stable over time, and more resistant to
counterinfluence. These various qualities are undoubtedly related    to    some
degree and they all reflect what might be considered the strength of the attitu-
de. Due to this relative strength, attitudes based on direct experience are morelikely to serve as guides to behavior than are attitudes based on indirect expe-
rience" (Fazio & Zanna, 1981, p185)1: Deze conclusie   ligt ten grondslag
aan de hypothese dat de samenhang tussen de attitude ten opzichte van (deel-
name aan elementen in) een flexibel beloningssysteem en feitelijk keuzegedragsterker is voor diegenen die meer ervaring hebben opgedaan met het desbe-
treffende systeem.

Dit impliceert dat de samenhang tussen de feitelijke keuze en de attitude ten
opzichte van deze keuze groter is naarmate men:

18 Zie Fazio (1990) en Doll en Ajzen (1992) met betrekking tot de relatie tussen de toegankelijk-
heid in het geheugen van attituen en (in)directe ervaring.
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1 meer directe ervaring heeft opgedaan door al dan niet deel te nemen aan
het systeem;

2 meer indirecte ervaring heeft opgedaan door middel van schriftelijke infor-
matie, mondelinge informatie (wat zeggen anderen over het systeem) en
'modeling' (hoe reageren collega's op deelname aan het systeem).

Verwacht mag worden dat het aantal jaren dat het systeem bestaat binnen de
organisatie (mits men at die tijd in dienst was) een indicatie is van de mate
van indirecte ervaring met dit systeem. Deze hypothese wordt om pragmati-
sche redenen niet getoetst in ons onderzoek. De onderzoeksgroep wordt name-
lijk beperkt tot diegenen die gedurende de gehele periode van het onderzoek
in dienst waren, zij hebben allen evenveel indirecte ervaring met het systeem.

3.6 Samenvatting

Een attitude wordt in deze studie beschouwd als een evaluatieve houding die
een affectieve lading heeft   en   die mede gebaseerd wordt op cognities.    Een
aantal auteurs meent dat de attitude ook een gedragscomponent kent. Deze
visie staat een helder onderscheid tussen attitude en gedrag in de weg. In deze
studie wordt gepleit voor het maken van een onderscheid tussen een attitude
en intentioneel gedrag. Verondersteld wordt dat de attitude in belangrijke mate
het intentionele gedrag bepaalt. De intentie  is naar verwachting een directe
determinant van het feitelijke gedrag. Het uitgangspunt voor de keuze van een
attitude-maat is in onze studie een expectancy-value-theoretisch perspectief op
motivatie. Dit wil zeggen dat de attitude ten opzichte van gedrag bepaald
wordt door de verwachtingen die men heeft over de mate waarin dit gedrag
leidt tot uitkomsten en de waardering van deze uitkomsten (Vroom, 1964).
Verondersteld wordt dat het niet alleen de attitude is die de intentie zal be-
invloeden, maar dat tevens de verwachte houding van anderen een rol speelt
bij de intentionele gedragskeuze. Gegeven de veronderstellingen wordt ge-
bruik gemaakt van het Fishbein en Ajzen model, gebaseerd op de theorie van
beredeneerd gedrag.    Bij dit model zijn diverse kanttekeningen te plaatsen.
Deze hebben met name betrekking op de operationalisatie en het relatieve
belang van de determinanten van de intentie en op de correspondentie tussen
de metingen van de modelcomponenten. Zo wordt er in de eerste plaats een
discussie gevoerd over de toegevoegde waarde van de kans-component van de

attitude en over de component van de subjectieve norm die de neiging tot
conformeren betreft. In pragmatische zin hangt hiermee samen dat het resul-
taat van een vermenigvuldiging van een produkt en een derde variabele gevoe-
lig is voor lineaire transformatie, indien niet alle variabelen via ratio-schalen
gemeten zijn. Dit probleem wordt vermeden door zowel de attitude als de
subjectieve norm via slechts 66n component te meten.
In de tweede plaats is aangegeven dat verwacht wordt dat de subjectieve norm
vooral een rol zal spelen in die situaties waarin diegenen wiens mening een
rol zou spelen bij de besluitvorming zelf in belangrijke mate gevolgen van de
beslissing ondervinden. In de derde plaats wordt het correspondentieprincipe
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behandeld (de mate waarin de modelcomponenten corresponderen in termen
van het gedefinieerde gedrag, het doel, de context en de tijdsperiode waarover
gesproken wordt). Het gegeven literatuuroverzicht met betrekking   tot   deze
aspecten en de specifieke toepassing van de theorie geven aanleiding tot een
aanpassing  van  het te hanteren model.

In het volgende hoofdstuk zal op het aangepaste model, zoals dat ten grond-
slag ligt aan onze studie, nader worden ingegaan. Bespreking van dit model
vindt plaats in het kader van de uitwerking van de eerste centrale onderzoeks-
vraag naar de voorspelbaarheid van keuzegedrag binnen flexibele belonings-
systemen. Na de bespreking van de eerste centrale vraag worden de tweede en
derde centrale vraag behandeld. Deze vragen hebben respectievelijk betrek-
king op de stabiliteit van feitelijk keuzegedrag en het rendement van flexibele
beloning.   Voor  elk  van  de drie onderwerpen van onderzoek worden hypothe-
sen geformuleerd.
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4 Voorspelbaarheid, stabiliteit en
rendement

4.1 Inleiding

In  de  algemene  inleiding  (hoofdstuk  1)   is  aangegeven  dat  de drie centrale vra-
gen in deze studie betrekking hebben op de voorspelbaarheid, de stabiliteit en
het rendement van het maken van keuzen binnen flexibele beloningssystemen.
In deze paragraaf zullen deze centrale vragen nader gedefinieerd worden, waar-
na ingegaan wordt op twee manieren om keuzegedrag in verschillende organisa-
ties en systemen beter te kunnen vergelijken. Zo worden in de eerste plaats drie
niveaus onderscheiden waarop we keuzegedrag kunnen analyseren. In de twee-
de plaats wordt aangegeven dat we het aantal te onderzoeken keuzen kunnen
reduceren door bepaalde keuzemogelijkheden samen te nemen. In plaats van
keuze-elementen worden dan categorieen van keuzen bekeken. Vervolgens zal
worden uitgelegd op welke wijze de twee vormen van keuzegedrag (intentioneel
en feitelijk keuzegedrag) in ons onderzoek worden gemeten. Hierbij wordt de
onderzoeksopzet in hoofdlijnen weergegeven.

Onder de voorspelbaarheid van keuzen wordt verstaan: de mate waarin aan de
hand van een beperkt aantal determinanten de variantie in de deelname aan een
flexibel beloningssysteem en de elementen daarin verklaard dan wel voorspeld
kan  worden.
Met de stabiliteit van keuzegedrag wordt dan gerefereerd   aan:   de mate waarin
feitelijke, in de praktijk gemaakte, keuzen in de tijd onveranderd blijven. Door
stabiliteit op deze wijze te definieren is er een directe relatie met de vraag naar
de   voorspelbaarheid van keuzegedrag. Er wordt immers nagegaan in welke
mate eerder gemaakte keuzen van invloed zijn op later te maken keuzen.
Met het rendement van flexibele beloning wordt tenslotte verwezen naar: de
mate waarin de invoering van, of de deelname aan (een element binnen) een
flexibel beloningssysteem leidt tot een toename van de kennis van het gevoerde
(flexibele) beloningsbeleid, het toekennen van een grotere betekenis aan de
beloning en tot een grotere tevredenheid met de beloning.

Uit de bovenstaande definities blijkt dat het maken van keuzen  binnen flexibele
beloningssystemen   in ons onderzoek centraal staat.   De te maken keuzen hebben
in de eerste plaats betrekking op het al of niet deelnemen aan het systeem ( r
niveau). Men neemt deel aan het systeem als men tenminste 6dn bron-element
omzet in 66n doel-element. In de tweede plaats worden keuzen gemaakt ten
aanzien van de afzonderlijke elementen (2' niveau). Per element wordt bepaald
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of men dit element wil gebruiken in het systeem, als bron (door het element in
te leveren) of als doel (door aan het element een deel van het volume te beste-
den). Tenslotte wordt bepaald hoeveel geld of dagen men omzet via een be-
paald element (3: niveau).
Uit  Figuur  4.1  blijkt dat ieder volgend niveau het voorgaande niveau vooron-
derstelt. Aangezien niveau 2 en niveau 3 betrekking hebben op hetzelfde meet-
object (deelname aan een element) wordt in de hypothesen in dit hoofdstuk
slechts gesproken over niveau 2. Hiermee wordt geimpliceerd  dat de desbetref-
fende hypothesen ook op niveau 3 getoetst kunnen (of vanwege het vereiste
meetniveau juist moeten) worden.

Het onderscheiden van de drie niveaus  van keuzegedrag  (deelname aan het sys-
teem, aan een element en de mate van deelname aan een element), is een eerste
stap om het keuzegedrag en de mate waarin dit gedrag voorspelbaar is te kun-
nen vergelijken voor verschillende organisaties. Een tweede stap is het vergro-
ten   van de vergelijkbaarheid  van de elementen   op het tweede en derde niveau.
Dit is mogelijk door slechts die elementen in de analyses te betrekken die in de
meeste deelonderzoeken zijn opgenomen. Deze elementen dienen dan vervol-
gens niet als enkelvoudige arbeidsvoorwaarden te worden beschouwd, maar als
categorielin arbeidsvoonvaarden1 . Zo wordt gesproken over het verkopen van
tijd en niet meer over het verkopen van ADV, ATV, vakantie- of verlofdagen.
Eveneens is het voor dit onderzoek niet interessant welk specifiek pensioenpro-
duet, zoals bijvoorbeeld een lijfrentepolis, werd aangeboden: gekeken wordt
naar de mogelijkheid extra pensioen op te bouwen. Ook het verschil tussen een
spaarloonregeling en een premiespaarregeling blijft buiten beschouwing, evenals
het verschil tussen de diverse geldelijke bronnen (salaris, vakantiegeld, dertien-
de maand). Dit betekent dat enkele zeer organisatiespecifieke elementen die,
naar blijkt uit de deelonderzoeken, nauwelijks aanleiding geven tot deelname
aan het systeem in kwestie, buiten beschouwing kunnen blijven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid in een flexibel beloningssysteem geld te beste-
den aan een sociaal fonds, kinderopvang of hypotheekopties. Veelal bestonden
deze elementen reeds in het standaard arbeidsvoorwaardenpakket en besteedde
een  deel  van de werknemers hieraan  at een gedeelte  van het salaris.
Het keuzegedrag met betrekking tot deze specifieke elementen zal wel apart
beschreven worden. Ter verantwoording van de keuze om elementen samen  te
voegen worden de correlaties tussen de afzonderlijke elementen besproken.
Bovendien worden de correlaties tussen de afzonderlijke elementen en de deter-
minanten in het voorspellingsmodel vergeleken met de correlaties tussen de
categorietn en de determinanten.
De laatstgenoemde vergelijking is noodzakelijk daar het mogelijk is dat twee
elementen in 66n categorie onderling hoog correleren, terwijl zij elk afzonder-
lijk een geheel andere samenhang vertonen met een derde variabele. Het is ook

1 Hiermee wordt geen normatieve uitspraak gedaan over het belang van de elementen versus het
belang van de categorieen. Verondersteld wordt slechts dat elementen in de analyses samen
genomen mogen worden en dat sommige elementen (om pragmatische redenen) buiten het be-
stek van dit onderzoek gelaten kunnen worden.
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Figuur  4.1.  De  dde  niveaus  ;vaarop  men  een  keuze  kan  maken

Keuze op niveau 1 Keuze op niveau 2 Keuze op niveau 3

Wil je iets wijzigen in je arbeids- Wat wil je wijzigen Hoeveel geld/dagen wil je omzetten?
voorwaardenpakket? (welke elementen)?

Ja, deelnemen aan element x (bij- Het besteden van een bepaald bedrag aan element x
voorbeeld het kopen van tijd) (bijvoorbeeld het kopen van 8 dagen t.w.v. f 1.000.--)

Ja, deelnemen aan het flexibele Nee, niet deelnemen aan element x Niets besteden aan element x (geen dagen kopen)
beloningssysteem
(deelnemen aan ten minste tan Een bedrag besteden (bijvoorbeeld f 5.000.-- aan extra
bron- en Edn doelelement) Ja, deelnemen aan element y pensioenopbouw)

(bijvoorbeeld extra pensioen-
opbouw)

Personeelslid maakt Nee, niet deelnemen aan element y Niets besteden aan element y (geen extra pensioen-                             1
de volgende keuze: opbouw)

Nee, niet deelnemen aan het Nee, niet deelnemen aan element x Niets besteden aan element x en y
flexibele beloningssysteem en y
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Tabe[ 4.1.  De categoriein

Categorie Beschrijving

Vrije tijd als bron Verkopen van vakantie-, ATV-, verlofdagen.

Salaris als bron Inleveren van een decl van het salaris en andere gelde-
lijke elementen, zoals een dertiende maand, vakantiegeld
en tantitme.

Vrije ti.id als doel Kopen van vakantie-, ATV-, verlofdagen.

Sparen als doel Het besteden van het volume aan Edn of meer spaar-
regelingen, zoals de spaarloonregeling, de premiespaar-
regeling en een vrije spaarregeling.

Pensioen als doel Het besteden van het volume aan een pensioenvoorzie-
ning, bijvoorbeeld ten behoeve van het opbouwen van
een hoger pensioen of de mogelijkheid om eerder of
geleidelijk uit te treden.

Contant geld als doel Het opnemen van het volume in de vorm van een
contante uitkering in geld.

mogelijk dat twee elementen laag samenhangen, maar wel eenzelfde verband
hebben met een derde variabele.
In Tabel  4.1  wordt een overzicht geboden van de  in het onderzoek te betrekken
gecategoriseerde elementen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van
alle enkelvoudige elementen, per organisatie.
Behalve dat in onze studie verschillende niveaus van keuzegedrag worden on-
derscheiden, onderscheiden we ook twee vormen van keuzegedrag: intentioneel
en feitelijk keuzegedrag. Intentioneel keuzegedrag (de keuze die men geneigd is
te maken) wordt gemeten via vragenlijsten. Een eerste vragenlijstonderzoek in
een organisatie noemen we een voormeting: het betreft immers de meting van
de attitudes en intenties alvorens er een flexibel systeem is ingevoerd. Na in-
voering van zo'n flexibel systeem kunnen de feitelijke keuzen van individuele
personeelsleden worden geanalyseerd. De feitelijke keuzen kunnen objectief
worden vastgesteld, daar zij zijn vastgelegd in zogenaamde personeelskeuze-
bestanden. Vervolgens kan een nameting plaatsvinden. Via een nameting kan
worden nagegaan hoe de personeelsleden denken over het ingevoerde systeem
en hoe zij de door hen gemaakte keuzen evalueren. Voor- en nameting kunnen
met elkaar vergeleken worden. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald of men
positiever is gaan denken over het geboden arbeidsvoorwaardenpakket na invoe-
ring van het flexibele beloningssysteem. Naarmate er meer metingen van het
intentionele en feitelijke keuzegedrag plaatsvinden, krijgt het onderzoek meer
een  longitudinaal karakter.
Indien een flexibel beloningssysteem niet (binnen de periode van deze studie) in
een organisatie wordt ingevoerd kan vanzelfsprekend noch een meting van de
feitelijke keuzen noch een tweede vragenlijstafname (nameting) plaatsvinden.
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Als het bij een eerste onderzoek (voormeting) blijft is er sprake van een corre-
lationeel design in de vorm van een 'one-shot case study' (Kidder & Judd,

1986). Dit type onderzoek biedt slechts inzicht in de mate van samenhang
tussen de onafhankelijke variabelen en het intentionele keuzegedrag, mede gelet
op de modererende variabelen. Het onderzoek kan bijdragen aan het inzicht in
het type variabele dat van invloed kan zijn op het keuzegedrag. Tevens biedt
een enkelvoudige meting de mogelijkheid om de betrouwbaarheid en de validi-
teit van de te gebruiken schalen te toetsen. Op basis van enkelvoudige metingen
kunnen natuurlijk geen causale uitspraken gedaan worden (zie ook § 4.4).

In het vervolg van dit hoofdstuk zal steeds worden aangegeven welk type on-
derzoek (steeds een combinatie van keuzevorm - intentionele of feitelijke keuze

- en design) de basis vormt voor de beantwoording van elk der centrale vragen.
Vier onderzoekstypen worden onderscheiden. Met een 'meting' wordt verwezen
naar een vragenlijstafname. In Tabel 4.2 wordt aangegeven welk type onder-
zoek relevant is gegeven de doelstellingen van ons onderzoek. In de laatste
tabelkolom wordt vermeld over hoeveel cases per onderzoeksdoelstelling be-
schikt kan worden. Deze cases worden nader beschreven in hoofdstuk 5.

In dit hoofdstuk zullen de hypothesen worden besproken die zijn afgeleid van
de drie centrale vragen. Paragraaf 4.2 gaat over de voorspelbaarheid van keu-
zegedrag.   Na  een meer algemene inleiding worden achtereenvolgens   de   hypo-
thesen behandeld met betrekking tot deelname aan het keuzesysteem als zodanig
(§ 4.2.1), het (ver)kopen van vrije tijd (§ 4.2.2) en deelname aan combinaties
van elementen2 binnen het keuzesysteem (§ 4.2.3). De determinanten van keu-
zegedrag die aan bod komen zijn onder andere afgeleid van de in hoofdstuk 2
besproken reflectietheorie en de in hoofdstuk 3 besproken theorie van berede-
neerd gedrag. In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de stabiliteit van de in
de praktijk gemaakte keuzen. De factoren die de mate waarin keuzen stabiel
zijn beYnvloeden worden aangegeven. Tevens wordt kort ingegaan op de poten-
title redenen voor het niet stabiel zijn van de keuze om deel te nemen aan een
flexibel beloningssysteem. Paragraaf 4.4 behandelt de verwachtingen op het
gebied van het rendement van keuzegedrag binnen flexibele beloningssystemen.
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.5 kort samengevat.

4.2  De voorspelbaarheid van keuzegedrag

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de centrale vraag naar de voorspel-
baarheid van keuzen eigenlijk in twee onderzoeksvragen uiteenvalt. De eerste
vraag heeft betrekking op het verklaren van intentionele keuzen, keuzen die
mensen geneigd zijn te maken. De tweede vraag is gericht op het voorspellen
van keuzen die feitelijk, in de praktijk, gemaakt worden.

2   Waar in het vervolg van dit hoofdstuk gerefereerd wordt aan 'de elementen' worden de gecate-

goriseerde elementen bedoeld, zoals het verkopen van tijd en het besteden van geld aan extra
pensioenopbouw.
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Tabel  4,2.  Het  type  onderzoek  dat  de  basis  vormt  voor  de  beantwoording  van  de  centrate  wagen

Onderzoeksdoel Gebruik maken van (type onderzoek) Centrale vraag heeft betrekking op N beschikbare cases

1.      Het verklaren van de intentionele keuze Een voormeting Voorspelbaarheid                                6

2.       Het voorspellen van de feitelijke keuze Een meting en een feitelijk keuze- Voorspelbaarheid                             2
bestand

3.       Het bepalen van de samenhang tussen Feitelijke keuzebestanden Stabiliteit                                           1
feitelijke keuzen op meerdere momenten (en nametingen)

4.       Achterhalen van de effecten van de Een voormeting, nametingen en Rendement                                         1
invoering van en feitelijke deeiname aan feitelijke keuzebestanden
een flexibel beloningssysteem



Het maken van zowel intentionele als feitelijke keuzen veronderstelt het doorlo-
pen van een beslissingsproces. Daar dit proces niet het onderwerp van onze

studie is (het gaat ons om de uitkomsten van het proces en het verklaren en
voorspellen van deze uitkomsten) gaan wij slechts kort in op enkele kenmerken
hiervan. Deze kenmerken vormen een kader waarin de, in de volgende subpara-
grafen te bespreken, hypothesen geplaatst kunnen worden.

Inherent aan het beslissingsproces is - vanuit een cognitief en procesmatig
perspectief - het afwegen van informatie over de gevolgen van de mogelijke
keuzen. De vraag naar de wijze waarop de gevolgen van bepaalde keuzen en de
attributen van alternatieven het keuzegedrag bepalen is een vraag naar de ge-
drags- of instrumentele rationaliteit van een beslissing. Deze vorm van rationa-
liteit heeft betrekking op het doel dat de beslissers voor ogen hebben en de
middelen die zij daartoe willen inzetten (Koopman, Broekhuysen & Wierdsma,
1988; van der Gaag, 1990). Edn van de aannames die ten grondslag liggen aan

het optreden van instrumenteel rationeel gedrag is de veronderstelling dat men-
sen maximalisatie van nut nastreven (Von Neumann & Morgenstern, 1953).
Met de term nut (of utiliteit) wordt gerefereerd aan een subjectieve waardering

die berust op de mate waarin bepaalde (positieve respectievelijk negatieve)
opbrengsten bereikt kunnen worden door iets in te leveren of door iets te beste-
den.

Wanneer, bijvoorbeeld voor het oplossen van een puur mathematisch probleem,
een eindig, goed te overzien aantal opties en opbrengsten overwogen moet
worden kan instrumentele rationaliteit optreden. In de meeste gevallen treedt
instrumentele rationaliteit echter niet op omdat de beslisser niet over volkomen
informatie beschikt3. Enerzijds is dit het gevolg van het (on)bewust beperken
van een veelal niet gelimiteerde hoeveelheid te verwerken informatie. Een
dergelijke beperking treedt niet alleen op om tot een betere beslissing te komen,
maar tevens vanwege het streven naar een optimale tijdsbesteding (Simon,
1976). Anderzijds is dit het gevolg van het feit dat men, ondermeer vanwege
(inter)menselijke beperkingen, geen perfecte kennis kan hebben van (alle conse-

quenties van) alle alternatieven. Zo kunnen bijvoorbeeld de invloed en de waar-
dering van een chef voor een bepaalde tijd-keuze niet bij voorbaat volkomen
verdisconteerd worden in de beslissing. Ook kunnen bepaalde onvoorziene bij-
effecten van een keuze, bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid of de ge-
zinssituatie, optreden. Het aantal onzekerheden waarmee men te maken heeft
zal slechts toenemen naarmate het tijdsperspectief en de complexiteit van het
beslissingsprobleem groter zijn. Simon (1976) stelt dat we derhalve niet moeten

spreken van de maximalisatie, maar van de optimalisatie van het verwachte nut
van keuzegedrag.

Het aanbrengen van veranderingen in de vormgeving van de arbeidsvoorwaar-
den is dus niet alleen tijdrovend, maar ook risicovol. Voor bestaande situaties

3   Zie van der Gaag (1990) voor een overzicht (van de schendingen) van de axioma's waarmee de
relatie tussen instrumentele rationaliteit en nutsmaximalisatie is geformaliseerd.
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beschikken mensen over zogenaamde routineprogramma's (March & Simon,
1958). Dit zijn in termen van Thierry (1989, p13) "allerlei gewoonten, ervarin-
gen, gegroeide opvattingen en verworven kennis...  die vaak direct en onmid-
dellijk een deel van ons gedrag beYnvloeden en als vanzelfsprekend een decl van
onze waarnemingen kleuren". Zo weten personeelsleden bijvoorbeeld  hoe  zij
hun vakantiedagen gebruiken en waarderen en in welke mate zij het werk kun-
nen voltooien, gegeven de omvang van hun vrije tijd en werktijd. Het handha-
ven van een bestaand arbeidsvoorwaardenpakket impliceert dus het handhaven
van bestaande gedragspatronen en is derhalve een relatief 'snelle' en 'veilige'
keuze.

De zojuist weergegeven gedachtengang leidt tot de veronderstelling dat er vele
redenen zijn om op arbeidsvoorwaarden-gebied 'alles bij het oude te laten'.  De
af te leiden hypothese luidt dan als volgt:

(4.1) de kans dat men geen verandering in het pakket aan zal brengen is

groter dan de kans dat men wel een verandering aan zal brengen in het
pakket.

Voert men nu toch een verandering in het pakket door, dan wordt op grond van
hypothese 4.1  verwacht  dat men vervolgens weer geneigd  zal  zijn om dit nieu-
we pakket in de tijd te handhaven. Kortom, verondersteld wordt dat mensen in
principe geneigd zijn stabiel gedrag te vertonen. Op de stabiliteit van keuzen zal
in  paragraaf 4.3 nader worden ingegaan. In paragraaf  4.2.1   tot  en  met  4.2.3
zullen nu achtereenvolgens de hypothesen worden besproken met betrekking tot
deelname aan het systeem, het (ver)kopen van vrije tijd en specifieke keuzepa-
tronen.

4.2.1       Deelname  aan het flexibele  beloningssysteem4

Verondersteld wordt dat personeelsleden in eerste aanleg niet 'zomaar' zullen
deelnemen aan een flexibel beloningssysteem, maar dat zij met deelname een
bepaalde uitwisseling van bronnen en doelen op het oog hebben. Het is echter
goed mogelijk om een aantal variabelen te onderkennen dat wel degelijk direct
van invloed zou kunnen zijn op de beslissing om al dan niet iets in het stan-
daard arbeidsvoorwaardenpakket te willen wijzigen. In deze paragraaf wordt
uiteengezet van welke variabelen een dergelijke invloed verwacht wordt. Alle te
bespreken variabelen werden eerder uitgebreid geintroduceerd in de hoofdstuk-
ken  2  en  3. De hypothesen hebben achtereenvolgens betrekking  op  de  rol  van:
de attitude, de betekenissen van en de tevredenheid met de beloning, de kennis
van de beloning en drie demografische variabelen. Overal waar in deze para-

4 Alle hypothesen in deze paragraaf die betrekking hebben op 'het al dan niet deelnemen aan het
flexibele beloningssysteem' kunnen getoetst worden door gebruik te maken van de dichotome
variabele 'wel/niet deelnemen' of de begrensde continue variabele die het aantal elementen
representeert waaraan men heeft deelgenomen.
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graaf gesproken wordt over 'deelname' wordt gerefereerd aan de eerste intenti-
onele of de eerste feitelijke keuze die iemand maakt. Dit wil zeggen: de keuze
die iemand, desgevraagd, maakt op het moment dat hij voor het eerst gecon-
fronteerd wordt met het desbetreffende flexibele beloningssysteem. Hierbij moet
steeds bedacht worden dat de variabelen waarvan een samenhang met de decl-
name verwacht wordt, gemeten worden gelijktijdig met de eerste intentionele
keuze en (derhalve) voorafgaande aan de eerste feitelijke keuze. De relatie
tussen de diverse variabelen en een eventuele volgende deelname (bijvoorbeeld
in het tweede of derde jaar dat een keuze gemaakt kan worden) wordt explora-
tief onderzocht.
Het algemene uitgangspunt bij het opstellen van de hypothesen is dat mensen
slechts dan wijzigingen in hun situatie zullen aanbrengen, wanneer zij verwach-
ten dat de resulterende situatie bevredigender zal zijn dan de huidige situatie.

(4.2) Naarmate men een minder positieve attitude heeft ten opzichte van het

standaard pakket zal men eerder geneigd zijn deel te nemen aan het
flexibele beloningssysteem.

(4.3) Deelnemers aan het systeem zullen een positievere attitude hebben ten

opzichte van flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden dan niet-deel-
nemers.

De algemene attitude ten opzichte van keuzegedrag op systeem-niveau (het al
dan niet deelnemen aan het systeem) heeft betrekking op de mening ten opzich-
te van invoering en opbouw van en deelname aan het desbetreffende flexibele
beloningssysteem:

De verwachting dat deelname aan het systeem leidt tot een groter nut van het
arbeidsvoorwaardenpakket duidt op de instrumentele functie die deze keuze kan
hebben. Zo kan deelname aan het systeem worden gezien als een manier om
meer motieven te realiseren via het arbeidsvoorwaardenpakket (zie hoofdstuk
2).   Naarmate   men  via het standaard arbeidsvoorwaardenpakket minder motie-
ven kan realiseren zal men derhalve meer geneigd zijn deel te nemen aan het
flexibele beloningssysteem. Door de arbeidsvoorwaarden te wijzigen kan men
ook beter in de beloning aflezen hoeveel invloed men heeft in de organisatie.

(4.4) Deelnemers aan het systeem menen ten opzichte van niet-deelnemers

dat zij gemiddeld minder motieven kunnen realiseren via de standaard
beloning en zien in deze beloning in mindere mate terug hoeveel in-
vloed zij hebben in de organisatie.

5    Een attitude-componenten-maatzou, in tegenstelling tot de gehanteerde algemene attitude-maat,

betrekking moeten hebben op de verwachte gevolgen van deelname (aan specifieke elementen).
Dit type vragen is in het model voor het voorspellen van keuzegedrag op element-niveau opge-
nomen en is in relatie tot deelname aan het systeem derhalve achterwege gelaten.
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Van deelname zou ook verwacht kunnen worden, mede vanwege de veronder-
stelde toename van de betekenis van de beloning, dat zij leidt tot een grotere
tevredenheid met het arbeidsvoorwaardenpakket.

(4.5) Deelnemers aan het systeem zullen ten opzichte van niet-deelnemers
gemiddeld minder tevreden zijn met de standaard secundaire arbeids-
voorwaarden (met name met de vormgeving van het standaard pakket
en het aantal keuzemogelijkheden dat hierin geboden wordt).

Verondersteld wordt dat dee[name aan het systeem als zodanig geen instrumen-
tele functie zal  hebben  met betrekking  tot de betekenissen  'relatieve positie'  en
'bestedingen'. Evenmin wordt een verband verwacht tussen deelname aan het
systeem als zodanig en tevredenheid met de salarishoogte, de salarisverhogin-
gen  en  het salarisbeleid. Door deel te nemen verandert men immers niets aan
de positie die men ten opzichte van taakdoelen en anderen inneemt, het nut van
de de hoeveelheid goederen en diensten die men kan aanschaffen, de hoogte
van het salaris, de salarisverhogingen en het gevoerde beloningsbeleid.
De betekenis 'bestedingen' en de tevredenheid met de salarishoogte komen nog
wel aan de orde als het specifiek gaat om het (ver)kopen van vrije tijd binnen
een flexibel beloningssysteem (§ 4.2.2.), daar er dan sprake is van een directe
uitwisseling tussen  tijd en geld. De waardering  van het beloningsbeleid  komt
nog aan de orde wanneer in paragraaf 4.4 gesproken wordt over het rendement
van de invoering van een flexibel beloningssysteem.
Verondersteld wordt vervolgens dat de 'subjectieve kennis van het (flexibele)
beloningssysteem' een rol speelt bij de beslissing om deel te nemen aan een
flexibel beloningssysteem.

(4.6) Naarmate men sterker de indruk heeft dat men beschikt over voldoen-
de inzicht in de werking en de inhoud van het (flexibele) beloningssys-
teem zal men eerder geneigd zijn deel te nemen aan het systeem.

Tenslotte wordt verwacht dat drie kenmerken van de persoon (diensttijd, werk-
tijd en inkomen) van invloed kunnen zijn op de keuze om al dan niet aan het
flexibele beloningssysteem decl te nemen.

(4.7) Medewerkers die minder dan een jaar bij de organisatie in dienst zijn
zullen in mindere mate deelnemen aan het flexibele beloningssysteem
dan medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn.

Medewerkers die kort in dienst zijn hebben waarschijnlijk relatief weinig in-
zicht  in  'de  gang van zaken  in de organisatie'. De neiging om alles eerst  eens
aan te kijken en het pakket zo te laten als in het zojuist overeengekomen ar-
beidscontract is afgesproken zal derhalve sterker zijn dan wanneer men langer
bij de organisatie in dienst is.

De relatie tussen dee[name aan het systeem en het aantal uren dat iemand verla
zal exploratief onderzocht worden.
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Part-timers hebben reeds een bewuste aanpassing gemaakt in het doorgaans te
werken aantal uren. Het is echter mogelijk dat zij niet geheel tevreden zijn over
deze aanpassing of over het hiermee samenhangende aantal vrije dagen. Part-
timers hebben daarnaast over het algemeen een lager inkomen dan full-timers
waardoor zij minder geld kunnen besteden aan de diverse doel-elementen.

(4.8) Mensen met een hoger inkomen zullen vaker deelnemen dan mensen

met een lager inkomen.

Met de verwachte samenhang tussen inkomen en werktijd en tussen inkomen en
diensttijd zal bij de toetsing van de voorgaande twee hypothesen rekening ge-
houden moeten worden.

Indien de afhankelijke variabele, in de in deze paragraaf geformuleerde hypo-
thesen, de feitelijke keuze is, dan zal gecontroleerd moeten worden voor de
invloed van de intentionele keuze.

(4.9) De intentionele keuze zal een positieve samenhang vertonen met de

feitelijke keuze.

In  Tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven  van de veronderstelde directe verban-
den tussen deelname aan een flexibel beloningssysteem en de in deze paragraaf
beschreven determinanten.

4.2.2    Het (ver)kopen6 van vrije tijd'

Zoals in de vorige paragraaf werd gesteld wordt verwacht dat deelname aan een
flexibel beloningssysteem gericht is op de uitwisseling van bron- en doel-ele-
menten. In alle te onderzoeken flexibele beloningssystemen vormen de tijd-
elementen een substantiele in- en output. Tijd als bron stelt personeelsleden in
staat dagen om te zetten in geld of in op geld waardeerbare elementen. Tijd als
doel biedt de mogelijkheid extra vrije dagen op te nemen (of te sparen) tegen

inlevering  van een bepaald geldbedrag.

6   Overal waar in deze paragraaf gesproken wordt over 'het (ver)kopen van vrije tijd' wordt gere-
fereerd aan de eerste intentionele of feitelijke keuze die iemand maakt. Dit wil zeggen: de keuze
die iemand, desgevraagd, maakt met betrekking tot het (ver)kopen van vrije dagen op het mo-
ment dat hij voor het eerst geconfronteerd wordt met het desbetreffende flexibele beloningssys-
teem. Hierbij moet steeds bedacht worden dat de variabelen waarvan een samenhang met de
deelname verwacht wordt, gemeten worden gelijktijdig met de eerste intentionele keuze en
(derhalve) voorafgaande aan de eerste feitelijke keuze. De relatie tussen de diverse variabelen en
een eventuele volgende tijd-keuze (bijvoorbeeld in het tweede of derde jaar dat een keuze ge-
maakt kan worden) wordt exploratief onderzocht.

7 Alle hypothesen in deze paragraaf die betrekking hebben op 'het al dan niet (ver)kopen van vrije
tijd' kunnen getoetst worden door gebruik te maken van de dichotome variabele 'weI/niet
(ver)kopen' of de begrensde continue variabele die het aantal dagen dat men (ver)koopt repre-
senteert.
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Tabel 4.3. Een ovenicht van de detenninanten van deelnaine aan een flexibel
beloningssysteem

Men zal eerder (willen) deelnemen aan het flexibele beloningssysteem Hypollkse

naarmate men een minder positieve alitude heeft ten opziclite 4.2

van het standaard pakket

naarmate men een positievere attitude heeft ten opzichte van 4.3

flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden

naarniate men belangrijk geachte motieven in mindere mate kan 4.4

realiseren via het standaard arheidsvoorwaardenpakket

naarmate men in mindere mate in het standaard arbeidsvoorwaarden- 4.4

pakket terugziet hoeveel invloed men heeft iii de organisatie

tiaarniate men minder tevreden is met de geboden secundaire 4.5

arbeidsvoorwaarden

naarmate men sterker de indruk heeft dat men beschikt over 4.6

voldoende inzicht in de werking en de inhoud van het (flexibele)
beloningssysteem

indien men minimaal een jaar bij de organisatie in dienst is 4.7

naarmate men een hoger inkomen heeft 4.K

Verwacht wordt dat keuzemogelijkheden inzake de vrije ti.id (en dus ook met
betrekking tot werktijd) in de beleving van zowel personeel als bestuur belang-
rijk zijn. In onze studie wordt gekozen voor een aanpak waarbij de tijd-keuzen
nadrukkelijk en uitgebreid onderzocht worden. Aan de directe uitwisseling
tussen het (ver)kopen van vrije tijd en geld(-elementen) wordt in deze aanpak
recht gedaan door in de analyses niet alleen de directe gevolgen van het
(ver)kopen van vrije tijd mee te nemen, maar tevens de indirecte, de geld-
gevolgen. Daarnaast onderzoeken we de omzetting van geld, bijvoorbeeld
salaris, in op geld waardeerbare doel-elementen, bijvoorbeeld pensioen. Zoals
uit Figuur 4.2 blijkt, levert zicht op het (ver)kopen van vrije tijd derhalve at
voor een groot deel zicht op het gehele keuzepatroon.
De vraag die resteert is dan of er specifieke keuzepatronen gerdentificeerd
kunnen worden. Dat wil zeggen: kan voorspeld worden niet alleen ot' men tijd
verkoopt, maar tevens waaraan   men   deze tijd besteedt, bijvoorbeeld  aan   een
spaar- of aan een pensioenregeling? De opzet van deze studie is dan ook zoda-
nig dat na een analyse van de tijd-keuzen, een analyse van de keuzepatronen zal
volgen (zie § 4.2.3).

In deze paragraaf worden de hypothesen aangaande het (ver)kopen van vri.ie ti.id
geformuleerd en kort toegelicht. Zij zijn voor een belangrijk deel afgeleid van
de 'Theory of Reasoned Action' (hoofdstuk 3) en de beloningsreflectietheorie
(hoofdstuk 2).
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Figuur 4.2. De uitwisseling van tijd en geld

Keuze Niet deelnemen

aan het flexibele
beloningssysteem Wei deelnemen aan het flexibele beloningssysteem

Elemen- Geen uitwisseling Vrije tijd verko- (3eld inleveren Geld inleveren

tell van elementen pen en eventueel ten behoeve van uitsluitend ten

geld inleveren om het bijkopen van behoeve van
aan sparen. extra vrije tijd en sparen en/of
pensioenopbouw eventueel sparen extra pensioen-
of contant geld te en/of extra pen- opbouw
besteden sioenopbouw

De eerste hypothese heeft meteen betrekking op de invloed van de verwachte
(in)directe gevolgen van het (ver)kopen van vrije tijd.

(4.10) De specifieke keuzen  die men maakt binnen het flexibele beloningssys-
teem worden bepaald door de attitudes die men heeft ten opzichte van
elk van de afzonderlijke elementen. Deze attitudes vinden hun weer-
slag in de waardering van de directe en indirecte gevolgen van deze
keuzen. Hierbij geldt dat het verkopen van tijd naar verwachting be-
paald wordt door de gevolgen van het verkopen van tijd en die van het
besteden aan de geld-elementen. Het kopen van tijd wordt dan bepaald
door de gevolgen van het kopen van tijd en die van het inleveren van
de geld-elementen.

(4.11) De intentie   tot het (ver)kopen van vrije tijd wordt niet alleen   door
attitudes, maar ook door subjectieve normen bernvloed. Verondersteld
wordt dat de volgende referenten een belangrijke rol spelen bij de tijd-
keuze die het personeelslid maakt: de huisgenoten, de chef, de colle-
ga's en de klanten.

Vervolgens wordt verondersteld dat bepaaide bio- en demografische variabelen
van invioed zullen zijn op het (ver)kopen van vrije tijd. De bedoeling van een
flexibel beloningssysteem is immers dat personeelsleden het arbeidsvoorwaar-
denpakket af kunnen stemmen op hun persoonlijke omstandigheden. In voor-
gaand onderzoek op het gebied van flexibele beloning werden steeds verschil-
lende bio- en demografische variabelen opgenomen als determinanten van de
voorkeuren van personeelsleden.   Uit  de  onderzoeksresultaten  (zie   § 2.7) blijkt
dat slechts een zeer beperkt aantal bio- en demografische variabelen (conse-
quent) enige invloed uitoefent op de keuzen die mensen maken. De belangrijk-
ste van deze variabelen zijn: geslacht, leeftijd en inkomen. Onze veronderstel-
ling is dat een reden voor deze resultaten is dat veel bio- en demografische
variabelen onderling samenhangen (neem bijvoorbeeld leeftijd, inkomen en het
hebben van een leidinggevende positie). Door de onderlinge samenhang zal,
bijvoorbeeld in een regressie-analyse, een aantal variabelen een beperkte eigen
bijdrage leveren aan de voorspelling van de te maken keuzen. Door toevalsfac-
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toren kunnen dan bovendien steeds andere variabelen als zeer belangrijk uit de
analyses naar voren komen. Hierdoor blijft de keuze van de uiteindelijk in een
voorspellingsmodel op te nemen determinanten enigszins willekeurig (afhanke-
lijk van de data-set kan het bijvoorbeeld de leeftijd of het inkomen zijn die de
relatief grootste bijdrage aan de voorspelling levert).
Een alternatieve aanpak is het werken met een typologie. Deze aanpak noemen
we  'de  profielaanpak'.  De profielaanpak betekent dat iedere respondent wordt
gescoord op een aantal bio- en demografische variabelen. Afhankelijk van de
veronderstelde relatie tussen de desbetreffende variabele en het (ver)kopen van
vrije tijd wordt een punt toegevoegd aan, of afgetrokken van, de profielscore.
Het aantal profielkenmerken is zeven (zie Tabel 4.4). Dit betekent dat men
maximaal +7 of -7 kan scoren. Hierbij geldt dat +7 staat voor de grootste
kans op het bijkopen van vrije tijd, terwijl -7 staat voor de grootste kans op het
verkopen van tijd. De keuze voor de specifieke kenmerken is grotendeels ge-
maakt op basis van voorgaand onderzoek (zie § 2.7). Een eerste opgenomen
kenmerk is het geslacht. Vrouwen hebben meer behoefte aan extra vrije tijd
dan mannen, gegeven hun veelal grotere aandeel in de, naast het werk te ver-
richten, zorg-taak (met name met betrekking tot het huishouden en eventuele
kinderen). Het hebben van kinderen en/of een partner is ook een potentiele
reden om over meer vrije tijd te willen beschikken. De verantwoordelijkheid
voor financieel afhankelijke kinderen zou echter ook tot het verkopen van vrije
tijd en derhalve het verkrijgen van meer geld aanleiding kunnen geven. De
relatie tussen le€ftijd en het (ver)kopen van vrije tijd wordt verwacht vanuit het
perspectief dat men in bepaalde levensfasen meer gericht is op de carritre,
terwijl men in andere fasen meer gericht is op de prive-situatie. Bovendien
wordt verwacht dat veel ouderen (55 +), al dan niet onder invloed van de orga-
nisatie, een voorkeur zullen hebben voor een geleidelijke overgang van werk
naar uittreding. Vervolgens zijn ook de eisen die de functie stelt in het profiel
meegenomen Ueidinggevende positie en/of een functie op hoog niveau, geopera-
tionaliseerd als: hoog inkomen). Tenslotte wordt rekening gehouden met het
verschil tussen alleen-  en tweeverdieners. Verondersteld wordt dat tweeverdie-
ners over het algemeen meer geld beschikbaar zullen hebben om extra vrije
dagen te kopen dan alleenverdieners.

(4.12)      Tussen het profiel  en het (ver)kopen van vrije tijd bestaat een lineair
verband.

Daar aan ieder kenmerk een gewicht wordt gegeven van 66n wordt er in het
basis profiel geen rekening gehouden met eventuele interactie-effecten.    Nage-
gaan kan worden of het profiel leidt tot een betere voorspelling van de tijd-
keuzen indien gewichten worden gegeven aan bepaalde combinaties van ken-
merken. Gewichten zouden ook gegeven kunnen worden voor relatief zwaarwe-
gende kenmerken. Kenmerken die relatief weinig aan de voorspelling blijken bij
te dragen zouden uit het profiel kunnen worden weggelaten. Het profiel dat de
meeste samenhang met het (ver)kopen van vrije tijd vertoont zal in het voor-
spellingsmodel worden opgenomen.
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Tabel 4.4. Profiel van verkoper versus koper van vrije tijd

Verkopen van vrije dagen (-) Kopen van vrije dagen ( + )

Man Vrouw

Geen financieel afhankelijke kinderen Wei financieel athankelijke kind(eren)

Geen partner Wei een partner

Leeftijd (ionger dan 26 of tussen 40 en 55) Leeftijd (tussen 26 en 4() of 55 + )

Leidinggevende Geen leidinggevende

'Hoog' bruto maandinkomen 'Laag' brute) niaandinkomen

c >   f  4,0()0 , --)' ( < =f 4.Omr-f

Alleenverdiener Tweeverdiener

* op full-time basis.

Een volgende determinant van de tijd-keuzen is tevredenheid met de beloning.

(4.13)      Ontevredenheid  met de hoogte van het salaris kan aanleiding geven  tot
het verkopen van vrije tijd. Door tijd te verkopen genereert men im-
mers extra inkomen. Tevredenheid met het inkomen behoeft niet te
leiden tot het bijkopen van vrije tijd.

(4.14)     Ontevredenheid  met  de mate waarin de beloning iemand in staat stelt
om door hem gewenste goederen en diensten aan te kunnen schaffen
kan aanleiding geven tot het verkopen van vrije tijd (zie § 2.3).

Een controle voor de feitelijke hoogte van het salaris is noodzakelijk vanwege
de veronderstelling dat de hoogte van het salaris positief samenhangt met de
mate van tevredenheid  met het salaris  (zie o.a.: Lawler,  1971;  Dyer & Theri-
ault,  1976) en met de tevredenheid met de 'bestedingsruimte'.

(4.15) Het verdienen   van een hoger salaris hangt   over het algemeen   ook
positief samen met het hebben van meer autonomie in het werk en het
ervaren van een grotere mate van zinvolheid van en verantwoordelijk-
heid voor het werk. Deze kenmerken zullen eerder leiden tot het verko-
pen van tijd dan  tot het kopen van tijd

Dit kan veroorzaakt worden doordat deze kenmerken het noodzakelijk (lijken
te) maken meer tijd op het werk door te brengen (bijvoorbeeld vanwege de
werkdruk en/of de sociale wenselijkheid van het langer op het werk aanwezig
zijn). Ook individuele doelstellingen, bijvoorbeeld in verband met het carriere-
perspectief, kunnen de wens doen ontstaan om extra tijd op het werk door te
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brengen. Deze achtergronden blijven om pragmatische redenen buiten het be-
stek van ons onderzoek.

Het bovenstaande betekent dat de effecten, op het verkopen van vrije tijd, van
ontevredenheid met het salaris en de bestedingsruimte, alsmede het hebben van
een lagere functie tegengesteld kunnen zijn en elkaar dus mogelijk opheffen.
Verwacht wordt immers dat ontevredenheid met het salaris leidt tot het verko-
pen van vrije tijd, terwijl tegelijkertijd verwacht wordt dat ontevredenheid met
de hoogte van het salaris samen gaat met een lagere positie in de organisatie,
wat er toe kan leiden dat men juist tijd bij zal kopen.
Volgens de theorie van beredeneerd gedrag hebben andere variabelen dan de
attitude en de subjectieve norm geen directe toegevoegde waarde in de voor-
spelling van gedrag. Met betrekking  tot  de in hypothese  4.13  tot  en  met  4.15
genoemde determinanten zal, evenals met betrekking   tot het profiel   (4.12),
worden nagegaan of zij een directe invloed uitoefenen op het (intentionele)
keuzegedrag.

Om de veronderstelling dat deelname instrumenteel is nader te kunnen toet-
sen wordt tenslotte een specifieke vraag gesteld over een tijd-regeling waarvan
de vorm middels deelname aan een flexibel beloningssysteem gewijzigd kan
worden. De vraag heeft betrekking op het aantal vakantie- en ATV-dagen waar-
op iemand recht heeft.

(4.16)     Naarmate men minder tevreden  is  over het aantal vrije dagen  is  men
minder geneigd vrije tijd te verkopen en is men meer geneigd vrije tijd
bij te kopen8. Exploratief zal worden nagegaan of de omgekeerde
redenering  ook  op  gaat.

Indien de afhankelijke variabele, in de in deze paragraaf geformuleerde hypo-
thesen, de feitelijke keuze is, zal gecontroleerd worden voor de invloed van de
intentionele keuze.

(4.17) De intentionele tijd-keuze zal een positieve samenhang vertonen met de
feitelijke tijd-keuze.

In Tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de veronderstelde directe verban-
den tussen het verkopen van vrije tijd in een flexibel beloningssysteem en de in
deze paragraaf beschreven determinanten. Met betrekking tot het kopen van
vrije tijd kunnen de in Tabel 4.5 weergegeven redenaties worden omgedraaid.
Alleen  voor de hypothesen  4.13  en 4.14 geldt  dat geen verband verwacht wordt
met het kopen van tijd.

8 Strikt genomen zou men ook ontevreden kunnen zun omdat men meent over te veel vrije dagen
te beschikken. Dit wordt niet verwacht aangezien personeelsleden niet bereid zijn vrije tijd in te
ruilen zonder dat daar iets tegenover staat. Zelfs als men na verloop van tijd een aantal dagen
'kwijtraakt' dan vertegenwoordigen deze nog een zekere waarde.  al  is het maar in termen  van
'status': "ik heb het zo druk dat ik nu al drie jaar achtereen niet al mijn vrue dagen op kan
nemen
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Tabel 4.5. Een overzicht van de determinanten van het verkopen van vrije tijd

Men zal eerder tijd (willen) verkopen binnen een flexibel Hypothese
beloningssysteem naarmate men:

een meer positieve waardering heeft voor de (in)directe gevolgen 4.10

van het verkopen van vrije tijd (attitude)

een meer positieve verwachting heeft aangaande de houding van 4.11

belangrijke referenten (i.c. de huisgenoten, de chef, de collega's
en de klanten) ten opzichte van het verkopen van vrue tijd (sub-
jectieve norm)

in grotere mate het profiel van een 'typische verkoper van tijd' 4.12

heeft (bio- en demografische kenmerken)

minder tevreden is met de hoogte van het salaris 4.13

minder tevreden is met de mate waarin het standaard arbeids- 4.14

voorwaardenpakketde mogelijkheid biedt om gewenste goederen
en diensten aan te schaffen (bestedingen

meer autonomie in het werk ervaart 4.15

het werk zinvoller vindt 4.15

zich meer verantwoordeluk voelt voor het werk 4.15

meer tevreden is over het aantal vrije dagen waar men recht op 4.16

heeft

4.2.3 Keuzepatronen

Na de analyse van de keuze om tijd te (ver)kopen rest de vraag in welke mate
voorspeld kan worden welk specifieke pakket iemand samen zal stellen. Binnen
ieder flexibel beloningspakket kan een keuze gemaakt worden uit maximaal zes
categorieen van elementen, waarvan twee bron-categorieen en vier doel-catego-
rietn. Bepaalde keuzepatronen blijven echter buiten beschouwing daar zij niet
zijn toegestaan: men mag tijd niet zowel verkopen als bijkopen en men mag
geen geld inleveren en tegelijkertijd contant geld opnemen. In Tabel 4.6 wordt
een overzicht gegeven van de 17 mogelijke keuzepatronen.

Uitgaande van het onderscheid tussen de drie keuze-groepen zoals dat in de
vorige paragraaf beschreven werd (verkopen van tijd, kopen van tijd, deelne-
men zonder tijd te (ver)kopen), zal per groep een exploratieve analyse worden
uitgevoerd. Het doel van deze analyse is na te gaan of de subgroepen verschil-
len voor wat hun scores op de in paragraaf 4.2.2 beschreven profielkenmerken
betreft.

Dit betekent dat binnen de groep die tijd verkoopt de subgroepen 1 tot en met
10 onderling worden vergeleken. Binnen de groep die tijd koopt gaat het om de
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Tabel 4.6. De keuzepatronen

Geld Tijd Tijd Spa Pen Cont.

(b)       (b)         (d)         (d)         (d)         (d)

1      g-v» s-p      x          x                          x            x

2      g-vt-* s         x           x                          x

3       g-vt- p         x            x

4      vt-s-p                    x

5      v» s

6      vt-• p

7      v» s-p-c                 x                        x

8      vt-* s-c                   x                        x                        x

9      vt»• p-c

10    vt-* c

11     gv kt-s-p       x                           x             x             x

12    g-* kt-s        x                      x           x

13     g-+ kt-p         x                          x                            x

14     g-+ kt            x                           x

15     g-+ s-p          x                                          x             x

17     g-*s             x                                          x

18     g- p            x                                                         x

g= inleveren tijd: vt= verkopen tijd; kt= kopen tijd; s- sparen; p= pensioen;
c= cont:int geld. (b)= bron; (d)= doel.

subgroepen  11  tot en  met  14.  Voor de groep  die  geen tijd (ver)koopt worden  de
subgroepen 15, 16 en 17 onderscheiden.
(4.18)       Diegenen  die geld besteden aan pensioen zullen gemiddeld een hogere

leeftijd hebben dan diegenen die geen extra pensioen opbouwen.
(4.19)     Diegenen  die tijd omzetten in contant  geld zijn gemiddeld jonger  dan

diegenen die dit niet doen.
(4.20)   Diegenen die sparen hebben een hoger inkomen en zijn vaker tweever-

diener dan diegenen die niet sparen.
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4.3  De stabiliteit van keuzegedrag

De tweede centrale vraag heeft betrekking op de stabiliteit van de door perso-
neelsleden binnen een flexibel beloningssysteem gemaakte keuzen, zoals deze
feitellyk in een personeelskeuzesysteem zijn vastgelegd. De stabiliteit van in de
praktijk gemaakte keuzen wordt in dit onderzoek op diverse manieren bepaald.
Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan hoe vaak eenzelfde keuze gemaakt is en in
welke mate het keuzegedrag op twee momenten samenhangt (zie ook § 4.4).
Naar aanleiding van de eerder in dit hoofdstuk geuite assumpties over de ver-
wachte voorkeur voor stabiel keuzegedrag worden hier verder volstaan met de
formulering van twee hypothesen.

(4.21) Mensen zullen over het algemeen stabiel keuzegedrag vertonen. Dit
wil zeggen dat het aantal mensen dat stabiel keuzegedrag vormt groter
zal zijn dan het aantal mensen dat instabiel keuzegedrag vertoont.

(4.22)  Keuzegedragingen op twee momenten zullen positief samenhangen.
Hierbij geldt de assumptie dat naarmate de tijdsperiode mssen nvee
keuzemomenten korter is, de mate van onderlinge samenhang groter
zal  zijn.

4.4 Het rendement van een flexibel beloningssysteem

De derde centrale vraag heeft betrekking op het (psychologisch) rendement van
flexibele beloning. Zoals is besproken in de hoofdstukken 2 en 3 wordt ver-
wacht dat het flexibiliseren van de beloning diverse gevolgen heeft. Een onder-
scheid wordt gemaakt naar de gevolgen van de invoering van een flexibel belo-
ningssysteem als zodanig en de gevolgen van feitelijke deelname aan een flexi-
bel beloningssysteem.
In onze studie worden eventuele gevolgen onderzocht ten aanzien van kennis
van het (flexibele) beloningssysteem, de mening over het flexibele beloningssys-
teem, de betekenissen van de beloning, de tevredenheid met de beloning en een
drietal aspecten dat samenhangt men de wijze waarop men de inhoud van de
taak beleeft (autonomie, zinvolheid en verantwoordelijkheid).
Gevolgen worden geoperationaliseerd als veranderingen van de scores in de
tijd. Verschillende veranderingen kunnen zich voordoen. Mortimer, Finch en
Kumka (1982) onderscheiden drie, in dit kader relevante, conceptualiseringen
van verandering versus stabiliteitg.

De eerste conceptualisering verwijst naar de (in)variantie van de onderliggende
structuur van de data op verschillende meetmomenten. Hiermee wordt gerefe-
reerd aan:  " . . . the degree of continuity in the nature of the phenomenon under
investigation. A personality construct may be said to be structurally invariant
when it is characterized by the same dimensions, and when there is a persistent

9   Zie ook: van der Werff, 1987; Asendorpfen Weinert, 1990.
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pattern of relationships among its component attributes, over time" (Mortimer,
e.a.,  1982,  p266). Een analyse van eventuele veranderingen in schaalscores  zal
derhalve voorafgegaan worden door een analyse van de factorstructuur en de
betrouwbaarheid van de desbetreffende schalen op de verschillende meetmo-
menten.
De tweede conceptualisering, normatieve of differentitle verandering, heeft be-
trekking op de onderlinge rangorde van respondenten op verschillende momen-
ten. De mate waarin de relatieve positie van de respondenten in een groep
wijzigt in de tijd kan worden vastgesteld door de mate van samenhang tussen de
scores van de respondenten op twee momenten te berekenen. Een hoge correla-
tie wijst op een relatief ongewijzigde rangordening van respondenten met be-
trekking  tot het kenmerk in kwestie.
De derde conceptualisering verwijst naar veranderingen in de tijd van het ge-
middelde groeps-niveau. Het verschil tussen het groeps-gemiddelde op het ene
moment en het andere moment kan bijvoorbeeld door middel van een t-test
worden vastgesteld. Indien   deze   test geen verschillen tussen de gemiddelden

aantoont, kan het zijn dat er geen sprake van verandering is. Het kan echter
ook zo zijn dat individuele veranderingen van scores elkaar binnen de groep
gemiddeld opheffen (Kelly, 1955).

Het is de bedoeling niet alleen de effecten van de invoering van een flexibel
beloningssysteem na te gaan. Ook het effect van deelname aan een dergelijk
systeem zal onderzocht worden. Om beide effecten apart en de interactie tussen
deze effecten te kunnen toetsen zal gebruik gemaakt worden van variantie-ana-
lyse.

In Tabel 4.7 wordt een overzicht geboden van de verwachte hoofdeffecten van
de invoering van een flexibel beloningssysteem. Alle verwachtingen hebben

betrekking op de situatie die ontstaat direct na invoering van het flexibele belo-
ningssysteem. Dit wil zeggen, nadat een eerste feitelijke keuze is gemaakt en
voorafgaand aan een tweede feitelijke keuze. De langere termijn gevolgen
worden niet apart beschreven maar wel exploratief nagegaan.

(4.23)  Invoering van een flexibel beloningssysteem leidt, overeenkomstig de
verwachtingen in § 4.2.1 en 4.2.2, tot een stijging van het groeps-
gemiddelde" op een aantal aspecten (zie Tabel 4.7). Deze stijging zal
sterker zijn voor diegenen die hebben deelgenomen aan het systeem
dan voor diegenen die niet hebben deelgenomen.

Wanneer we spreken over gevolgen, veranderingen en effecten lijkt het te gaan
over causaliteit. We veronderstellen dat A leidt tot B, of dat A voor de ene

groep tot een lagere score op B zal leiden dan voor de andere groep. Biddle,
Slavings en Anderson (1985) stellen dat causaliteit nooit met absolute zekerheid

10 Bij de interpretatie van individuele verschilscores dient rekening gehouden te worden met het
gegeven dat de betrouwbaarheid van dit type scores veelal laag is (Cronbach & Furby, 1970,
Allison, 1990).
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Tabel 4.7. De eerste gevolgen van de invoering van een flexibet
beloningssysteem

Gevolg Invoering leidt tot:
(voormeting versus eerste nameting)

Motieven stijging gemiddelde groeps-niveau

Relatieve positie geen verschil in gemiddeld groeps-niveau

Invioed stijging gemiddelde groeps-niveau

Bestedingen geen verschil in gemiddeld groeps-niveau

Tevredenheid met de hoogte van het geen verschil in gemiddeld groeps-niveau
salaris

Tevredenheid met de salaris- geen verschil in gemiddeld groeps-niveau
verhogingen

Tevredenheid met de secundaire stijging gemiddelde groeps-niveau
arbeidsvoorwaarden

Tevredenheid met het beloningsbeleid stijging gemiddelde groeps-niveau

Autonomie stijging gemiddelde groeps-niveau

Zinvolheid stijging gemiddelde groeps-niveau

Verantwoordelijkheid stijging gemiddelde groeps-niveau

kan worden aangetoond. We kunnen slechts een inschatting maken van de kans
dat A leidt tot B. Hiertoe maken we gebruik van inzicht in:
1.    de mate van samenhang tussen A en B (hangt variatie in A op enige wijze

samen met variatie in B?);
2.     de temporele relatie tussen A en B (treedt A eerder op in de tijd dan B?);
3.         de mate waarin andere variabelen  dan   A   en   B   een rol spelen   in  de   te

onderzoeken situatie (lengte en taalontwikkeling hangen samen, maar we
mogen niet concluderen dat de toegenomen lengte van een kind de oor-
zaak  is van diens toegenomen vermogen om zich correct uit te drukken).

Uitspraken in dit boek over 'oorzakelijke' verbanden dienen derhalve met grote
voorzichtigheid te worden geYnterpreteerd. Wanneer informatie wordt geboden
over de samenhang tussen variabelen gemeten op 66n moment, bieden we geen
inzicht in het temporele verband. Ook de, via regressie-analyse berekende,
hoeveelheid 'verklaarde variantie' is slechts een associatiemaat. Daar waar wel
sprake is van temporele bewijsvoering geldt dat de informatie in een beperkte
periode is verzameld. In beide gevallen geldt dat vele variabelen die mogelijk
(ook) van invloed zijn op de onderzoekssituatie, buiten beschouwing blijven.

Wij zijn het derhalve eens met Biddle, Slavings en Anderson (1985) dat het
nut van het verzamelen en analyseren van sociale data is gelegen in het stimule-
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ren van inzicht, waarbij veronderstelde causale relaties meer of minder aanne-
melijk gemaakt worden. De hypothesen die in dit hoofdstuk zijn beschreven
werden opgesteld om richting te geven  aan het proces van 'inzicht-vergaring'.

4.5 Samenvatting

Centraal in ons onderzoek staat het maken van keuzen binnen fleribele belo-
ningssystemen. Het gaat dan zowel om intentionele als om feitelijke, in de
praktijk gemaakte, keuzen. Om de verschillende uit te voeren studies onderling
goed te kunnen vergelijken zullen we ons grotendeels beperken tot de bestude-
ring van twee typen keuzen. De eerste keuze betreft het al Of niet deelnemen
aan een flexibel beloningssysteem. De tweede keuze betreft de categorieen van
elernenten waarvoor men binnen het flexibele beloningssysteem kiest. De vol-

gende categorieen worden onderscheiden: het inleveren van geld, het inleveren
van vrije dagen, het bijkopen van vrije dagen, het sparen van geld, het opbou-
wen van extra pensioenopbouw en het opnemen van contant geld.
Drie aspecten van keuzegedrag worden onderzocht: de voorspelbaarheid, de
stabiliteit en het rendement. Verondersteld wordt dat belangrijke determinanten
van keuzegedrag bijvoorbeeld zijn: de attituden en de verwachte mening van
anderen ten aanzien van het maken van de desbetreffende keuzen, enkele bio-
en demografische kenmerken, bepaalde betekenissen van de beloning en de
tevredenheid met bepaalde aspecten van de beloning.
Met de stabiliteit van keuzegedrag wordt gerefereerd    aan:    de mate waarin
feitelijke, in de praktijk gemaakte, keuzen in de tijd onveranderd blijven. Keu-
zegedrag is stabieler naarmate men, wanneer men een aantal maal gesteld wordt
voor een bepaalde keuze, vaker dezelfde optie kiest en naarmate men minder
vaak de keuze voor de ene optie verwisselt voor de keuze voor een andere
optie.
Met het rendement van flexibele beloning wordt tenslotte verwezen naar: de
gevolgen van de invoering van een flexibel beloningssysteem en het maken van
keuzen binnen dat systeem. Nagegaan wordt of zich gevolgen voor doen ten
aanzien van bijvoorbeeld: de betekenissen van de beloning, de tevredenheid met
de beloning en een drietal door het personeelslid ervaren aspecten van de in-
houd van het werk (autonomie, zinvolheid en verantwoordelijkheid).

De verwachtingen die in dit (en in het vorige) hoofdstuk zijn beschreven zullen
in de hoofdstukken 6 tot en met 9 getoetst worden. In hoofdstuk 5 zal echter
eerst nog nader worden ingegaan op de onderzoeksopzet, de bij het onderzoek
betrokken organisaties en het gehanteerde instrumentarium.
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5  Onderzoeksopzet en instrumentarium

5.1 Inleiding

Aan het onderzoek, zoals dat hier beschreven wordt, hebben diverse organisa-
ties hun medewerking verleend. De oorspronkelijke onderzoeksdoelstellingen
konden in iedere deelnemende organisatie worden gehandhaafd. Tijdens de
acquisitiefase bleek wel eens dat de oogmerken van een organisatie ten aan-
zien van ons onderzoek niet overeenkomstig de onderzoeksdoelstellingen
waren. In deze gevallen werd besloten geen onderzoek uit te voeren.

Ieder eerste onderzoek bij een organisatie betrof een zogenaamde voormeting.
Alle deelnemende organisaties hadden de intentie om, bij een positief onder-
zoeksresultaat,    een flexibel systeem    in te voeren. Indien invoering    van    het

systeem plaatsvond vonden zo mogelijk een evaluatie van de feitelijke keuzen
en eventueel 66n of meer nametingen plaats. De doorlooptijd van een voorme-
ting was ongeveer een jaar. Voor iedere voormeting worden zeven fasen
onderscheiden, zie Tabel  5.1.
Ten behoeve van een nameting werden fase drie tot en met zeven doorlopen.
Voor een evaluatie van de feitelijke keuzen was slechts de beschikking over
de relevante personeelskeuzebestanden nodig. Ieder onderzoek resulteerde    in

een eindrapport. Voor de opzet en inhoud van dit rapport werd een standaard
ontwikkeld. De interviewafnames en -rapporten werden eveneens gestandaar-
diseerd. De vragenlijst werd uitgetest via pilot-onderzoek. Dit geschiedde
meestal via een klassikale en een schriftelijke afname onder 15 8 20 medewer-
kers van de desbetreffende organisatie. Een samenvatting van de resultaten
van de interview- en enquttefase werd weergegeven in het personeelsblad
en/of toegestuurd aan de respondenten. Voorafgaand aan ieder onderzoek en
naar aanleiding van een eindrapport werd veelal een artikel in het personeels-
blad opgenomen om alle medewerkers te informeren over het onderzoek,
respectievelijk over de onderzoeksresultaten. Indien mogelijk werd ook via
andere kanaten, zoals bijvoorbeeld via de reguliere lijn-overlegstructuur of via
een bedrijfsjournaal, gepoogd de medewerkers op de hoogte te stellen van de
activiteiten van de onderzoekers. Een volledige bespreking van de onderzoe-
ken is terug te vinden in de onderzoeksrapporten.

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt nader ingegaan

op de onderzoeksopzet. De wijze waarop diverse organisaties bij het onder-
zoek zijn betrokken wordt kort toegelicht en enige achtergrondinformatie met
betrekking tot de onderzoeksgroepen wordt vermeld (§ 5.2). Bovendien wordt
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Tabel  5.1.  De  onderzoeksfasen  t.b.v.  een  voormeting

Fase Inhoud Produkt

1. Introductie Acquisitie afgerond, kennismaking

2.              Opzet en interviews Theoretisch kader, afname interviews en
interviewrapport

3. Enqu8te Definitieve enqude, afgestemd op de
organisatie

4. Dataverzameling Data-set

5. Data-analyse Resultaten

6. Concept eindrapportage Concept eindrapport

7. Eindrapportage Eindrapport

aangegeven welke categorieen van elementen de aangeboden flexibele belo-
ningssystemen bevatten (§ 5.2.1).
In het tweede deel staat het onderzoeksinstrumentarium centraal. De intentie-,
attitude- en subjectieve norm-meting worden besproken in paragraaf  5.3,5.4
en 5.5. De door ons gehanteerde schalen komen in paragraaf 5.6 aan de orde.
Deze schalen hebben betrekking op de kennis van het (flexibele) beloningssys-
teem  (§  5.6.1); de mening ten aanzien  van het flexibele beloningssysteem  (§
5.6.2); de betekenissen van de beloning (§ 5.6.3); de tevredenheid met de
beloning  (§  5.6.4)  en de ervaren taakkenmerken  (§  5.6.5).  De mate waarin  de
diverse schalen onderling samenhangen wordt kort besproken in paragraaf
5.6.6. Het hoofdstuk wordt samengevat in paragraaf 5.7. Alle beschrijvende
informatie die wordt geboden heeft betrekking op de via de voormetingen
verkregen data. In case 1 konden drie nametingen worden verricht. De resul-
taten van deze nametingen worden behandeld daar waar zij relevant zijn in het
kader van het voorspellen van volgend keuzegedrag (hoofdstuk 7) en daar
waar het gaat over de stabiliteit en het rendement van keuzen (hoofdstuk 8 en
9).

5.2  De bij het onderzoek betrokken organisaties

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan vond plaats bij zes grote
Nederlandse organisaties: twee verzekeringsmaatschappijen, twee dienstverle-
ners op zakelijk en financieel gebied, een bank en een productiebedrijf (zie
Tabel 5.2). In het laatste geval (case 4) werd het onderzoek uitgevoerd onder
het hoger personeel.    In de andere gevallen   werd het onderzoek uitgevoerd
onder het gehele personeel. De voormeting bij verzekeringsmaatschappij   A.
(case  1) vond plaats  in het kader  van het afstuderen  van de onderzoekster.   Dit
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Tabel  5.2.  De  bij  het  onderzoek  betrokken  organisaties

Case Organisatie Afn.enq P.P (n) Stp (n) Ond (n) Res %

1 Verzekerings- aug. 1.868 369 289 80.8

maatsch. A 1990

2 Zakelijk/fin. jan/feb 3.766 1.036 515 49.7

dienstverl A. 1992

3 Zakelijk/fin. mei 2.296 1.000 566 56.6

dienstverl B. 1993

4           Hoger pers. aug/sep 1.296 633 370 58.5

prod.bedrijf 1994

5 Bank juni 758 470 222 47.2

1995

6 Verzekerings- juni 1.166 500 227 45.4

maatsch. B 1996

Totaal: 11.150 4.008 2.189 54.6

Afn.enq. = Afname enquBte; P.p (n) = Populatie personeelsleden (n);
Stp (n)  =  Steekproef (n); Ond (n) = Onderzoeksgroep (n); Res% = Responspercentage

onderzoek is derhalve te beschouwen als een proefproject. Het is ook de enige

voormeting die klassikaal werd afgenomen. Dit verklaart het relatief hoge
responspercentage. Alle andere voormetingen vonden plaats door een schrifte-
lijke vragenlijst naar het huisadres van de respondenten te sturen. Het onder-

zoek bij de bank (case 5) vormde het afstudeerproject van een door de onder-
zoekster begeleidde student. In dit project werden om pragmatische redenen

geen interviews afgenomen. De respons is in alle situaties voldoende hoog.

Bij het productiebedrijf was het mogelijk de resultaten verkregen via de en-
qudte te koppelen met de feitelijke tijd-keuzen van het personeel voor het jaar
waarin het A la carte systeem voor het eerst in werking trad (zie Tabel 5.3).
71.6% van de 370 respondenten gaf het personeelsnummer op. Koppeling met
de in de praktijk gemaakte tijd-keuzen kon voor elk van hen plaats vinden.

Bij verzekeringsmaatschappij A. vond onderzoek met een meer longitudinaal
karakter plaats (zie Tabel    5.4). Niet alleen kon worden beschikt   over    alle

feitelijke keuzen van het personeel gedurende de eerste vier jaar dat het flexi-
bele beloningssysteem in werking was, tevens werden drie nametingen ver-
richt onder het personeel. De nametingen vonden computergestuurd plaats.
Dit wil zeggen dat de respondenten de vragenlijst via de computer konden
invullen. De respons op de drie nametingen was zeer redelijk (respectievelijk:
46.6%,   46.3 %   en 37.2%). Koppeling van bestanden  vond   in alle gevallen
plaats op basis van het door de respondenten vrijwillig opgegeven personeels-
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Tabel  5.3.   Het  onderzoek  bij  het  productiebedrijf  (case  4)

tO (voormeting)                  tl
Meetmoment

1994 1996

Data via enqu8te tijd-keuzebestand

Gemeten intentionele keuze voor 1995 feitelijke keuze voor 1996

Tabel  5.4.  Het  onderzoek  bij  verzekeringsmaatschappij  A  (case  1)

W tl Q 0 (4         t5          t6        17

Meet-
moment 1990 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995

Via enq k.b. enq k.b enq k.b. enq k.b

Gemeten I F I F I F I F
1991 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995

enq = enqu8te; k.b. = keuzebestand;
tO = voormeting; Q = 1* nameting; t4 = 2* nameting; 16 = 3' nameting
I  = Intentionele keuze voor het jaar; F = Feitelijke keuze voor het jaar

nummer .

Ten behoeve van alle enqutte-afnamen werd nagegaan in welke mate de on-
derzoeksgroepen representatief waren voor de desbetreffende populatie van
personeelsleden. De representativiteit werd bepaald voor een aantal van de (in
de personeelsbestanden opgenomen) bio- en demografische kenmerken, te
weten: man/vrouw verdeling, inkomen, werktijd, leeftijd en diensttijd. Daar-
naast werd de verdeling van de onderzoeksgroep gecontroleerd voor 66n of
meer organisatiespecifieke factoren, zoals de verdeling over divisies of vesti-
gingsplaatsen. De onderzoeksgroepen blijken een goede afspiegeling te vor-
men van de desbetreffende populaties2 ten aanzien van de genoemde variabe-

1   De privacy van de respondenten werd gewaarborgd doordat de onderzoekers de gegevens niet
konden herleiden tot individuele personen en de betrokken organisaties niet konden beschikken
over de enqutte-data.

2   In case 5 was sprake van een ondervertegenwoordiging van respondenten in de laagste salaris-
klasse (een bruto maandinkomen op full-time basis van minder  dan  f  3.000,-- per maand).
Besloten is om deze klasse buiten beschouwing te laten. De resultaten zijn derhalve represen-
tatief voor de populatie personeelsleden met een inkomen vanaf f 3.000,-- bruto per maand
(78.3% van de gehele populatie).
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len. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is terug te vinden in de
onderzoeksrapporten.

In het kader van de vraag naar de determinanten van intentioneel keuzegedrag
wordt informatie verschaft over zowel deze determinanten (hoofdstuk 5) als
over het intentionele keuzegedrag (hoofdstuk 6). Deze informatie wordt gebo-

den voor de totate onderzoeksgroep (alle   cases   tezamen).    Informatie   op   het
niveau van een enkele case en inzicht in verschillen tussen cases wordt additi-
oneel geboden om de informatie over de gemiddelde waarden beter te kunnen
plaatsen in het licht van de diverse onderzoeksgroepen. Verschillen tussen
cases in de gemiddelde scores op de determinanten en in de gemaakte keuzen
zal er toe leiden dat de spreiding van deze variabelen voor de gehele onder-
zoeksgroep toeneemt. Dit is gunstig daar gezocht wordt naar de mate van
samenhang tussen de determinanten   en het keuzegedrag.   Hoe meer echte
spreiding in de onafhankelijke en afhankelijke variabelen, des te beter zou een
bestaande samenhang aangetoond moeten kunnen worden. Indien zich ver-
schillen in de structuur van de verschillende data-sets voordoen kan dit bete-
kenen dat de diverse cases niet als tan grote onderzoeksgroep beschouwd
kunnen worden. Om dergelijke 'structuur-verschillen' op te sporen wordt in
dit hoofdstuk voor de schalen factor-analyse uitgevoerd per case en voor het
geheel van de cases. In hoofdstuk 7 wordt nagegaan of er verschillen optreden
in de structuur van het regressiemodel. Onderzocht wordt of in de verschillen-

de cases dezelfde verbanden worden aangetroffen tussen de diverse, in het
voorspellingsmodel opgenomen, variabelen.

Tabel 5.5 geeft een overzicht van de verdeling van de zes onderzoeksgroepen
met betrekking tot de bio- en demografische variabelen die een rol spelen in
onze studie. Bijna driekwart van de gehele onderzoekspopulatie is man
(72.1%). 10.6% werkt minder  dan  38  uur  per  week.  Het zijn vooral vrouwen
die part-time werken (86.6% 9. Vrouwelijke part-timers werken gemiddeld
minder  uren  per  week dan mannelijke part-timers (24.7 versus  30.5:  df= 1,
F=22.0, p  < .001). De helft van de vrouwelijke part-timers heeft een kind,
tegen  29.0 %   van de mannelijke part-timers.   Van de full-time werkende  vrou-
wen heeft slechts 7.9%  een kind, tegen  44.3 %   van de full-time werkende
mannen. Leiding wordt gegeven   door   36.4 %   van de totale populatie.   Het
betreft dan vooral full-timers    (97.3 %) waarvan de meerderheid    man    is

(89.1 %).  Het gemiddelde inkomen op full-time basis  is f 5.344,--.

Uit Tabel 5.5 en aanvullende Chi-kwadraattoetsen c.q. variantie-analyse blijkt
dat de cases op alle kenmerken van elkaar verschillen (p < .01). Dit wil niet
zeggen dat iedere vergelijking van twee cases op een variabele een significant
verschil oplevert. Aan de hand van de adjusted standardized residuals c.q. de

3  Den Dulk, van Doorne-Huiskes en Schippers (1995) geven aan dat in 1992 door een derde
van de werkende Nederlandse bevolking part-time werd gewerkt. Driekwart van de totale part-
time arbeid werd door vrouwen verricht.
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-0
=              Tabel  5.5.  De  verdeling  van  de  onderzoeksgroepen  naar  enkele  bio-  en  demografische  kenmerken

Kenmerk Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6

Percentage mannen 69.2 71.8 75.6 91.4 46.4 61.7

Percentage part-timers ( <  38 upw) 17.3 6.2 7.2 1.9 25.7 19.8

Percentage leidinggevenden 15.2 42.4 50.6 39.4 29.3 16.3

Percentage met partner 75.1 77.3 73.5 91.6 80.6 85.0

Percentage tweeverdieners 53.3 67.8 51.0 45.9 63.5 61.2

Percentage met financieel afhankelijk(e) 46.0 27.2 31.2 60.0 39.2 48.9

kind(eren)

Gemiddelde leeftijd 35.3 31.0 30.6 42.4 36.0 35.6

Gemiddelde diensttijd 9.8 6.8 7.0 16.8 10.9 10.5

Gemiddeld bruto maand inkomen, 3.931,-- 5.184,-- 5.092,-- 8.289,-- 4.178,-- 4.615,--
op full-time basis

Case (1) = verzekeraar A, (2) dienstverlener A, (3) dienstverlener B, (4) productiebedrijf (hoger personeel), (5) bank, en case (6) verzekeraar B.



Bonferroni-test4 werden de onderlinge verschillen in kaart gebracht. De resul-
taten bevestigen   dat   case vier betrekking heeft   op een aparte groep: ' hoger

personeel'. Het gemiddelde inkomen  is hier verreweg het hoogst  en  de  popu-
latie bestaat vrijwel uitsluitend uit full-time werkende mannen. Zij zijn ten
opzichte van de andere onderzoekpopulaties gemiddeld ouder en langer in
dienst. Het is verder opvallend dat bijna alle HP-leden een partner hebben. In
deze groep vinden we ook het hoogste percentage respondenten met 66n of
meer kinderen. De twee dienstverlenende organisaties lijken in veel opzichten
sterk op elkaar. Ongeveer driekwart van de respondenten is man. Het percen-
tage part-timers is gering, de gemiddelde leeftijd en diensttijd zijn relatief laag
en het gemiddelde inkomen  ligt rond f5.100,--. Men treft  hier  ook het minste
aantal respondenten met kinderen aan. De twee verzekeringsbedrijven verto-
nen ook overeenkomsten in de personeelsopbouw. Hier treffen we relatief iets
meer vrouwen en aanzienlijk meer part-timers. De respondenten zijn gemid-
deld iets ouder dan 35 en ongeveer 10 jaar in dienst van het bedrijf. De bank
lijkt in de meeste opzichten op de verzekeringsbedrijven. Het percentage
vrouwen en part-timers is hier echter veel groter. Verschillen in inkomen
tussen de cases hangen gedeeltelijk samen met de tijd tussen de afnames (in-
flatie, structurele loonsverhogingen).

Na de beschrijving van de onderzoeksgroep wordt nu kort aangegeven wat
deze groep van het onderzoek vindt. De respondenten zijn over het algemeen
positief tot zeer positief over het houden van het onderzoek (80.2% a 92.2%

-    -

is een positieve mening toegedaan en x =2.3 a x =2.9; zie bijlage 85.1). Een
(ruime) meerderheid van de respondenten bleek bereid te zijn het eigen perso-
neelsnummer op te geven om deel te kunnen nemen aan een eventueel ver-
volgonderzoek (54.0% a 86.7%). Overige feedback over het onderzoek werd
in alle cases verkregen via een open vraag naar eventuele opmerkingen en
suggesties. Bovendien werd steeds de mogelijkheid geboden de onderzoeker
op te hellen met vragen of opmerkingen. Het (overigens vrij geringe) aantal

negatieve geluiden dat op deze wijze werd vernomen had hoofdzakelijk be-
trekking op de grote omvang van de enqude en de tamelijk ingewikkelde

attitude-vraagstelling   (zie   § 5.3). Samenvattend kunnen we stellen   dat   de

respons, de representativiteit, het geringe aantal ontbrekende antwoorden en
de feedback ons het vertrouwen geven dat het onderzoek in de diverse organi-
saties goed is ontvangen en dat de vragenlijsten zorgvuldig zijn ingevuld.

4  Voorafgaand aan de analyses in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat, daar
waar we gelnteresseerd zijn in de verschillen tussen cases, steeds alle contrasten geanalyseerd
zullen worden. Er is derhalve sprake van 'planned comparisons' waarbij alle paarsgewijze ver-
gelijkingen getest worden. Om hierbij een alpha-niveau van .05 te mogen hanteren moet reke-
ning gehouden worden met het aantal testen (C) dat wordt uitgevoerd. In het geval van a cases

zon dit er a(a-1)/2. In deze situatie past het gebruik van Tukey's WSD techniek. Gegeven de
restrictieve assumpties die deze techniek stek wordt in ons onderzoek, overeenkomstig de aan-
beveling van Maxwell en Delaney (1990, p184) echter de voorkeur gegeven aan de Bonferroni
benadering. Hierbij geldt dat a=.05/C.
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5.2.1 De aangeboden flexibele beloningssystemen

In  Tabel 5.6 wordt weergegeven welke categorieen keuzemogelijkheden  opge-
nomen  zijn  in de systemen  die  aan de respondenten werden voorgelegd.   Eenoverzicht van de aangeboden systemen op element-niveau wordt gegeven in
bijlage 6.2 en 6.3. Indien een categorie bestaat uit meer dan ean element, dan
wordt dit aangegeven in Tabel 5.6. Zo kon men bijvoorbeeld in case 4 via hetflexibele beloningssysteem sparen. Men kon daarbij deelnemen aan 66n of
meer van drie spaarregelingen (premiespaar-, spaarloon- en vrije spaarrege-
ling). In case 1 en in case 3 werd 66n spaarregeling voorgelegd aan de res-
pondenten. In case 2 was sparen geen optie. Overige bron-elementen zijn die
elementen die niet gecategoriseerd worden als het verkopen van tijd of het
inleveren van geld. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid een lease-auto te
gaan rijden in een goedkopere klasse. De besparing die deze keuze oplevert
kan dan besteed worden aan de doel-elementen. Overige doel-elementen zijn
bijvoorbeeld: een eigen bijdrage aan kinderopvang en een extra aflossing op
een hypotheek. Het totale aantal aangeboden elementen varieert tussen 9 (case
3) en 14 (case 1 en case 5).

5.3 Intentie-meting

In de vorige paragraaf werd aangegeven welke keuzemogelijkheden de respon-
denten zijn geboden. Via een intentie-meting kunnen de keuzen die de respon-
denten geneigd zijn te maken worden vastgelegd. Aangezien hoofdstuk 6
geheel gewijd is aan het beschrijven van de keuzen die respondenten maken
wordt in deze paragraaf slechts ingegaan op de construaie van de intentie-
meting.

In hoofdstuk 2 is reeds aan de orde gekomen dat in onze studie een aparte
methode wordt gebruikt om de intentie vast te stellen. Deze methode noemen
we 'het intentionele keuzeformulier'. Een voorbeeld  van zo'n keuzeformulier
staat in Figuur 5.1. De bijbehorende instructie wordt vermeld in bijlage  B5.3.
Het intentionele keuzeformulier staat zo dicht mogelijk bij het contract dat een
organisatie haar medewerkers feitelijk aan zal bieden. Dit wil zeggen dat de
respondent reele keuzemogelijkheden voorgelegd krijgt. De in het formulier
aangeboden opties zijn aan de hand van de interviewresultaten geselecteerd uit
een veel groter aantal mogelijke elementen. De respondent krijgt begeleidende
informatie, waaronder uitleg over de werking van flexibele beloning in het
algemeen, de specifieke opbouw van het systeem zoals dat in het keuzeformu-
tier wordt vermeld en voorbeelden van mogelijke keuzen binnen dit systeem.
De respondent wordt gevraagd zich voor te stellen dat hij 'nu' voor een jaar
(bijvoorbeeld  'voor het komende  jaar'  of  'voor  1995') een 'contract'   met  de
organisatie zou afsluiten middels het invullen van het keuzeformulier. Indien
men niet decl wil nemen aan het systeem - men brengt dan geen wijzigingenaan in het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket - dan vult men achter ieder
element een '0' in.
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Tabel 5.6.  De aangeboden flexibele beloningssystemen

Men kan kiezen voor Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6

Inleveren van geld (bron)       Ja                        Ja                              Ja                      Ja                          Ja                      Ja
3 elementen 2 elementen 2 elementen 3 elementen

Inleveren van vrije tijd          Ja                      Ja                           Ja                    Ja                        Ja                    Ja
(bron) 2 elementen 2 elementen 2 elementen 2 elementen 2 elementen 2 elementen

Overige bron-elementen       Ja                    Ja                         Ja                   Nee                    Ja                   Nee

Bijkopen van vrije tijd           Ja                        Ja                              Ja                      Ja                          Ja                      Ja
(doeD 2 elementen 2 elementen

Sparen (doel)                         Ja                           Nee                              Ja                         Ja                             Ja                         Ja
3 elementen 2 elementen 2 elementen

Extra pensioenopbouw         Ja                    Ja                         Ja                   Ja                      Ja                   Ja
(doel) 2 elementen 2 elementen

Opnemen van contant geld      Ja                        Ja                              Ja Ja Ja                Ja

(doel)

Overige doelelementen         Ja                      Ja                           Ja                    Nee                      Ja                     Nee
5 elementen 2 elementen 2 elementen

Case (1) = verzekeraar A, (2) dienstverlener A, (3) dienstverlener B, (4) productiebedrijf(hoger personeel), (5), en case (6) verzekeraar B.
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Figuur  5.1.  Het  intentionele keuzeformulier   (gehanteerd  in  case  6)

De prijs van tan vrije dag is Bedrag

het bruto maandsalaris op full-time basis / 22                                        f

Inteveren van bronnen op jaarbasis

•    Vakantiedagen (min. 20 dagen per jaar Aantal dagen:

behouden)                                                       f

•   ATV<lagen (max. 11.5 dagen perjaar Aantal dagen:
verkopen)                                                       f

(In totaal max. 13 vrije dagen verkopen)

• Salaris                         f
• Dertiende maand                                                             f

• Vakantiegeld                      f

Totaal volume           f
Te besteden aan doelen op jaarbasis

• Extra vrije dagen (max. 13 dagen per Aantal dagen:
jaar kopen)                                                                    f

• Eerder pensioen                                                                           f

• Hoger pensioen                                                                                    f

•     Premiespaarregeling (max. f  1.500,-- per jaar)                                               f

•    Spaarloonregeling (max. f 1.615,--per jaar)                                             f

•   Contant geld                                                                                f

Totaal volume           f

Ondanks de pogingen om een werkelijke keuze te simuleren, blijven er ver-
schillen bestaan tussen de intentiemeting en de feitelijke keuze. Zo kan de
respondent bij het invullen van het keuzeformulier nog niet over alle informa-
tie beschikken, bijvoorbeeld die over de bruto/netto effecten van verschillende
keuzen, of over de exacte omvang van het benodigde volume of over het
opbouwen van de gewenste extra pensioenvoorziening. Additionele informatie
kan respondenten ertoe aanzetten om (toch) deel te nemen aan het systeem,
maar zij kan ook leiden tot het (vooralsnog) niet maken van die keuze.
Een verschil tussen intentie- en feitelijke meting kan ook samenhangen met
veranderingen die tussentijds, al dan niet naar aanleiding van de intentieme-
ting, in het flexibele pakket worden aangebracht. Zo besloot men in case 1
twee elementen die in de intentiemeting aan de respondenten werden voorge-
legd, niet op te nemen in het feitelijke systeem. Het zou ook kunnen voorko-
men dat men besluit om, bijvoorbeeld naar aanleiding van suggesties van
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respondenten, bepaalde elementen aan het feitelijke systeem toe te voegen.
Door dergelijke veranderingen door te voeren kan het animo van de respon-
denten om deel te nemen aan het systeem toe- of afnemen.
Gegeven de tijd die verstrijkt tussen beide metingen kunnen (onverwachte)
veranderingen in de persoonlijke situatie van de respondent ook leiden tot
verschillen tussen de intentionele en de feitelijke keuzen. Men kan bijvoor-
beeld een andere baan of een nieuwe woning aangeboden krijgen. Ajzen en
Fishbein (1980) raden hierom aan zo min mogelijk tijd te laten verstrijken
tussen de intentie- en de feitelijke meting. Zij laten vaak niet meer dan een
week verstrijken tussen beide metingen. In onze studie heeft een peiling die
vlak voor de feitelijke invoering van een systeem wordt uitgevoerd, weinig
zin. Een organisatie voert immers een onderzoek uit om op basis hiervan te
komen tot een geschikt flexibel beloningssysteem. Zij heeft derhalve na de
peiling nog geruime tijd (minimaal een half jaar en vaak langer) nodig om het
feitelijke systeem te voltooien en in te voeren. Wijzigingen van het keuzege-

drag als gevolg van veranderingen in de persoonlijke omstandigheden zullen
zo goed mogelijk in kaart gebracht worden.
Een laatste te noemen verschil tussen de meting van de intentie en de feitelijke
keuze ligt reeds besloten in de gebruikte terminologie. De intentionele keuze
is, ondanks alle pogingen om een 'zo reeel mogelijke keuze-situatie te schep-
pen',   niet  meer  dan  dat: een intentie, een neiging tot bepaald gedrag.   Men

legt zich via het keuzeformulier niet feitelijk vast voor een jaar.
De geschetste verschillen tussen de intentiemeting en de feitelijke keuze kun-
nen ertoe leiden dat het aantal mensen dat de intentie heeft deel te nemen aan
het flexibele beloningssysteem groter zal zijn dan het feitelijke aantal deelne-
mers. De omgekeerde situatie zou zich echter ook kunnen voordoen. De
relatie tussen de mate van intentionele en feitelijke deelname zal exploratief
worden nagegaan (zie hoofdstuk  8).

5.4 Attitude-meting

In deze paragraaf wordt ingegaan op de attitude-meting. Hiertoe wordt eerst

aangegeven hoe de constructie vast de attitude-vragen is verlopen en hoe de

definitieve vragen er uit zien. Vervolgens wordt beschreven welke attituden de
respondenten hebben ten aanzien van de diverse keuzemogelijkheden.

Constructie van de wagen
De attitude-meting, zoals die gehanteerd wordt in onze studie, is grotendeels
gebaseerd op de theorie van beredeneerd gedrag (Fishbein & Ajzen, 1975;
Ajzen & Fishbein, 1970, 1974, 1977, 1980). De attitude wordt beschouwd als
een evaluatieve reactie die geuit wordt in termen van affect en die mede geba-
seerd is op cognities (zie § 3.4). Verondersteld wordt dat de attitude gemeten
kan worden door de respondenten een affectieve evaluatie te laten uitspreken
ten aanzien van een aantal saillante gevolgen van de voorgelegde keuzen.

Ajzen en Fishbein vragen, behalve naar de affectieve reactie, ook naar de
kans dat een gevolg optreedt. Deze value-instrumentality gedachte is onder
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Tabel 5.7. De veronderstelde gevolgen van her (ver)kopen van vrije tijd

Gevolg Verkopen van tijd Kopen van tijd
(bron) (doel)

1.  Tijd voor de respondent zelf (rust, Minder Meer
hobby, sport)

2.  Tijd voor studie, opleiding Minder Meer

3.  Tijd voor huisgenoten Minder Meer

4.  Tijd voor vrienden. kennissen, Minder Meer
familie

5.  Tijd voor het werk Meer Minder

Voorbeeld
Leidt het verkopen van vrije tijd voor u tot het hebben van minder tijd voor uw huis-
genotenl
Leidt het kopen van vrije tijd voor u tot het hebben van meer tijd voor uw huisgenoten7

Tabel  5.8.   De  veronderstelde  gevolgen  van  het  inleveren  van  en  het  opnemen
van geld

Inleveren van geld Opnemen van contant
Gevolg (bron) geld (doel)

1.  Geld voor goederen en Minder Meer
diensten

2.  Geld om aan financiele Minder Meer
verplichtingen te voldoen

3.  Geld om te sparen Minder Meer

4.  Het opbouwen van financiele Minder Meer
zekerheid voor de toekomst

5.  Geld om leuke dingen van te Minder Meer
doen

andere gebaseerd op Vroom's werkmotivatie theorie (zie § 3.2). In onze
studie wordt de kans dat een gevolg optreedt opgevat als een dichotome varia-
bele: het gevolg doet zich wel of niet voor (zie § 3.3). Aan de respondenten
worden zes categorieen keuzemogelijkheden voorgelegd. Per categorie worden
vijf saillante gevolgen aangeboden. Dit zijn de zogenaamde 'directe gevolgen'
van de keuze. Zo worden bijvoorbeeld ten aanzien van de tijd-categorieen (het
verkopen en kopen van vrije tijd) slechts tijd-gevolgen aan de respondenten
voorgelegd (zie Tabel   5.7).   Voor de overige categorieen geldt dat steeds
financiele gevolgen worden aangeboden (zie Tabel 5.8 en Tabel 5.9).
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Tabel  5.9.  De  veronderstelde  gevolgen  van  het  besteden  aan  spaarregeling(en)
en het opbouwen van extra pensioen

Sparen Opbouwen
Gevolg (doel) pensioen (doel)

1.  Geld voor goederen en Minder Minder
diensten

2.  Geld om aan financiele Minder Minder
verplichtingen te voldoen

3.  Geld om te sparen Meer Minder

4.  Het opbouwen van financiele Meer Meer
zekerheid voor de toekomst

5.  Geld om leuke dingen van te doen Minder Minder

Tabel  5.10.  De  waardering  van  een  gevolg:  vier  groepen  respondenten

Het element komt in aanmerking om te Het element komt niet in aanmerking om te
kiezen kiezen

Het gevolg van Het gevolg van de Het gevolg van Het gevolg van de keuze
de keuze zal keuze zal zich niet de keuze zal zal zich niet voordoen
zich voordoen voordoen zich voordoen

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Aangezien een keuze altijd een uitwisseling van elementen impliceert zijn de
directe gevolgen van deelname aan het ene element indirect de gevolgen van
deelname aan een ander element. Zo zijn de directe gevolgen van bijvoorbeeld
het opnemen van contant geld of het opbouwen van extra pensioen indirect
gevolgen van het verkopen van vrije tijd. Op dezelfde wijze zijn de gevolgen
van het inleveren van een geldbedrag relevant bij de beslissing tijd te kopen.

De specifieke gevolgen van de keuze voor elementen en categorie8n zijn
geselecteerd naar aanleiding van de afname van 44 interviews in twee organi-
saties    (case     1    en   2).    In deze interviews werd uitgebreid gevraagd    naar    de
gevolgen die bepaalde keuzen volgens de respondenten zouden hebben. Dit
gebeurde door rechtstreeks naar eventuele gevolgen te vragen, maar ook door
te vragen naar voor- en nadelen en potentiale problemen die met bepaalde
keuzen, of met het systeem als zodanig, zouden samenhangen. In case 2 werd
mede op basis van de via de interviews verkegen informatie de uiteindelijke
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attitudevragenlijst samengesteld. De gevolgen werden vervolgens steeds op
dezelfde wijze geformuleerd.
Om  te  toetsen  of bij de selectiekeuze  van de saillante  vij f gevolgen  per  ele-
ment geen relevante aspecten zijn vergeten, werd de respondenten de mo-
gelijkheid geboden om zelf aanvullende gevolgen te noemen. Indien men een
gevolg toevoegde kon men hier ook een waardering voor aangeven. Uit de
analyses blijkt dat van de mogelijkheid een gevolg toe te voegen niet of nau-
welijks gebruik is gemaakt (gemiddeld  3.4 %  van de respondenten  deed  dit).
Toevoeging vond eigenlijk alleen plaats met betrekking tot tijd ('het kopen
van  tijd  kost  geld'; 'het verkopen  van tijd levert  geld  op'  en 'het inleveren
van geld maakt het kopen van tijd mogelijk'). Deze twee toevoegingen zijn in
het voorspellingsmodel reeds opgenomen, daar niet alleen de 'directe' gevol-
gen van het desbetreffende doelelement, maar tevens de 'directe' gevolgen
van relevante bronnen in de analyse worden opgenomen. Zo kan men bijvoor-
beeld de waardering voor het inleveren van geld als gevolg van het bijkopen
van vrije tijd al kwijt bij de directe gevolgen van het inleveren van salaris.

We hebben besloten de gevolgen op een vrij abstract niveau te formuleren. In
de eerste plaats is het op deze wijze mogelijk om het gebied van de belang-
rijkste gevolgen die zich voor kunnen doen met slechts een beperkt aantal
'algemene' vragen te dekken. Daardoor hoeven de respondenten minder as-
pecten te evalueren. Het aantal aan de respondenten voor te leggen gevolgen
heeft een grote invloed op de totale lengte van de vragenlijst. Een systeem
bestaat uit een aantal elementen. Per element wordt naar de gevolgen
gevraagd. Stel dat er 10 elementen zijn, dan resulteert dit met vijf gevolgen
per element in 50 gevolgvragen. In de tweede plaats geldt dat hoe algemener
de gevolgvragen zijn, des te groter de kans is dat zij voor de meeste mensen
een rol spelen bij het maken van een keuze. Dit is relevant, gegeven de geko-
zen werkwijze. Hoe minder mensen er zijn voor wie een gevolg een rol
speelt, des te minder waarderingsscores worden verkregen.

De respondent wordt in onze studie slechts gevraagd een waardering uit te
spreken ten aanzien van de gevolgen van die keuzemogelijkheden die voor
hem in aanmerking komen. Indien een keuze voor een respondent niet in
aanmerking komt worden alle gevolg-waarderingen gescoord als '0' (neu-
traal). Indien een bepaald gevolg zich volgens een respondent   niet   voor   zal
doen (bijvoorbeeld omdat men niet met het oog op dit gevolg de keuze maakt
of omdat het gevolg zich niet voor kan doen) dan wordt de waardering voor
dit specifieke gevolg ook gescoord  als  '0'.

Het is de vraag in hoeverre deze werkwijze (verder te noemen: de basisme-
thode) correct is. Betoogd kan bijvoorbeeld worden dat iemand die deelname
aan een bepaald element niet in aanmerking vindt komen deze mening juist is
toegedaan omdat hij negatieve gevolgen  van deze keuze verwacht. Het toeken-
nen van neutrale scores aan de gevolgen van deelname zou in dit geval het
verwachte lineaire verband tussen de waardering van gevolgen en de mate van
deelname aan een element verstoren.
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Om na te gaan in hoeverre hantering van de basismethode geoorloofd is wordt
in 66n studie   (case 6) gebruik gemaakt   van een alternatieve opzet.    Aan   de
respondenten worden nu alle vragen naar de waardering van de gevolgen
voorgelegd, ongeacht of men de desbetreffende keuze in aanmerking vindt
komen en ongeacht of men meent dat het gevolg zich wel of niet zal voor-
doen. Dit type vraag vinden respondenten moeilijk te beantwoordens. Wat
doet de waardering voor een gevolg er immers toe als men toch niet verwacht
dat het desbetreffende gevolg zich voor zal doen? Deze alternatieve vraagstel-
ling maakt het echter mogelijk de waardering van vier groepen respondenten
te  vergelijken, zie Tabel  5.10.   Aan  de  hand  van deze vergelijking  kan  de
waarde van de basismethode bepaald worden. Dit gebeurt door te onderzoe-
ken of de scores van groep 2,3 en 4 afwijken van de score '0' zoals die in de
basismethode aan deze groepen wordt toegekend. Indien een dergelijke afwij-
king wordt aangetroffen dan dient de vraag beantwoord te worden of voor-
spelling via de basismethode tot andere resultaten leidt dan voorspelling via
een alternatieve methode, waarbij de afwijkende scores niet naar '0' zijn
omgescoord.

Ten behoeve van de nametingen wordt de basismethode gebruikt waarbij
respondenten alleen door henzelf relevant geachte gevolgen krijgen voorge-
legd. Het betreft nu echter niet de gevolgen waarvan men verwacht dat zij
zullen optreden, maar de feitelijk opgetreden gevolgen. De waardering van dit
type gevolgen noemen   we de 'ervarings-attitude'. Beschrijvende informatie
over dit type attitude wordt geboden in hoofdstuk 7, daar waar nagegaan
wordt in welke mate de gevolgen van een eerder gemaakte keuze van invloed
zijn op een volgende keuze.

De waarderings-scores worden gegeven  op   een   11   puntsschaal. Deze schaal

loopt van -5 (volkomen negatief) via 0 (noch negatief, noch positief) naar +5
(volkomen positief). Zie bijlage B5.2 voor een overzicht van alle schaalan-
kers.

Beschrijvende informatie
In de eerste plaats wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de ge-
volg-vragen zijn beantwoord. Het betreft hier de gevolg-vragen zoals deze
zijn  gesteld  in de voormetingen  (case  2,3,4  e n  6).   Over  case   l e n 5 wordt,
gegeven de afwijkende vorm van de attitude-vragen, niet gerapporteerd. In de
tweede plaats worden de scores voor de vier groepen respondenten in case 6

5  Dit bleek reeds eerder het geval te zijn. Ten behoeve van de eerste pilot-afname van de en-
qu8te in case 2 (de eerste afname van de enqutte na de proefstudie) werd de respondenten
(n=24) een zelfde vraag voorgelegd. Zij gaven toen bijna zonder uitzondering aan 'dat een
gevolg zich nu eenmaal wel of niet voordoet en dat als een gevolg zich niet voordoet het niet
goed  valt  aan te geven  hoe  men hier tegenover staat'.  Ook  in  case  5,  door  ons met betrekking
tot de attitude-vmagstelling gehanteerd als proefstudie ten behoeve van case 6, bleek dat het
beantwoorden van soortgelijke vragen door de respondenten over het algemeen moeilijk ge-
vonden werd.
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(zie   Tabel 5.10) apart vermeld. Nagegaan    is in welke   mate deze scores   van
elkaar afwijken. Op de genoemde resultaten (zie bijlage B5.4 - B5.9) zal nunader worden ingegaan.

5.4.1 De veronderstelde gevolgen

In de voormetingen werd de respondenten gevraagd: welke gevolgen verwacht
u   van   keuzegedrag   dat  voor  u in aanmerking komt. Indien men veronderstelde
dat een bepaald gevolg zou optreden werd gevraagd hoe positief of negatief
men dit gevolg vond: Uit de resultaten blijkt dat indien een keuze een meer-
waarde oplevert (men krijgt meer van iets: meer vrije tijd of meer geld), datmen dit dan positief waardeert. Het inleveren van tijd of geld wordt negatief
gewaardeerd. De positieve verwachtingen zijn over het algemeen sterker dan
de negatieve verwachtingen. Verschillen tussen organisaties in de beleving van
de gevolgen doen zich (vrijwel) niet voor. We zullen de onderzoeksresultaten
per keuzemogelijkheid kort bespreken. De waarderingen worden gegeven op
een  11  puntsschaal. Deze schaal loopt  van  -5 (volkomen negatief)  via  0  (noch
negatief, noch positief) naar +5 (volkomen positief).

Het verkopen van vrije tijd (zie bijlage 85.4)
Van de 1664 respondenten geeft 51.9% aan dat het verkopen van vrije tijd
voor   hen in aanmerking   komt. De meest frequent genoemde veronderstelde
gevolgen van deze keuze zijn: het hebben van minder tijd voor de respondent
zelf (tijd om bijvoorbeeld te besteden aan rust, sport en hobby's) en het heb-
ben van meer tijd voor het werk. Dit laatste aspect wordt enigszins positief
ewaardeerd   (x =.9). Het eerste aspect wordt licht negatief beoordeeld
(x = -1.5). De respondenten verwachten  dat het hebben van minder  tijd  voor
de huisgenoten het meest negatieve gevolg van het verkopen van vrije tijd is
(x=-2.1).

Het kopen van vrije tijd (zie bijlage 85.5)
Voor  51.1 %  van de respondenten  komt  het in aanmerking om vrije dagen  bij
te kopen. Het verkrijgen van meer vrije tijd voor jezelf wordt het meest fre-
quent genoemd als verondersteld gevolg. De waardering hiervoor is, evenals
voor het verkrijgen van meer vrije tijd voor de huisgenoten, zeer hoog(x =3.0  respectievelijk   x =3.1). Het hebben van minder  tijd  voor  het  werk
wordt licht negatief gewaardeerd (x =-.4).

Het inleveren van geld (zie bijlage 85.6)
Het in het volume inbrengen van een deel van het salaris komt voor 67.2%
van de respondenten in aanmerking. Verwacht wordt  dat deze keuze vooral
leidt tot het hebben van minder geld om te sparen, minder geld om leuke
dingen mee te doen en minder geld voor goederen en diensten. Deze gevolgen

6   Het percentage missing values (diegenen die het gevolg weI verwachten maar geen waarderinggeven)  is  in  alle  gevallen 0, behalve  voor de gevolgen  van het verkopen  van  tud  (0.5%  A
1.4%) en het vierde gevolg van het opnemen van contant geld (14.3 %).
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worden licht negatief gewaardeerd  (x =-.7,  x =-1.3,  x =-.7). Een relatief
klein aantal respondenten verwacht   dat het inleveren van salaris leidt   tot:   het
hebben van minder geld om aan financiele verplichtingen te voldoen en min-
der financi8le zekerheid voor de toekomst.

Het  besteden  aan  spaarregelingen  (zie  bijlage  85.7)
Sparen  via een flexibel beloningssysteem komt  voor  67.2 %  van de responden-
ten in aanmerking. De belangrijkste veronderstelde gevolgen zijn uiteraard:
het hebben van meer spaargeld en het opbouwen van meer financiele zeker-
heid  voor de toekomst. De waardering  van deze gevolgen is positief ( x =2.2
respectievelijk  x =2.4). De overige gevolgen worden licht negatief gewaar-
deerd.

Het  opbouwen  van  extra  pensioen  (zie  bijlage  B5.8)
Het besteden van een deel van het volume aan extra pensioenopbouw komt
voor  33.3 %  van de respondenten in aanmerking. Evenals met betrekking  tot
het sparen wordt ook nu vooral verwacht dat gevolgen zich voordoen in de
sfeer van het sparen (minder spaargeld) en een grotere financiele zekerheid
voor de toekomst. Tegen het eerst genoemde gevolg kijkt men min of meer
neutraal  aan  ( x =-.3). Het tweede gevolg wordt positief beoordeeld  ( x = 2.3).
De overige gevolgen worden niet frequent genoemd en licht negatief beoor-
deeld.

Het  opnemen  van  contant  geld  (zie  bijlage  85.9)
Het besteden van (een deel van) het volume aan een eenmalige uitkering komt
voor 35.7 %  van de respondenten in aanmerking. Men denkt  dit geld vooral  te

gebruiken om leuke dingen te ondernemen en om goederen en diensten te
- -

bekostigen. Deze gevolgen worden positief gewaardeerd (x= 2.4, x=2.1).
Ook het hebben van meer spaargeld en meer geld om aan financitle verplich-
tingen te voldoen en het opbouwen van meer financiele zekerheid voor de
toekomst wordt positief beoordeeld (x =2.1,  x = 2.4,  x =2.4).

5.4.2 Case 6, vier groepen vergeleken

Om de attituden van diegenen die kiezen voor een optie en diegenen die niet
kiezen voor een optie, dan wel diegenen die wel en diegenen die geen gevolg
van een dergelijke keuze verwachten te kunnen vergelijken werd de attitude-
vraagstelling in case 6 gewijzigd. Daar waar in de voorgaande cases alleen

aan diegenen die een keuze in aanmerking namen en die veronderstelden dat
een bepaald gevolg zich voor zou doen een waarderingsvraag werd gesteld,
werd in case 6 aan alle respondenten de vraag voorgelegd naar de waardering
voor de gevolgen van de keuzen.

In  de  tabellen  85.10  tot  en  met 85.21 worden deze respondenten steeds  in
vier groepen verdeeld  (zie ook Tabel  5.10  voor een uitgebreide toelichting).
De eerste groep meent dat een bepaalde optie (bijvoorbeeld het kopen van
vrije tijd) in aanmerking komt om te kiezen. Bovendien verwacht zij dat een
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bepaald gevolg van een dergelijke keuze (bijvoorbeeld meer tijd voor de
huisgenoten) zich zal voordoen. Voor groep twee komt de keuze ook in aan-
merking, maar zij verwacht niet dat het gevolg op zal treden. Groep drie envier vinden de keuzemogelijkheid niet in aanmerking komen. Groep drieverwacht echter dat een bepaald gevolg van de keuze zich zal voordoen,terwijl groep vier dat niet verwacht. Nadat in de eerste ZeS tabellen (bijlage
B5.10  -  B5.15) is weergegeven hoeveel procent  van de respondenten in groep
1,   2,   3   0 f  4 zit, wordt   in de daaropvolgende zes tabellen (bijlage  B5.16  -
B5.21) weergegeven hoe men per groep aankijkt tegen de diverse gevolgen
van het keuzegedrag.

Uit de verdeling van de respondenten over de groepen blijkt dat er gevarieerd
gedacht wordt over de vraag of een keuze wel of niet een bepaald gevolg zal
hebben. Verder valt op dat de respondenten verwachten dat bepaalde gevolgen
zich meer voor zullen doen dan andere gevolgen. Zo zal een afname van de
financiele middelen volgens de meeste respondenten eerder gevolgd worden
door het hebben van minder geld om leuke dingen te doen, dan door minder
geld om aan de financiele verplichtingen te voldoen.

Uit de resultaten met betrekking tot de waardering van de gevolgen komt een
interessant beeld naar voren. Groep 1 (Ae optie komt in aanmerking en hetgevolg zal zich voordoen) beoordeelt de positieve gevolgen (meer tijd of meer
geld) het meest positief. Dit wil zeggen dat zij hieraan ten opzichte van de
andere groepen steeds de hoogste waarderingsscore geeft. Negatieve gevolgen
(minder   tijd of minder geld) beoordeelt   zij, ten opzichte van groep   3,   als
minder negatief. Groep 3 Cdc optie komt niet in aanmerking, het gevolg zal
zich wel voordoen) beoordeelt de positieve gevolgen minder positief dan
groep 1 terwill zij juist de negatieve gevolgen sterker accentueert. Groep 2 en
4   tonen   zich   over het algemeen redelijk neutraal. Hen wordt   dan   ook   ge-vraagd om een waardering voor een gevolg te geven ondanks dat zij vermoe-
den dat het gevolg zich niet zou voordoen (de vraag die hen gesteld wordt
luidt dus:  stel  dat het gevolg  zich  toch zou voordoen  ...). Een uitzondering
hierop vormen de scores op het gevolg "minder geld om aan financiele ver-
plichtingen  te  voldoen". Ten aanzien  van dit gevolg tonen ook groep  2  en  4
zich duidelijk negatief. Groep 1 is over dit gevolg het minst negatief.

Op basis van deze resultaten moeten we onze bedenkingen hebben bij de
waarde van de door ons gehanteerde 'basismethode', waarbij de waarderingen
van de groepen 2,3 en 4 op nul gesteld zijn. De grootste afwijking van een
nul-score vinden we, overeenkomstig onze verwachting, terug bij groep   3.
Het lijkt derhalve plausibel dat de respondenten de vraag "komt deze keuze
voor u in aanmerking" niet 'blanco' hebben ingevuld - dat wil zeggen: niet
zonder nagedacht te hebben over de mogelijke gevolgen van de bedoelde
keuze -. Diegenen voor wie een keuze in aanmerking komt beoordelen de
positieve gevolgen immers positiever dan diegenen voor wie de keuze niet in
aanmerking komt, terwijl zij de negatieve gevolgen milder beoordelen. Welk
scenario het ware is - eerst een afweging van gevolgen en vervolgens, geba-
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seerd op deze afweging, een keuze maken, of eerst de keuze maken en ver-
volgens consistent met de gemaakte keuze de gevolgen beoordelen - kan niet
op basis van het onderzoek bepaald worden. Wel kan gesteld worden dat de
scores van met name groep 3 in een voorspellingsmodel opgenomen zouden
moeten worden. Zij wijken immers sterk van '0' af en lijken samen te hangen
met de te maken keuzen. We zullen in hoofdstuk 7 nagaan of voorspellingen
met de basismethode tot minder goede resultaten leiden dan voorspellingen
gebaseerd op de werkelijke waarderingsscores van de vier groepen.
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het percentage respondenten dat in
case 6 in groep 1 valt zeer vergelijkbaar is met het percentage respondenten
dat in de overige cases in groep 1 valt. Hun waarderingsscores wijken even-
min van elkaar af. Het lijkt er derhalve niet op dat, door de andere vraagstel-
ling in case 6, we ook twijfels moeten hebben aan de interpretatie van de met
de basismethode verkregen scores van groep  1.

5.5 Subjectieve norm-meting

In deze paragraaf staat de subjectieve norm-meting centraal. Evenals de vori-
ge  paragraaf  is  ook deze paragraaf opgebouwd  uit twee delen. Besproken
worden achtereenvolgens de constructie van de subjectieve norm-vragen en de
beantwoording van deze vragen door de respondenten.

Constructie van de vragen
De subjectieve norm wordt gemeten met betrekking tot het verkopen en kopen
van vrije tijd. Overeenkomstig de operationalisatie van Ajzen en Fishbein

(1980) wordt gevraagd naar de verwachte houding van anderen en naar het
belang van de houding van deze anderen. De 'anderen' (de referenten) zijn:
de chef, de collega's, de huisgenoten en de klanten. De selectie van de eerste
drie groepen referenten is gebaseerd op de veronderstelling dat zij het meest
direct betrokken zullen zijn bij de beslissing van de respondent aangaande het
(vet')kopen van vrije tijd. In het proefproject (case 1) werd de groep 'klanten'
niet opgenomen. Dit gebeurde op verzoek van de aan het onderzoek deelne-
mende organisaties wel in de volgende cases. Men was geinteresseerd in de
mate waarin de medewerkers rekening zouden houden met het belang van de
klant bij de eigen tijd-keuze. De verwachte houding en het belang worden
vastgesteld ten aanzien  van  het  door de respondent (ver)kopen  van   1,   5,   8  en

13 vrije dagen. Deze aantallen werden zo gekozen dat een verdubbeling van
de   te geven scores   niet   voor   de   hand   lag. De onder- en bovengrens werden
aangegeven door een inschatting te maken van wat organisaties als feitelijke
minima en maxima zouden hanteren. Deze inschatting is goed gebleken (bijla-
ge  86.1   biedt een overzicht  van de feitelijke begrenzingen). Zie Figuur  5.2
voor een voorbeeld van de aan de respondenten voorgelegde vragen met
betrekking tot de verwachte houding van de referenten ten aanzien van het

verkopen van tijd.
Verondersteld wordt dat de verwachte houding van een referent weergegeven
kan worden door het gemiddelde van de houdingsscores van deze referent te
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Figuur 5.2. De verwachte houding van de referenten met betrekking tot het
verkopen van vrije tijd

Welke houding verwacht u van de genoemde anderen, indien u zou beslissen tijd te verkopen
(minder vrije dagen ter beschikking, meer dagen op het werk)?

Dan is de houding van mijn:

Chef Collega's Klanten Huisgenoten

o  Als ik 1 dag verkoop

o  Als ik 5 dagen verkoop

o  Als ik 8 dagen verkoop

o  Als ik 13 dagen verkoop

bepalen. De verwachte houding van bijvoorbeeld de chef ten aanzien van het
verkopen van vrije tijd door de respondent wordt dan bepaald door het gemid-
delde te nemen van de verwachte houding van de chef ten aanzien van het
verkopen  van   1,   5,   8  en 1 3 dagen.
De   houding- en belang-scores worden gegeven   op   een    11    puntsschaal.    De
houding-schaal loopt van -5 (volkomen negatief) via 0 (noch negatief, noch
positief)  naar +5 (volkomen positief). De belang-schaal loopt  van -5 (volko-
men onbelangrijk voor mijn keuze) via 0 (noch belangrijk, noch onbelangrijkvoor mijn keuze)   naar +5 (volkomen bepalend  voor mijn keuze). Zie bijlage
B5.2 voor een overzicht van alle schaalankers.

Beschrijvende informatie
In  bijlage  B5.22  tot  en  met B5.25 wordt een overzicht gegeven  van de beant-
woording van de vragen naar (het belang van) de verwachte houding van
anderen. Dit overzicht wordt wederom alleen voor de voormetingen (case 2
tot en met 6) gepresenteerd. De conclusies die op basis van het overzicht
getrokken kunnen worden zullen nu worden besproken.
De respondenten verwachten gemiddeld een licht positieve houding van dechef, collega's en klanten indien men dagen verkoopt en een licht negatieve
houding indien men dagen bijkoopt. Men verwacht over het algemeen dat de
huisgenoten nogal negatief zullen zijn over het verkopen van tijd en dat zij
licht positief zullen staan ten opzichte van het bijkopen van tijd. Naarmate het
een groter aantal te (ver)kopen dagen betreft wordt de spreiding in de ant-
woorden van de respondenten groter en worden de verwachte meningen meer
uitgesproken positief dan wel negatief. De spreiding in de gemiddelde score
op de verwachte mening- en belang-vragen varieert van  1.0 tot 2.0.
De respondenten hechten het grootste belang aan de mening van de huisge-noten. De chef komt op een verre tweede plaats, direct gevolgd door de colle-
ga's en tenslotte door de klanten. Voor alle referenten geldt dat hun mening
zwaarder weegt wanneer besloten wordt over het bijkopen dan over het verko-
pen van vrije tijd (p < .001).
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Nagegaan is of er verschillen optreden tussen organisaties met betrekking tot
de gemiddelde verwachte houding van de diverse anderen en het gemiddelde

belang dat de respondenten hieraan hechten. Dit blijkt inderdaad het geval te
zijn. Naar aanleiding van de uitgevoerde Bonferroni tests worden de belang-

rijkste onderlinge verschillen puntsgewijs besproken.

In de eerste plaats valt op dat er in de twee dienstverlenende organisaties een
verschillend beeld bestaat van de mening van de chef ten opzichte van het
(ver)kopen van vrije tijd. In case 2 denkt men dat de chef esitiever staat ten
opzichte  van het verkopen van tijd (x = 1.2) dan  in case  3  (x=.5). Het kopen
van tijd vinden de chefs  in  case  2 naar verwachting negatiever  (x=-1.5)  dan
die  in case  3  (x = - 1.0). Het beeld ontstaat derhalve dat  er  in case  2 een grote-
re behoefte bestaat aan extra capaciteit  dan  in  case  3. De overige cases  heb-
ben hier gemiddelde scores die tussen die van case 2 en 3 in liggen.
In de tweede plaats valt op dat de personeelsleden in de diverse organisaties
eenzelfde type verwachting hebben van de mening van de huisgenoten over
het (ver)kopen van vrije tijd. Er bestaan tussen de twee dienstverlenende

organisaties verschillen in het belang dat aan deze mening wordt gehecht. In
case 2 wordt relatief weinig belang aan de mening van de huisgenoten ge-
hecht, terwijl daaraan in case 3 relatief veel belang wordt gehecht. Dit zou
kunnen betekenen dat als personeelsleden vinden dat het niet 'past' om tijd bij
te kopen, zij huisgenoten die hen graag meer thuis zouden zien, een kleinere
rol laten spelen bij het maken van de tijd-keuze.
In de derde plaats springt case 5 eruit wanneer het gaat om de mening van de
collega's. Deze zouden relatief positief staan ten opzichte van het verkopen
van  tijd   (x=.6) en relatief negatief ten opzichte   van het kopen  van   tijd
(x =.9).  Met de mening van de collega's wordt in beide gEXallen (in verhou-
ding) ook sterk rekening gehouden (verkopen  x = .2; kopen  x = .6).
In de vierde plaats treffen we een opvallend verschil aan tussen het hoger

personeel van het productiebedrijf (case 4) en de respondenten in de overige
organisaties met betrekking tot (het belang dat gehecht wordt aan) de ver-
wachte houding van klanten. Het hoger personeel schat de mening van klanten
het meest positief in, indien dagen verkocht worden (er wordt meer gewerkt;
x =.8) en het meest negatief indien dagen bijgekocht worden (meer vrije tijd;
x =-1.2). Bovendien hecht het hoger personeel ten opzichte  van de andere

respondenten het meeste belang aan de mening van de klanten, zowel ten
aanzien  van het verkopen  van  tijd  (x =.2)  als ten aanzien  van het kopen  van
tijd  (x=.7).  Om  na  te  gaan  of deze verschillen veroorzaakt worden  door  het
verschil in functie- en inkomensniveau tussen case 4 en de overige cases, of
door de factor 'organisatie' zijn de analyses herhaald voor al diegenen met
een full-time bruto maandinkomen boven f 5.500,--. We vergelijken dus als
het ware de subjectieve normen van het hoger personeel in de cases 2 tot en
met 6. De gevonden verschillen met betrekking tot de verwachte mening van
klanten blijven gehandhaafd, met dien verstande dat het 'hoger personeel' in
case 6 eenzel fde type verwachtingen heeft   als   dat   in  case   4. De verschillen
tussen de belang-scores blijken niet meer op te treden nu gecontroleerd is
voor het inkomensniveau.
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5.6  Analyse van de schalen

Behalve de meting van attitude, subjectieve norm en intentie speelt in ons
onderzoek een aantal (andere) schalen een belangrijke rol. Deze schalen zijn
belangrijk daar zij:
1 zijn opgenomen in de modellen ter voorspelling van de deelname aan het

systeem of het (ver)kopen van vrije tijd (case 1 tot en met 6);
2 relevant zijn bij de bepaling van het rendement van de invoering van en/of

de  deelname  aan een flexibel beloningssysteem  (case   1) .

Aangezien de nametingen in case 1 uitgebreid besproken worden in hoofdstuk
9,  blijven deze  in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing. In paragraaf  5.6.1
staan drie schalen met betrekking tot kennis van het (flexibele) beloningssys-
teem centraal. Paragraaf   5.6.2   gaat   over de mening   van de respondenten   ten
aanzien  van het flexibele beloningssysteem. De betekenissen  van de beloning
en de tevredenheid met de beloning zijn het onderwerp van paragraaf 5.6.3
respectievelijk 5.6.4. Drie schalen met betrekking tot de ervaren inhoud van
de taak komen  aan  bod in paragraaf  5.6.5. De samenhang tussen de diverse
schalen wordt besproken in paragraaf  5.6.6.  Alle  in dem paragraaf beschre-
ven schalen hebben 5 ankerpunten, tenzij expliciet wordt aangegeven dat het
een 11-puntsschaal betreft. De omschrijving  van de ankerpunten  die  voor  de
diverse schalen zijn gehanteerd wordt vermeld  in  B5.2. Alle items, de gemid-
delde waarden en standaard-deviaties, alsmede de ot en het percentage ver-
klaarde variantie, worden per schaal weergegeven in bijlage  85.26  -  85.39.

In iedere subparagraaf wordt verwezen naar de constructie van de vragen die
in het desbetreffende vragenlijst-decl centraal staan. Over deze vragen wordt
beschrijvende informatie geboden. Evenals in de vorige paragrafen worden
gemiddelde scores berekend voor het geheel van de cases waarin de desbetref-
fende vragen zijn opgenomen. Vervolgens worden de gemiddelde schaal-
scores van de diverse cases met elkaar vergeleken. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van (co)variantie-analyse en Bonferroni testen. Per subparagraaf
wordt bovendien ingegaan op de psychometrische aspecten van de desbetref-
fende schaal of schalen. Principale componenten-analyse (PCA) wordt gehan-
teerd om de dimensionaliteit van de begrippen nader te analyseren. Met be-
trouwbaarheidsanalyse wordt de interne consistentie van het instrument onder-
zocht.

Om na te gaan of de structuur van de data vergelijkbaar is voor de diverse
cases werd PCA ook op de deelbestanden uitgevoerd. Zowel het aantal aange-
troffen factoren per schaal als de lading van de diverse items op de factoren
bleek (vrijwel) gelijk te zijn voor de verschillende cases. De resultaten laten
verder zien dat de proportie verklaarde variantie per case zeer vergelijkbaar is
(zie bijlage B5.40).
Bij de analyse van schaal-gemiddelden wordt geen gebruik gemaakt van fac-
torscores, maar van de som van die item-scores die de veronderstelde dimen-
sie meten, gedeeld door het relevante aantal items. Twee redenen voor deze
keuze worden genoemd. In de eerste plaats leidt het gebruik van factorscores
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ertoe dat de gehanteerde begrippen minder goed onderscheiden worden (de
lading van een item op elk der factoren wordt immers meegenomen, dus ook
op die factoren die andere begrippen dekken dan die waarvoor het item is
opgesteld). In de tweede plaats wordt de vergelijkbaarheid van de data tussen
organisaties kleiner. Bij gebruik van factorscores spelen niet alleen verschillen
tussen gemiddelden en structuren  een  rol,   maar er dient ook rekening gehou-
den te worden  met de verschillen tussen de item-ladingen.

5.6.1 Subjectief kennis-niveau

In ons onderzoek werden twee typen kennis-schalen opgenomen: kennis van
het flexibele beloningssysteem en kennis van het gevoerde beloningsbeleid.

Kennis van het flexibele beloningssysteem
Om de subjectieve kennis van het flexibele beloningssysteem te meten werd
de  respondenten een vijftal vragen gesteld  op  een 11-puntsschaal. Gemiddeld
vinden de respondenten  (n= 1854) het Flex-systeem nogal duidelijk  (x =2.1).
Kijken we naar verschillen tussen de organisaties dan zien we dat case 2
negatief van de andere cases afwijkt. Blijkbaar heeft men in deze case een
minder goed beeld van het systeem en de hierin geboden mogelijkheden. In
case  6  is de kennis van het systeem het grootst (x =2.3).  Uit de resultaten
blijkt dat voor alle cases geldt dat de meeste aandacht besteed zou moeten
worden aan de mogelijkheden die de respondenten persoonlijk hebben in het
systeem   (x = 1.6). De betrouwbaarheid   van de schaal is groot (of=.89)7  en
alle items kunnen gehandhaafd blijven. Er is sprake van 66n factor met een
eigenwaarde groter dan 66n, die 69.4% van de variantie verklaart.

Kennis van het gevoerde beloningsbeleid
De negen vragen over de kennis van het gevoerde beloningsbeleid zijn ont-
leend aan Miedema-van den Heuvel (1994). Het gemiddelde op deze vragen
ligt iets lager dan de neutrale waarde 3 (x=2.7; n=1619). De kennis-schaal
bestaat volgens Miedema-van den Heuvel uit twee dimensies: kennis van het
salaris van referenten (bijvoorbeeld van collega's) en kennis van het salaris-
systeem. PCA levert inderdaad twee factoren  op die samen   61.4 %   van  de
variantie verklaren. Toewijzing van de items aan de factoren komt overeen
met die van Miedema-van den Heuvel, met dien verstande dat de vraag naar
'kennis van procedures om salarisverhogingen te bepalen' op beide factoren
even hoog laadt (.54 respectievelijk .57). De vraag naar 'kennis van uw pak-
ket van secundaire arbeidsvoorwaarden' laadt eveneens, hoewel minder sterk,
op beide factoren (.61 respectievelijk .31). De genoemde twee items worden
door Miedema-van den Heuvel toegewezen aan de dimensie 'kennis van het
salaris van referenten'. Het lijkt ons echter op inhoudelijke en empirische
gronden beter beide items toe te wijzen aan de andere dimensie. De nieuwe

7 Alle gerapporteerde alpha's zijn gestandaardiseerde alpha's.
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schaal   die dan ontstaat is eendimensioneel waarbij   54.5 %   van de variantie
wordt verklaard. De betrouwbaarheid  van deze schaal   is  hoog  (a =.83).   In-
houdelijk dekt de schaal naar ons gevoel het begrip 'kennis van het belonings-
systeem' beter  dan de oorspronkelijk 'systeemkennis-schaal:  In het regressie-
model zal derhalve slechts van de nieuwe schaal gebruik gemaakt worden.
Gemiddeld hebben de respondenten niet zo veel kennis van het beloningssys-
teem (x=2.6; n=1642). In case 2 en 5 ligt dit gemiddelde nog iets lager
(x =2.4  respectievelijk  x =2.5) terwijl het  in case  3  en 4 iets hoger  ligt
(X=2.8).

5.6.2    Mening ten aanzien van het systeem

Om de meningen van respondenten ten aanzien van een flexibel beloningssys-
teem te peilen, is een schaal ontwikkeld die bestaat uit zeven items, gemeten
op  een   11-puntsschaal. De mening-schaal bestaat  uit twee dimensies die samen
82.7 %  van de variantie verklaren. Deze dimensies betreffen: de mening  over                   1
de ontwikkeling en invoering van, alsmede de deelname aan een flexibel
beloningssysteem en de mening over de opbouw van zo'n systeem - het aantal
en soort bronnen en doelen -. Met name over het eerste aspe is men nogal
tevreden (x=2.2; n=1864). Case 4 scoort hier relatief laag (x=1.8). Uit de
waardering voor het tweede aspect, de opbouw van het systeem, blijkt dat het
aantal en soort bronnen en doelen dat in de systemen opgenomen wordt nade-

-

re aandacht behoeft (x =1.4, n=1880). Opvallend is hier de afwijkend posi-
tieve houding  van  case   6   (x =1.8) . De betrouwbaarheid van beide dimensies
is hoog (a=.89 respectievelijk ot=93).

5.6.3 Betekenissen van de beloning

Zoals in hoofdstuk twee werd aangegeven worden vier betekenis-schalen
onderscheiden: motieven, invloed, relatieve positie en bestedingen. De schalen
die gehanteerd worden om de betekenissen van de beloning te meten, zijn aan
Miedema-van den Heuvel (1994) ontleend.

De in case 3,4 en 5 aangeboden betekenis-schalen zijn gelijk aan elkaar. In
case 1 en 2 werden alternatieve betekenis-schalen aangeboden in verband met
de validatie van deze schalen door Miedema-van den Heuvel. Dit heeft tot
gevolg  dat   case    1 alleen vergeleken kan worden   met   case   3,4   en   5   op   de
motieven-schaal.   Case   2   kan   voor   geen   van de betekenis-schalen vergeleken
worden. In case 6 werden uit pragmatische overwegingen alleen de betekenis-
sen 'motieven' en 'invloed' in de vragenlijst opgenomen. Dit zijn de schalen
die relevant zijn in het kader van de modeltoetsing ('relatieve positie' en
'bestedingen' worden niet in het model opgenomen).
De betrouwbaarheid van de vier betekenis-schalen is hoog tot zeer hoog en
PCA geeft aan dat iedere schaal bestaat uit 1 factor die een redelijk groot
percentage van de variantie verklaart.

118



De respondenten geven aan dat hun inkomen hen enigszins in staat stelt om
bepaalde motieven te realiseren (x=3.2; n=1619). De respondenten vinden
over het algemeen dat hun inkomen niet veel zegt over de invloed die zij
hebben  in  de  organisatie  ( x =2.6;  n = 1290).  Over de positie van de respon-
dent ten opzichte van anderen en ten opzichte van (taak)doelen zegt het inko-
men  eveneens vrij weinig  ( x =2.6;  n= 1119). De beloning stelt de responden-
ten enigszins in staat om de door hen gewenste goederen en diensten aan te

kunnen schaffen  (x =3.3;  n=1144).

Case 5 scoort relatief  laag op relatieve positie (adjusted  mean =2.3) en beste-
dingen (adjusted mean=3.0). Verder   doen zich, indien gecontroleerd wordt
voor het feitelijk verdiende inkomen8, geen opvallende verschillen tussen de
cases voorkomen. Het effect van de factor 'case' is wel in alle gevallen signi-
ficant (p  < .05) - dit laatste geldt ook voor het effect van 'case' op de tevre-
denheid met de beloning en de taakkenmerken  -.

5.6.4 Tevredenheid met de beloning

In hoofdstuk 2 zijn de vier dimensies van tevredenheid met de beloning
(tevredenheid met de hoogte van het salaris, de secundaire arbeidsvoorwaar-
den, de salarisverhogingen en het beloningsbeleid) besproken In deze para-
graaf wordt nader ingegaan op de aan Miedema-van den Heuvel (1994) ont-
leende schalen om de beloningstevredenheid te meten. De betrouwbaarheid
van de vier satisfactie-schalen is hoog tot zeer hoog en PCA geeft aan dat
iedere schaal bestaat uit 1 factor die een redelijk groot percentage van de
variantie verklaart.

De respondenten zijn over het algemeen enigszins tevreden over de hoogte
van het inkomen (x =3.2; n=2155). Over de secundaire arbeidsvoorwaarden
laten de respondenten zich iets positiever uit (x =3.4; n=2060) dan over de
salarishooe. De gemiddelde tevredenheid met de salarisverhogingen is niet

zo groot (x=2.8; n=1787). De waardering voor het gevoerde beloningsbe-
leid is niet hoog en niet laag (x =3.0; n=1571).

Er komt een aantal opvallende verschillen tussen cases voor, waarbij gecon-
troleerd is voor het feitelijk verdiende inkomen. Zo is men in case 4 relatief
zeer tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl men hier in case
2 en 3 minder tevreden over is (de adjusted means zijn respectievelijk: 3.8;
3.1   en  3.2). De respondenten   in  case  5 zijn minder tevreden  over de salaris-
verhogingen (adjusted mean=2.5) en het gevoerde beloningsbeleid (adjusted
mean=2.7), dan die in de andere cases.

8 Gebruik wordt gemaakt van covariantie-analyse waarbij gekeken wordt naar verschillen in de
adjusted means.
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5.6.5 Ervaren taakkenmerken

Drie aspecten van de ervaren inhoud van de taak zijn in onze studie opgeno-
men (autonomie, verantwoordelijkheid en zinvolheid). De schalen om deze
concepten te meten zijn ontleend aan Biessen (1992). In case 2 werden de
genoemde schalen om pragmatische redenen niet opgenomen in de vragenlijst.
De betrouwbaarheid van de vier satisfactie-schalen is hoog tot zeer hoog en
PCA geeft aan dat iedere schaal bestaat uit 1 factor die een redelijk groot
percentage van de variantie verklaart.

De respondenten geven aan in vrij hoge mate zelfstandig ill het werk op te
kunnen treden, een hoge mate van autonomie te ervaren (x=3.8; n=1649).
Over het algemeen vinden de respondenten hun werk zeer zinvol (x =3.8;
n = 1654). De verantwoordelijkheid die de respondenten voor hun werk voelen
is opvallend groot  ( x =4.3;  n= 1654).  Er  doen  zich geen opvallende verschil-
lende tussen de cases voor.

5.6.6 Samenhang tussen de schalen

De samenhang tussen alle in paragraaf 5.6 behandelde schalen is berekend
voor de cases 3, 4 en 5 (n=836). Onze aandacht gaat hierbij met name uit
naar de relatie tussen   de vier betekenis-schalen   en   de vier satisfactie-schalen.
Aanvullend is middels regressie-analyse onderzocht in welke mate de beteke-
nissen de variantie in de beloningstevredenheid verklaren.
De correlaties tussen de vier betekenis-schalen zijn allen significant (p < .01).
De samenhang tussen invloed en relatieve positie is, overeenkonistig de ver-
wachting het hoogst (r=.61) gevolgd door de samenhang tussen motieven en
bestedingen (r=.45).  Ook alle tevredenheids-schalen hangen samen (p  < .01).
De tevredenheid met het salarisbeleid hangt zowel zeer sterk samen met de
tevredenheid met de salarisverhogingen (r=.77),  als  met de tevredenheid  met
de  salarishoogte  (r=.72). De correlatie tussen salarishoogte en salarisverho-
gingen is eveneens hoog (r=.57).

Tevredenheid met de salarishoogte wordt voor 26.2% verklaard door de vier
betekenissen. Voor tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden is dit
slechts   8.7 %. Tevredenheid met salarisverhogingen wordt voor 32.2% ver-
klaard en tevredenheid  met het salarisbeleid tenslotte  voor  39.0%.  Voor  alle
satisfactie-schalen behalve secundaire arbeidsvoorwaarden geldt dat het met
name 'relatieve positie' en vervolgens 'bestedingen' is dat een bijdrage levert
in de verklaring (gestandaardiseerde regressiecoefficient varieert van .21 tot
47).   Bij de verklaring   van de tevredenheid   met de secundaire arbeidsvoor-

waarden speelt 'invloed' de grootste rol (gestandaardiseerde regressiecoeffi-
cient    =    . 16). Wanneer naast de betekenissen enkele   bio- en demografische
variabelen (inkomen, leeftijd, diensttijd en sekse) worden opgenomen ter
verklaring van de satisfactie-schalen, dan blijkt dat de in totaal verklaarde
hoeveelheid variantie nauwelijks toeneemt. Bovendien blijven de twee beteke-

120



nissen van de beloning 'relatieve positie' en 'bestedingen' verreweg de meeste
variantie verklaren. Met betrekking tot de tevredenheid met de secundaire
arbeidsvoorwaarden krijgt leeftijd een even grote rol toebedeeld als de beteke-
nis-variabele 'invloed'.
De ervaren taakkenmerken hangen onderling matig samen  (r=.35  8   .45).
Kennis van de flexibele beloning en mening over het flexibele beloningssys-
teem hangen eveneens matig samen (r=.37).

5.7 Samenvatting

Alvorens een organisatie een flexibel beloningssysteem invoert kan zij onder-
zoek verrichten naar de wensen en behoeften van het personeel, alsmede naar
de randvoorwaarden van en succesfactoren voor invoering van een dergelijk
flexibel beloningssysteem. Dit type onderzoek voerden wij uit bij zes grote
Nederlandse organisaties: twee verzekeringsmaatschappijen, twee dienstverle-
ners op zakelijk en financieel gebied, een bank en een produktiebedrijf. Deze
zes zogenaamde 'voormetingen' (metingen voorafgaande aan invoering) vor-
men de basis voor het toetsen van het model ter verklaring van intentioneel
keuzegedrag (hoofdstuk 7). Bij den verzekeringsmaatschappij werd de voor-
meting gevolgd door invoering van een flexibel beloningssysteem en drie
zogenaamde nametingen. Vergelijking van de voor- en de nametingen biedt
enig inzicht in het rendement van (de invoering van) een flexibel belonings-
systeem (hoofdstuk  9).   Daar   in dit geval ook beschikt kon worden   over   de

feitelijke keuzen van het personeel in vier opeenvolgende jaren biedt deze case
tevens inzicht in de stabiliteit van keuzegedrag (hoofdstuk 8). Bovendien kan
het model ter verklaring van intentionele keuzen getoetst worden op haar
voorspellingskracht, daar waar het het voorspellen van feitelijke keuzen be-
treft (hoofdstuk 8). Dit laatste is eveneens mogelijk op basis van de in het
produktiebedrijf verkregen data. Voor deze case kon behalve over de voorme-
ting onder het hoger personeel, ook beschikt worden over de feitelijke tijd-
keuzen van deze groep personeelsleden.
Alle enquBte-afnamen hebben plaatsgevonden tussen 1990 en 1996. In totaal
vulden, ten behoeve van de voormetingen, 2189 personeelsleden een vragen-
lijst    in. De respons, de representativiteit, het geringe aantal ontbrekende
antwoorden en de feedback geven ons het vertrouwen dat het onderzoek in de
diverse organisaties goed is ontvangen en dat de vragenlijsten zorgvuldig zijn
ingevuld.

De aan de respondenten voorgelegde flexibele beloningssystemen bieden alle
de mogelijkheid om 66n of meer geld-bronnen, vakantiedagen en ATV-dagen
in  te  leveren. Het hiermee opgebouwde volume kan tenminste besteed worden
aan het bijkopen van vrije tijd, aan extra pensioenopbouw en contant geld. In
alle cases op Hn na kon men bovendien deelnemen aan Mn of meer spaar-
regelingen. Overige bron- en doel-elementen zijn bijvoorbeeld de eigen bijdra-
ge aan de lease-auto, kinderopvang en extra aflossing op de hypotheek. Nage-
gaan is welke keuzen, binnen het voorgelegde systeem, voor de respondenten
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in aanmerking komen om te maken, welke gevolgen zij van de diverse keuzen
verwachten (attitude) en welke keuzen zij geneigd zijn werkelijk te maken
(intentie). Vervolgens gaven de respondenten aan welke houding zij verwach-
ten van bepaalde anderen, zoals hun chef en collega's, indien zij (de respon-
denten)  zouden  besluiten  tijd  te  (ver)kopen ('normative belief') Aanvullend
gaven zij aan hoe belangrijk de mening van de desbetreffende ander is bij de
te maken tijd-keuze ('motivation to comply'). Tenslotte werd de respondenten
een aantal schalen voorgelegd over de mening over het flexibele beloningssys-
teem, de kennis van het (flexibele) beloningssysteem, de betekenis van de
beloning, de tevredenheid met de beloning en drie ervaren taakkenmerken:
autonomie, zinvolheid en verantwoordelijkheid.

De constructie en de beantwoording van de diverse vragen is in dit hoofdstuk
uitgebreid aan de orde gekomen. We volstaan hier dan ook met een samenvat-
ting van die resultaten die het meest in het oog springen. Alle in dit hoofdstuk
beschreven resultaten hebben uitsluitend betrekking op de voormetingen.

a  Attitude. Per keuzemogelijkheid werden de respondenten steeds vijf gevol-
gen voorgelegd. Gevraagd werd aan te geven of het gevolg zich voor zou
doen bij deelname aan het element en zo ja, hoe men dit gevolg zou waar-
deren. Aanvullingen op de door ons geselecteerde gevolgen lijken niet
nodig. Daar de gevolgen zo gekozen zijn dat zij slechts betrekking hebben
op de desbetreffende bron c.q. het desbetreffende doel, is het wel essentieel
dat de gevolgen van zowel bronnen als doelen gelijktijdig in een voorspel-
lingsmodel opgenomen worden. Het inleveren van een bron heeft immers
niet alleen minder financiele ruimte of vrije tijd tot gevolg, maar tevens
meer  bestedingsruimte  aan de doelen-kant  (en vice versa).
Uit de resultaten blijkt dat de positieve verwachtingen over het algemeen
sterker zijn dan de negatieve verwachtingen. De meest positieve waardering
wordt uitgesproken voor het verkrijgen van meer vrije tijd en het opbou-
wen van meer financiele zekerheid voor de toekomst. Het verkrijgen van
minder vrije tijd, met name voor de huisgenoten, oogst de meest negatieve
waardering. Verschillen tussen organisaties in de beleving van de gevolgen
doen zich (vrijwel) niet voor.
Uit onderzoek in case 6 met een alternatieve attitude-maat blijkt dat indien
respondenten verwachten dat een bepaald gevolg zich niet voor zal doen,
zij dit gevolg redelijk neutraal waarderen. Diegenen die verwachten dat het
gevolg wet zal optreden waarderen dit gevolg meer positief of negatief al
naar gelang zij vinden dat de desbetreffende keuze wel of niet in aanmer-
king komt om te maken. Komt de optie in aanmerking, dan waarderen zij
positieve gevolgen zeer positief terwijl zij negatieve gevolgen vrij mild
beoordelen. Komt de optie niet in aanmerking, dan wordt het positieve
gevolg niet zo hoog gewaardeerd terwijl het negatieve gevolg juist geaccen-
tueerd wordt.

= Subjectieve norm. De subjectieve norm kent twee componenten: de houding
die men van anderen verwacht en het belang hiervan bij de te maken keu-
ze. (Het belang van) de houding van de chef, de collega's, de klanten en de
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huisgenoten werd vastgesteld ten aanzien van het door de respondent

(ver)kopen van 1,5, 8 en 13 dagen.
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten gemiddeld een licht positieve
houding verwachten van de chef, collega's en klanten indien men dagen
verkoopt en een licht negatieve houding indien men dagen bijkoopt. Men
verwacht over het algemeen dat de huisgenoten nogal negatief zullen zijn
over het verkopen van tijd en dat zij licht positief zullen staan ten opzichte
van het bijkopen van tijd. Naarmate het een groter aantal te (ver)kopen

dagen betreft wordt de spreiding in de antwoorden van de respondenten
groter en worden de verwachte meningen meer uitgesproken positief dan
wel negatief. De respondenten hechten het grootste belang aan de mening
van de huisgenoten. De chef komt op een verre tweede plaats, direct ge-
volgd door de collega's en tenslotte door de klanten. Voor alle referenten

geldt dat hun mening zwaarder weegt wanneer besloten wordt over het
bijkopen dan over het verkopen van vrije tijd. Er doen zich enkele verschil-
len tussen organisaties voor. Deze lijken onder andere te maken te hebben
met de behoefte aan extra capaciteit in de organisatie en de ervaren relatie
met de klanten.

m  De  schalen. De betrouwbaarheid van alle gehanteerde schalen is hoog tot
zeer hoog. PCA geeft aan dat iedere schaal, uitgezonderd 'kennis' en
'mening', bestaat  uit 66n factor  die een redelijk groot percentage  van  de
variantie verklaart. De schalen 'kennis van de beloning' en 'mening ten
aanzien van het flexibele beloningssysteem' geven ieder twee dimensies
weer. Alle opgenomen items konden worden gehandhaafd. Om na te gaan
of de structuur van de data vergelijkbaar is voor de diverse cases werd
PCA ook op de deelbestanden uitgevoerd. Het aantal aangetroffen factoren

per schaal bleek gelijk   voor de verschillende cases. De resultaten laten
verder zien dat de proportie verklaarde variantie per case zeer vergelijkbaar
is.

Uit de resultaten blijkt dat men het voorgelegde flexibele beloningssysteem
duidelijk vindt. Meer aandacht kan besteed worden aan de mogelijkheden
die de individuele medewerker heeft binnen het systeem. Over invoering
van en deelname aan het systeem is men zeer positief. Over de opbouw van
het systeem (bronnen en doelen) is men gematigder positief. Kennis van de
beloning hebben de respondenten naar eigen zeggen wat meer als het gaat
over de eigen secundaire arbeidsvoorwaarden en het salaris van zogenaam-
de referenten en wat minder als het gaat over het beloningssysteem als
zodanig.
De beloning ontleent haar betekenis in de ogen van de respondenten vooral
aan het feit dat zij de respondenten in staat stelt bepaalde motieven te reali-
seren - zoals regelmaat in het leven scheppen en persoonlijke ontwikkeling -
en bepaalde bestedingen te kunnen doen - goederen en diensten aanschaf-

fun, er een wenselijke levensstandaard op na houden -. Aan de beloning
wordt in mindere mate betekenis ontleend vanwege het inzicht dat zij biedt
in de invloed die de respondenten hebben in de organisatie en de positie die
zij innemen ten opzichte van anderen en taakdoelen. De respondenten zijn
over het algemeen tevreden   over de beloning. Meer positief laten   zij   zich
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uit over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de hoogte van het salaris.
lets lager scoren het beloningsbeleid en de salarisverhogingen. Uit de scha-
len met betrekking tot de taakkenmerken blijkt tenslotte dat de responden-
ten een zeer hoge mate van autonomie in het werk en verantwoordelijkheid
voor het werk ervaren. Het werk dat zij doen ervaren ze bovendien als zeer
zinvol.

Na een beschrijving van de attitude- en subjectieve norm-meting en de diverse
schalen rest ons een overzicht te bieden van de intentionele keuzen die de
respondenten maken. Deze keuzen worden apart besproken in het volgende
hoofdstuk.
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6  Het beschrijven van de intentionele
keuzen

6.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven hoe de respondenten de vragen
hebben beantwoord die dienen ter verklaring en voorspelling van de (intentio-
nele) keuzen. In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke intentionele keuzen
de respondenten maken. Deze keuzen worden op drie niveaus beschreven (zie

§  4.1).  Het  eerste  niveau  betreft  de  keuze  om  al  dan niet deel te nemen aan
het flexibele  beloningssysteem  (§  6.2). Het tweede niveau beschouwt de keuze
om al dan niet deel te nemen aan een categorie (§ 6.3) Of element (§ 6.5).
Het derde niveau heeft betrekking op de mate waarin men deelneemt (het
aantal   elementen   dat men kiest   en de hoeveelheid   geld   die men besteedt).
Informatie over dit laatste niveau wordt aanvullend geboden in de paragrafen
6.2,6.3  en  6.5. In paragraaf 6.4 staat de vraag  naar de keuzepatronen   van
respondenten centraal. Nagegaan wordt welke keuzecombinaties het meest
frequent voorkomen. In paragraaf 6.6 tenslotte wordt het hoofdstuk kort
samengevat.
Aan de vraag Of cases van elkaar verschillen in de mate waarin het personeel
deelneemt aan het systeem en aan de diverse elementen wordt in dit hoofdstuk
beperkt aandacht besteed. Verschillen worden vermeld bij wijze van achter-
grondinformatie. Zij duiden de specifieke voorkeuren en keuzen van de diver-
se onderzoeksgroepen aan.
Alle informatie in dit hoofdstuk heeft uitsluitend betrekking op de voorme-
tingen. Daar waar gerefereerd wordt aan 'deelname' en 'keuze' wordt dan
ook verwezen naar de intentie en niet naar feitelijk gedrag. De tijdens de
nametingen aangegeven intentionele keuzen en de feitelijk gemaakte keuzen
worden apart beschreven in hoofdstuk 8.

6.2  Deelname aan het systeem

Uit  Tabel  6.1  blijkt  dat een ruime meerderheid  van de respondenten  (68.6%)
de intentie heeft iets te wijzigen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Deze res-
pondenten zetten gemiddeld f 3.456,-- om binnen het flexibele beloningssys-
teem. Dit is gemiddeld 5.5% van hun bruto jaarinkomen. De spreiding in het
volume, berekend over de gehele groep, is aanzienlijk (f 3.251,--). De varia-
tie in het aantal bronnen en doelen dat men kiest is redelijk groot. Ruim de
helft   van de deelnemers   aan het systeem   zet   6dn   bron   in  (54.4 %)   en   iets
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Tabel  6.1.  Deelname  aan  het  systeem

Aantal Percent. Gemidd.vol. Sd volume
Case respond. deeln. deelnemeri deelnemers'

1. Verzekeraar A. 289 64.7 f 2.148,-- f 2.615,--

4.9% 6.1%

2. Dienstverlener A. 515 59.0 f 3.083,-- f 2.798,-

4.6% 3.1%

3. Dienstverlener B. 566 75.8 f 2.854,-- f 2.238,--

4.8% 3.3%

4. Productiebedrijf 370 69.5 f 5.683,-- f 4.584,--

5.9% 4.7%

5. Bank 222 71.2 f 3.103,-- f 1.731,-

7.0% 4.6%

6. Verzekeraar B. 227 73.1 f 4.056,-- f 3.769,--

7.3% 5.0%

Totaal 2189 68.6 f 3.456,-- f 3.251.-

5.5% 4.4 %

*   In hele guldens en als percentage van het bruto jaarinkomen (12 maal maand).

minder   dan de helft kiest   voor  66n  doel-element   (46.8 %). Het gemiddelde
aantal gehanteerde bronnen en doelen ligt tussen  etn  en twee  (x = 1.6;  sd= .8
respectievelijk  x = 1.8;  sd=.9),  maar  er zijn ook deelnemers  die voor 5  bron-
nen of doelen kiezen.
Er zijn verschillen tussen de cases met betrekking tot het gemiddelde volume
df=5; F=40.0; p < .001) en het volume als percentage van het inkomen
(df=5; F=15.4 en p < .001). Bovendien zien we dat in case 3,5 en 6 rela-
tief veel respondenten willen deelnemen aan het systeem. In case 2 ligt het
percentage deelnemers juist relatief laag.
In vier cases (case 3 tot en met 6) werd de respondenten gevraagd naar de
redenen voor het niet willen deelnemen aan het flexibele beloningssysteem.
De meerderheid (60.9%) van diegenen die niet willen deelnemen aan het
systeem noemt als reden 'tevreden te zijn met het standaard arbeidsvoorwaar-
denpakket'. Bijna een kwart  (21.5 %) geeft  aan  zich  nog niet voldoende  te
hebben bezig gehouden met de mogelijkheden die het systeem biedt om een
keuze te kunnen maken. Het niet aantrekkelijk vinden van de geboden bron-
of doel-elementen wordt door ongeveer een tiende van de niet-deelnemers
(10.4%   respectievelijk   11.7 %) als reden genoemd. Een minder frequent  ge-
noemde reden om niet te willen deelnemen aan het systeem is het niet bij de
hand  hebben   van de benodigde gegevens  (4.6 % ) . Tussen de cases   doen   zich
verschillen voor in de mate waarin men een bepaalde reden aangeeft (zie
Tabel 6.2).
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Tabel 6.2. Redenen om niet deel te willen nemen aan het systeem

Reden Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Totaal

(3-6)

Tevreden met standaard 43.8% 81.7% 74.0% 60.5% 60.9%
pakket

Onvoldoende bezig 13.9% 18.3% 32.0% 42.1% 21.5%
gehouden met systeem

Bronnen onaantrekkelijk 10.9% 9.8% 12.0% 7.9% 10.4%

Doelen onaantrekkelijk 8.0% 20.7% 10.0% 7.9% 11.7 %

Benodigde gegevens niet 2.2% 3.7% 8.0% 10.5% 4.6%
bij de hand

In de tabel wordt het percentage niet-deelnemers vermeld dat aangeeft dat de desbetreffen-
de reden voor her niet willen deelnemen aan het systeem van toepassing is. Iedere respon-
dent kon meer dan 8En reden opgeven.

In case 6 werd gevraagd of het willen hebben van meer inzicht in de finan-
ciele gevolgen van de keuzen een reden was om niet deel te nemen. De helft
van de niet-deelnemers in deze case gaf aan dat dit inderdaad een reden was.
Het willen afwachten van de ervaringen van anderen met het systeem werd
door  15.8 %  van deze respondenten als reden aangevoerd.

6.3  Deelname aan de categorieEn

Kijken we naar de categorieen van elementen waar deelnemers voor kiezen,
dan valt op dat zowel het hanteren van een financiele bron (zoals een deel van
het salaris en/of een dertiende maand) als het gebruiken van vrije tijd als bron
zeer populair is (zie Tabel 6.3). Van de overige bronnen wordt slechts in zeer
beperkte mate gebruik gemaakt. Een meerderheid  van  de  aan het systeem
deelnemende respondenten wil sparen. Een derde deel kiest voor het bijkopen
van vrije tijd c.q. voor het opbouwen van extra pensioen. Van de mogelijk-
heid een deel van het volume in contanten op te nemen maakt ongeveer 66n
op de vijf deelnemers gebruik. De overige doelen worden door een kwart van
de deelnemers interessant bevonden.
Geld is zowel in absolute zin als relatief ten opzichte van het inkomen de
grootste bron (zie Tabel 6.4 en 6.5). Het doel waaraan het meeste geld wordt
besteed is het opbouwen van het pensioen.

De cases wijken van elkaar in het aantal respondenten dat deelneemt aan een
categorie. Dit geldt voor alle categorieen behalve het verkopen van vrije tijd.
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Tabel 6.3. De keuze voor een categorie door deelnemers aan het systeem

Bronnen Doelen
Case

tijd geld overig tijd sp. pens. cont. overig

1 55.1 65.2 10.7 30.5 30.5 22.5 35.8 29.9

2 49.3 61.2 5.9 37.8 - 35.5 44.7 16.4

3 45.7 63.2 11.7 30.8 72.7 12.1 19.1 34.3

4 55.6 69.6 - 21.4 68.1 41.2 14.0

5 48.1 84.2 1.3 27.8 79.1 24.1 7.6 6.3

6 53.6 82.5 - 29.5 48.2 62.7 6.6       -

Tot. 50.4 68.5 8.3 30.1 62.6 30.0 22.9 24.4

In de label wordt weergegeven: het percentage deelnemers dat voor de desbetreffende
categorie van elementen kiest.

Tabel 6.4. De gemiddelde besteding per categorie

Bronnen Doelen
Case

tijd geld overig tijd  sp pens. cont. overig

1 1059 2178 1340 1049 1062 2480 1088 1794

2 1908 3294 2135 2552 - 2905 1885 1242

3 1928 2930 1046 2358 1312 2315 1194 1955

4 3314 5511 - 3208 4353 3644 3523     -

5 1642 2725 1461 1362 2547 1874 801 2309

6 1793 3750 - 1762 2553 3512 1416    -

Tot. 2023 3439 1338 2184 2342 3025 1684 1799

Kolomverklaring Tabel 6.3 en 6.4
sp = sparen
pens. = pensioen
cont. = contant geld

In de tabel wordt weergegeven: het bedrag dat diegenen die deelnemen aan een bepaaide
categorie van elementen gemiddeld aan deze categorie besteden. De bedragen zijn afge-
rond op hele guldens.
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Tabel  6.5.  De  gemiddelde  besteding  per  categorie,  als  percentage  van  het
bruto jaarinkomen

Bronnen Doelen

Case
tijd geld overig     tijd           sp pens. cont. overig

1 2.2 5.3 2.2 2.6 2.8 4.0 2.5 4.4

2 2.9 5.0 2.6 4.1 - 3.6 3.2 1.8

3 3.0 5.2 1.6 3.9 2.4 2.9 1.7 3.5

4 3.0 6.0 - 3.5 5.0 3.5 2.7       -

5 3.4 6.4 2.1 2.7 6.0 3.0 1.8 7.4

6 3.1 6.8 - 3.5 5.3 5.6 2.9       -

Tot. 2.9 5.7 1.9 3.6 3.9 3.9 2.6 3.5

Kolomverklaring, zie Tabel 6.4.

In de tabel wordt weergegeven: het percentage van het bruto jaarinkomen (12 maal maand)
dat diegenen die deelnemen aan een bepaaide categorie van elementen gemiddeld aan deze

categorie besteden.

Tabel 6.6. Het (ver)kopen van vrije tijd door deelnemers aan het systeem

-        -

Percent. Percent. x aantal x aantal
dat dat dagen dagen

Case verkoopt koopt verkocht gekocht

1.  Verzekeraar A. 55.1 30.5 8.5 9.4

2. Dienstverlener A. 49.3 37.8 6.4 9.2

3. Dienstverl. B. 45.7 30.8 6.0 7.5

4. Productiebedrijf 55.6 21.4 7.4 8.4

5. Bank 48.1 27.8 7.6 6.3

6. Verzekeraar B. 53.6 29.5 7.6 8.0

Totaal 50.4 30.1 7.0 8.2

De cases wijken eveneens van elkaar af met betrekking tot de mate waarin de
respondenten deelnemen (zowel absoluut ads relatief)    aan een categorie.    Dit
geldt voor alle categorieen. Verschillen voor 'overige bronnen' en 'overige
doelen' worden buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 6.7. Deelname aan de keuzepatronen

Percentage in Case

Keuzepatroon            1           2           3          4 5 6            Tot.
bestaat uit perc.

1       g-vt- s-p 4.3 - 2.6 11.7 11.2 13.3 6.2

2        g-vt-* s 8.7 - 8.2 9.4 18.4 7.2 8.0

3        g-vt-• p 5.6 10.9 0.8 3.9 2.0 15.7 5.7

4      vt + s-p 0.6 - 2.6 2.7 0.0 0.6 1.4

5      vt -s 5.0 - 10.8 10.5 2.6 1.8 6.1

6       vt- p 4.3 5.4 2.8 7.0 4.6 11.4 5.5

7      vt + s-p-c 0.0 - 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2

8      vt -* s-c 3.7 - 13.4 3.1 3.9 0.6 5.3

9       vt -* p-c 1.2 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.5

10      vt -c 18.6 29.5 3.1 5.5 3.9 3.0 10.4

11      g + kt-s-p 0.6 - 1.3 3.5 2.0 6.0 2.0

12     g + kt-s 5.0 - 18.3 7.4 11.8 6.0 9.1

13     g + kt-p 3.1 9.7 0.3 1.2 0.0 7.8 3.4

14     g - kt 25.5 34.5 13.4 9.4 6.6 9.6 16.8

15     g i s-p 0.0 - 0.8 6.3 4.6 3.6 2.3

16     g ..s 7.5 19.6 13.3 27.6 9.0 13.0

17     g -*p 6.2 10.1 1.0 3.5 0.7 4.2 4.1

Aantal (100%) 161 258 388 256 152 166 1.381

g = geld inleveren (bron); vt= verkopen van tijd (bron);
s =  sparen (doel); p= extra pensioen opbouwen (doel);  c = contant geld  (doel): kt= kopen
van tijd (doel).

Voorbeeld.  Rij  1  betreft die deelnemers aan het systeem die geld en tijd  inleveren om te
sparen en extra pensioen op te bouwen.

Van de 1381 deelnemers aan de flexibele beloningssystemen kiest 80.5 %er
voor om iets veranderen in hun standaard arbeidsvoorwaardenpakket in ieder
geval iets te veranderen op het gebied van tijd. Gemiddeld leveren diegenen
die tijd verkopen 7.0 vrije dagen in terwijl kopers van tijd 8.2 vrije dagen
extra vergaren (Tabel 6.6). Er wordt gemiddeld dus meer tijd bijgekocht dan
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verkocht - uitgezonderd de situatie  in  case 5. Sommeren  we het aantal   ver-
kochte dan wel gekochte dagen, dan worden er in totaal meer dagen verkocht

dan gekocht (5330 verkochte dagen versus 3707  gekochte  dagen).

6.4 Keuzepatronen

In Tabel 6.7 wordt vermeld welk percentage van de deelnemers aan het sys-
teem, een bepaald keuzepatroon heeft. Onderscheiden worden 17 typen keuze-

patronen, verdeeld over drie hoofdgroepen van respondenten:
•  diegenen die tijd verkopen (patroon 1 tot en met 10);
m  diegenen die tijd bijkopen (patroon 11  tot en met  14);
m diegenen die noch tijd verkopen noch tijd kopen (patroon 15 tot en met

17).

Deelname aan de zogenaamde 'overige elementen' wordt buiten beschouwing
gelaten.

Tabel 6.7 onderstreept het belang van de mogelijkheid om vrije tijd te
(ver)kopen.  lets  meer  dan een kwart van de deelnemers  aan het systeem heeft
als enige doel het omzetten van tijd in geld of geld in tijd. Het uitsluitend
omzetten van vrije tijd in geld komt iets minder vaak voor dan het uitsluitend
omzetten van geld in vrije tijd (10.4% versus 16.8%). Tijd verkopen om te
kunnen sparen komt iets vaker voor dan tijd verkopen om extra pensioen op te
bouwen. In de laatste rij van Tabel 6.7 wordt het aantal respondenten vermeld
dat deelneemt aan het systeem en aan tan van de genoemde keuzepatronen. In
die cases waar overige bron- en doel-elementen zon aangeboden (case  1,2,3
en 5) komt het voor dat respondenten als bron of als doel slechts voor Edn of
meer van die overige elementen kozen. Deze respondenten passen dan niet
binnen de beschreven 17 keuzepatronen. In totaal nemen 119 respondenten

niet  volgens  66n  van de keuzepatronen  deel  aan het systeem  (case   1:   13.9%,
case 2: 15.1%, case 3: 9.6% en case 5: 3.8%). Hieruit valt op te maken dat

gebruik willen maken van de 'overige elementen' slechts voor een klein aantal
respondenten een cruciale reden vormt om deel te nemen aan het systeem.
Geen  van de deelnemers  in  case  1,  2,  3,  en  5 zet uitsluitend 'overige  bron-
elementen'  om in 'overige doel-elementen'.
De keuze om geld te besteden aan 6dn of meer spaarregelingen is de enige

keuze die in alle cases ook buiten het flexibele beloningssysteem om gemaakt
kan worden. 143 respondenten (13.0% van de deelnemers, excl. case 2)
maken uitsluitend deze keuze. Indien zij als 'niet-deelnemer' gecategoriseerd
worden neemt het percentage deelnemers in een aantal cases vrij sterk af (zie
Tabel    6.8). Wij hebben    er voor gekozen om respondenten    die deze keuze

maken toch als deelnemer te blijven beschouwen. Het is immers niet aan de
onderzoeker om te bepalen wanneer er sprake is van een 'ware keuze binnen
een flexibel beloningssysteem'. Indien   we deze keuze als niet-deelnemen
zouden betitelen, zouden we bovendien voor een aantal cases ook andere

opties, die eveneens buiten het systeem om gemaakt kunnen worden, moeten

'verwijderen'. Een dergelijke pragmatische aanpak lijkt  niet goed verdedig-
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baar. We verwachten wet dat respondenten die een keuze maken die volledig
buiten het flexibele beloningssysteem om gemaakt zou kunnen worden, in de
praktijk in mindere mate geneigd zullen zijn om ook werkelijk deel te nemen
aan het systeem, dan respondenten die een keuze maken die slechts via het
systeem tot stand kan komen.

6.5  Deelname aan de elementen

Iedere categorie zoals  die  tot  nu  toe is besproken, behalve 'contant  geld',
bestaat uit meer dan Mn element. Zo kan 'het inleveren van geld' verwijzen
naar een deel van het salaris maar ook naar een dertiende maand of vakantie-
geld. De beantwoording van de onderzoeksvragen zal steeds plaatsvinden op
categorie-niveau. Om enig inzicht te vergaren in de consequenties van deze
beslissing wordt in deze paragraaf uiteengezet wat de opvallende verschillen
(en overeenkomsten) zijn tussen de diverse elementen in eenzelfde categorie.
De resultaten geven naar onze mening geen aanleiding tot het verwerpen van
de gekozen categorie-benadering. De vraag of verschillende elementen binnen
een categorie een andere samenhang vertonen met de onafhankelijke variabe-
len, komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Bij de beantwoording van de centrale
vragen worden de categorieen 'overige bronnen' en 'overige doelen' buiten
beschouwing gelaten. Ter verantwoording hiervan wordt hier eveneens aan-
dacht besteed  aan het belang  van de diverse 'overige elementen'. Wij menen
dat deze elementen inhoudelijk te zeer verschillen om ze in 66n categorie te
plaatsen. Voor een compleet overzicht van de elementen (per case) wordt
verwezen naar bijlage B6.2 en B6.3.

Het  verkopen  van  vrije tijd. Iemand die er voor kiest om vrije tijd te verkopen
kan dit in alle cases doen door vakantie- en/of ATV-dagen in te leveren. De
prijs van beide typen dagen is in alle gevallen gelijk. ATV-dagen kunnen
echter vervallen bij ziekte, vakantie-dagen niet. Het maximum aantal in te
leveren ATV-dagen is steeds groter dan het aantal te verkopen vakantie-da-
gen. De vraag doet zich nu voor of de respondenten een voorkeur hebben
voor het inleveren van het ene type verlof-dag boven het andere. Of verdeelt
men het aantal te verkopen dagen gelijkelijk over beide typen? Uit de resulta-
ten  blijkt  dat  34.8%  van  de 2189 respondenten tijd verkoopt.  Van deze groep
verkoopt de meerderheid alleen ATV-dagen (57.7%), een derde verkoopt
zowel  ATV- als vakantie dagen  (32.1%)  en een tiende verkoopt alleen vakan-
tiedagen   (10.2 %). Diegenen die alleen ATV-dagen verkopen, verkopen   ge-
middeld 6.3 dagen. Dit is iets meer dan diegenen die alleen vakantiedagen
verkopen (5.5 dagen). Indien men beide typen dagen verkoopt, verkoopt  men
van  elk type afzonderlijk gemiddeld iets minder dagen (3.6 vakantiedagen  en
5.2 ATV-dagen), maar in totaal verkoopt men gemiddeld het grootste aantal
dagen  ( x =8.8). De conclusie  dat het meeste gebruik wordt gemaakt  van  de
ATV is gerechtvaardigd voor alle cases - met een uitschieter voor case 2 waar
zelfs  82 % van diegenen  die tijd verkopen dit uitsluitend  via het inleveren  van
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ATV   doen - behalve   voor  case   5.   In   case 5 wordt relatief veel gebruik  ge-
maakt van de mogelijkheid vakantiedagen te verkopen.

In alle cases, behalve  case  1, is nagegaan  wat de waardering  van de respon-
denten is voor het feitelijk verkopen van vakantie- en ATV-dagen. Antwoor-
den  werden per keuzemogelijkheid gegeven  op  een  11-punts-schaal die loopt
van volkomen negatief (-5) tot volkomen positief ( +5).  In  case 2 werden  geen

aparte waarderingen gevraagd voor vakantie- en ATV-dagen. Een vergelij-
king,  voor de cases  3,  4,  5  en  6  (n = 1380),  laat  zien  dat de waardering  voor
de mogelijkheid ATV-dagen te verkopen over het algemeen iets hoger is
(x =2.0)  dan  die  voor het verkopen van vakantiedagen  (x = 1.6) Diegenen
die deelnemen aan het systeem waarderen beide mogelijkheden hoger, dan
diegenen die niet deelnemen. Evenzo worden beide opties meer gewaardeerd
door die deelnemers die tijd verkopen dan door die deelnemers die geen tijd
verkopen. Opvallend is tenslotte dat de hoogste waardering voor beide opties
niet gegeven wordt door diegenen die uitsluitend voor de desbetreffende optie
kiezen, maar door die£enen die zowel vakantie- als ATV-dagen inleveren

(x =2.9 respectievelijk x =3.3).

Het inteveren van geld. ln iedere case konden de respondenten een deel van
het salaris aanwenden    in het flexibele beloningssysteem. Daarnaast bestond
soms de mogelijkheid om ook gebruik te maken van 66n of meer van de
volgende elementen: een dertiende maand, vakantiegeld, een tanti8me en een
beoordelingstoeslag. Indien zowel salaris, een dertiende maand als vakantie-
geld als bron aangewend kunnen worden, wordt met name gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om de dertiende maand  in te leveren  (door 50.2 %  van  de
deelnemers aan het systeem, n=470). Salaris komt op de tweede plaats

(39.8 %) en vakantiegeld inleveren  is het minst populair  (21.9%). Het gebruik
van de tantitme en de beoordelingstoeslag is vergelijkbaar met dat van de
dertiende maand (54.1%, n=257 respectievelijk 49.4%, n=158).

Overige bron-elementen. D overige bron-elementen zijn: de werkgeversbijdra-
ge aan de particuliere ziektekostenverzekering, een deel van de pensioenpre-
mie, het lease-bedrag voor de bedrijfsauto en een 1' klasse NS abonnement.
Elk van deze opties werd bij slechts tan organisatie voorgelegd. Van deze
opties maakten de deelnemers aan de desbetreffende systemen slechts in (zeer)
beperkte mate gebruik (respectievelijk:  10.7 %; 5.9%; 11.7% en 1.3%).

Het kopen van vrije tijd. Voor alle cases behalve case 1 geldt dat er geen
onderscheid gemaakt wordt tussen het kopen van ATV- en vakantiedagen. Uit
de resultaten verkregen  in  case  1  blijkt dat  30.5%  van de 187 deelnemers  aan
het fiexibele beloningssysteem tijd bijkoopt. Zij kopen gemiddeld 9.4 dagen.
Dit doen ze voornamelijk door zowel vakantie- als ATV-dagen bij te kopen
(49.1 %)  en  door alleen vakantiedagen  bij te kopen (36.8%). Slechts   14.0%

koopt uitsluitend ATV-dagen  bij. Het gemiddelde aantal gekochte ATV-dagen
ligt wel hoger  dan het gemiddelde aantal gekochte vakantiedagen (5.7 versus

3.7 dagen).
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Tabel 6.8. Deelname aan het systeem

Case: Percentage Percentage
deelnemers deelnemers*

Case 1. Verzekeraar A. 64.7 62.3

Case 2. Dienstverlener A. 59.0 59.0

Case 3. Dienstverlener B. 75.8 67.7

Case 4. Productiebedrijf 69.5 60.3

Case 5. Bank 71.2 52.7

Case 6. Verzekeraar B. 73.1 66.5

Totaal 68.6 62.0

* Percentage deelnemers wanneer diegenen die uitsluitend geld om zetten in sparen als
niet-deelnemers worden aangemerkt.

Sparen. Drie typen spaarregelingen zijn in ons onderzoek aangeboden: een
premie-, een spaarloon- en een vrije spaarregeling. Deze laatste regeling werd
alleen in case 4 opgenomen. In case 2 werd geen enkele spaaroptie in het
systeem opgenomen. Het meest in trek blijkt de spaarloonregeling te zijn
(62.4 %   van de deelnemers aan systemen   met een dergelijke regeling maakt
hier gebruik van). Voor de premiespaarregeling ligt dit percentage iets lager
(46.7%). Indien beide regelingen worden aangeboden kiest 45.4 %    van   de
deelnemers aan het systeem er voor om ook aan beide regelingen deel te
nemen, terwijl 15.8% het bij Mn spaarvorm laat. Van de vrije spaarregeling
maakt  37.4 %   van de deelnemers  in  case 4 gebruik. Sparen  via  66n  of  meer
regelingen lijkt hoe dan ook zeer populair te zijn.

Het   opbouwen  van  extra  pensioen. Er zijn veel pensioenproducten op de
markt.   In ons onderzoek hebben de diverse organisaties  niet de voorkeur  van
de medewerkers voor specifieke producten willen onderzoeken, maar de
algemene behoefte aan de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. In
twee cases (5 en 6) werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen het opbou-
wen van extra pensioen ten behoeve van vervroegde uittreding (eerder met
pensioen gaan) en ten behoeve van een hoger pensioen. Analyse van deze
cases laat zien dat de deelnemers aan het systeem vooral geYnteresseerd zijn in
de vervroegde uittreding (34.0% wil hier extra pensioen voor opbouwen). Dit
animo bestaat met name in case 6 (56.0%) en minder in case 5 (10.8%). Een
hoger pensioen wil 16.0% van de deelnemers opbouwen. Hier vinden we geen
grote afwijking tussen beide cases. Pensioen opbouwen ten behoeve van beide
doelen wil slechts 6.2 %  van de deelnemers. Tenslotte blijkt dat diegenen  die
eerder met pensioen willen meer pensioen op willen bouwen dan diegenen die
een hoger pensioen willen ontvangen (x =f 3.098,-- versus  x =f  1.841,--).
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Overige dod-elementen. Overige doel-elementen treffen we vooral aan in case
1.   Door deze verzekeraar   is  een vrij groot aantal eigen producten  in  het  pak-
ket opgenomen. Zo kan men besteden aan: de vaste maandelijkse inhouding
en/of de extra aflossing van de hypotheek, de eigen bijdrage aan het sociaal
fonds, de eigen bijdrage aan de particuliere ziektekostenverzekering en de
eigen bijdrage aan de kinderopvang. Deze laatste twee doelen worden ook in
case 2 aangeboden. De laatste optie komt eveneens  voor  in het pakket  van
case 5, alwaar ook de mogelijkheid wordt gebo(len een V klasse NS-abonne-
ment aan te schaffen. In case 3 tenslotte kan men in een duurdere lease-auto

gaan rijden. Van alle opties, behalve het besteden aan een duurdere lease-auto
en extra aflossing van de hypotheek, wordt door de deelnemers van de desbe-
treffende systemen (zeer) beperkt gebruik gemaakt (3.7% 8 9.1%). Een derde
van de deelnemers aan het systeem in case 3 kiest er voor een deel van het
volume te besteden aan een duurdere lease-auto  (34.3%).  Voor de extra aflos-

sing kiest 16.6% van de deelnemers in case 1.

6.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is aangegeven welke keuzen de respondenten geneigd zijn te
maken met betrekking tot een aan hen voorgelegd flexibel beloningssysteem.
Uit de resultaten blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten aan
een dergelijk systeem zou willen deelnemen   (68.6 %). Deelnemers zetten   ten
minste den bron-element  om  in ten minste Edn doel-element. Gemiddeld  gaat
het  dan  om een volume  van  f  3.456,--  (5.5 %  van het bruto 12-maandssala-

ris). De spreiding   in de hoogte  van het volume is aanzienlijk   (f   3.251,--;
4.4 %).   De  variatie  in het aantal elementen waaraan men deelneemt  is  even-

eens groot. Het gemiddelde aantal bronnen c.q. doelen waar men voor kiest
ligt tussen tEn en twee.
Inkomensbestanddelen vormen de belangrijkste bron in het systeem, maar van
het  verkopen van vrije tijd wordt  ook in grote mate gebruik gemaakt  (68.5 %

respectievelijk 50.4% van de deelnemers aan het systeem kiest hiervoor). Een
favoriet doel is sparen (62.6%) gevolgd door het bijkopen van vrije tijd
(30.1%)  en het opbouwen van extra pensioen (30.0%). Bijna een kwart  van
de  deelnemers  (22.4 %) neemt  (een  deel  van) het volume in contant  geld  op.
De hoogste gemiddelde bedragen zijn afkomstig uit het inkomen en worden
besteed    aan het opbouwen van extra pensioen. Interessante geld-bronnen,
naast het salaris, zijn: de dertiende maand, een tantidme en de beoordelings-
toeslag. Het inleveren van vakantiegeld is minder populair. Indien men kan
kiezen tussen pensioen opbouwen ten behoeve van een cerdere uit-
tredingsdatum of een hogere pensioengrondslag, dan blijkt er vooral animo te
bestaan  voor het eerste.
Dat    'tild' een belangrijk onderdeel vormt van flexibele beloningssystemen
blijkt  uit  het  feit  dat  80.5 %  van de deelnemers het aantal vrije dagen wijzigt.
Daarbij wordt het meest gebruik gemaakt van de mogelijkheid vrije dagen te
verkopen (50.4%). Gemiddeld worden er echter meer dagen gekocht (8.2
dagen) dan verkocht (7.0 dagen).
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Voor het niet willen deelnemen aan het systeem kunnen verschillende redenen

zijn. Een meerderheid (60.9%) van diegenen die niet deelnemen aan het
systeem geeft aan tevreden te zijn met het standaard arbeidsvoorwaardenpak-
ket. Een tweede, minder vaak genoemd, argument is dat men zich (voorals-
nog)  onvoldoende  met het systeem heeft beziggehouden  (21.5 %). Het onaan-
trekkelijk vinden van de doelen en de bronnen komt op de derde en vierde
plaats (1 1.7% respectievelijk 10.4%). Tenslotte blijkt uit aanvullende vragen
in den case dat ook onvoldoende inzicht in de financiele gevolgen en het
willen afwachten van de ervaringen van anderen met het systeem, belangrijke
redenen zijn om niet deel te willen nemen.
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7  Het verklaren van intentioneel
keuzegedrag

7.1      Inleiding

In hoofdstuk 4 is een aantal hypothesen geformuleerd dat betrekking heeft op
het verklaren van intentioneel en feitelijk keuzegedrag. In dit hoofdstuk zal
getoetst worden in welke mate de genoemde determinanten intentioneel keuze-
gedrag verklaren.    In het volgende hoofdstuk   komt de samenhang tussen   de
determinanten en feitelijk keuzegedrag aan de orde.
De hypothesen zullen eerst tan voor tan behandeld worden. Hiertoe worden
steeds analyses uitgevoerd op een zo groot mogelijk databestand. Dit wil
zeggen dat alle cases waarin de betrokken variabelen op identieke wijze zijn
gemeten, samengevoegd zullen worden. Naar aanleiding van de uitgevoerde
toetsen zal worden vastgesteld welke variabelen van belang zijn bij het verkla-
ren van het keuzegedrag. Deze determinanten zullen tenslotte gezamenlijk in
een regressie-analyse worden opgenomen, opdat het relatieve belang van elk
der determinanten bepaald kan worden.
Drie typen keuzen zullen achtereenvolgens worden geanalyseerd: het al dan
niet deelnemen aan het flexibele beloningssysteem (§ 7.2), het (ver)kopen van
vrije dagen binnen een dergelijk systeem (§ 7.3) en het deelnemen aan een
bepaald patroon van arbeidsvoorwaarden-elementen (§ 7.4). Het hoofdstuk
wordt besloten met enkele conclusies (§ 7.5).

7.2  Deelname aan het flexibele beloningssysteem

Hoofdstuk 4 behandelde een aantal hypothesen met betrekking tot de determi-
nanten van intentioneel keuzegedrag. In Tabel 7.1 worden deze hypothesen
alsmede de uitkomsten van de toetsing (via t-testen) van deze hypothesen
vermeld. De hypothese over de relatie met diensttijd is dat men eerder zal
deelnemen indien men minimaal een jaar bij de organisatie in dienst is. Deze
hypothese wordt niet bevestigd. De t-test op diensttijd als continue variabele
laat evenmin verschillen zien tussen diegenen die wel en diegenen die niet
willen deelnemen (zie Tabel  7.1).
Uit de onderzoeksresultaten, zoals  deze in Tabel  7.1 worden vermeld, blijkt
dat een aantal hypothesen niet bevestigd wordt. Zo waarderen diegenen   die
niet willen deelnemen aan het systeem het standaardpakket aan arbeidsvoor-
waarden niet minder positief dan diegenen die wel willen deelnemen (en die
dus iets in hun standaardpakket willen wijzigen). De twee groepen lijken
eveneens niet van elkaar af te wijken in de mate waarin ze tevreden zijn over
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Tabel  7.1.  Een  overzicht  van de  determinanten  van  intentionele  deelname  aan
een flexibel beloningssysteem

Men zal eerder willen deelnemen aan het flexibele N            t-waarde
beloningssysteem

1)  naarmate men een minder positieve attitude heeft 1242 ns

ten opzichte van het standaard pakket.

2)  naarmate men een positievere attitude heeft ten opzichte
van flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden.
m   schaal A (mening t.a. v. hanteren Flex-systeem) 1864 12.0
•     schaal B (mening  t. a. v. opbouw Flex-systeem) 1880 4.5

3)  naarmate men belangrijk geachte motieven in mindere 1619 ns
mate kan realiseren via het standaard arbeidsvoorwaar-
denpakket.

4)  naarmate men in mindere mate in het standaard arbeids- 1290 ns

voorwaardenpakket terugziet hoeveel invloed men heeft
in de organisatie.

5)  naarmate men minder tevreden is met de geboden 2060 ns

secundaire arbeidsvoorwaarden.

6)  naarmate men sterker de indruk heeft dat men beschikt
over voldoende inzicht in de werking en de inhoud van
het (flexibele) beloningssysteem. 1854 4.5

=  kennis Flex-systeem: 1642 3.2
• kennis beloningssysteem (schaal C):

7)  naarmate men langer bij de organisatie in dienst is. 2181 ns

8)  naarmate men een hoger inkomen heeft. 2127 4.9

9) naarmate men meer uren per week werkt. 2181 5.2

Alle vermelde t-waarden zijn significant (a <  .01); ns = niet significant.

de secundaire arbeidsvoorwaarden, de mate waarin ze via de beloning motie-
ven kunnen realiseren en de mate waarin de beloning reflecteert hoeveel
invloed zij hebben  in de organisatie. De groepen verschillen  wel vrij sterk  in
hun mening over flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Diegenen die
willen deelnemen zijn volgens verwachting veel positiever over de ontwikke-
ling en invoering van en deelname aan een flexibel beloningssysteem. Boven-
dien laten zij zich positiever uit over de bronnen en doelen die in het systeem
zijn opgenomen. De relatie tussen deelname en subjectieve kennis van het
(flexibele) beloningssysteem komt ook naar voren. Indien men het (flexibele)
beloningssysteem minder duidelijk vindt is men minder geneigd tot het wijzi-
gen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Tenslotte blijkt dat diegenen die een
hoger inkomen genieten en diegenen die meer uren per week werken vaker
willen deelnemen aan het systeem dan de overige respondenten.
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Tabel 7.2. Percentage goede voorspellingen intentionele deelname via
logistische regressie-analyse

Voorspeld WeI Niet Percentage Overall percent.
Waargenomen deelnemen deelnemen correct correct

Wei deelgenomen 1031            49              95.5
71.9

Niet deelgenomen 384                 78                   16.9

De volgende stap is het uitvoeren van een logistische regressie-analyse waarin
alle variabelen zijn opgenomen die van invloed blijken te zijn op de intentie
om al dan niet deel te nemen aan het systeem. Drie van deze variabelen blij-

ken gezamenlijk van belang bij de voorspelling van deelname: 1) de mening
ten aanzien van het hanteren van een Flex-systeem, 2) het inkomen en 3) de
werktijd. De drie effecten verschillen alle significant van 0. Met deze variabe-
len wordt 71.9% correcte voorspellingen gedaan (n= 1542; zie Tabel 7.2).
Een regressie-analyse met als afhankelijke variabele niet de dichotome keuze
'al dan niet deelnemen' maar het aantal elementen waaraan men denkt deel te
nemen, levert vergelijkbare resultaten op. Het aantal elementen varieert van 0
tot en met het in het desbetreffende systeem opgenomen aantal elementen.
Dezelfde drie variabelen worden in de vergelijking opgenomen. Gezamenlijk
voorspellen zij slechts  8.8%   van de variantie in deelname   (n= 1604).   Het
inkomen blijkt een groot gewicht te hebben bij de hoeveelheid geld die wordt
omgezet via het systeem. Een regressie-analyse op het volume geeft als be-
langrijkste verklarende variabele het inkomen (R2=20.5%). Dit effect   ver-
dwijnt volledig door dezelfde analyse uit te voeren op het volume uitgedrukt
als percentage van het inkomen.
Er is een alternatief denkbaar voor het model waarin alleen directe verbanden
tussen de onafhankelijke variabelen en deelname zijn opgenomen. In dit alter-
natief is de mening over het hanteren van een Flex-systeem de enige directe
determinant van deelname. Deze determinant wordt als zodanig voor 29.8%
verklaard vanuit de mening over de opbouw van het systeem, de tevredenheid
met de secundaire arbeidsvoorwaarden, de kennis over het Flex-systeem,
diensttijd en inkomen (zie Figuur 7.1).

7.3 Het (ver)kopen van vrije tijd

In Tabel 7.3 wordt een overzicht gegeven van de data inzake de veronderstel-
de directe verbanden tussen een aantal variabelen en het verkopen van vrije
tijd in een flexibel beloningssysteem. Met betrekking tot het kopen van vrije
tijd kunnen de in Tabel 7.3 weergegeven redenaties worden 'vervangen'.
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Figuur  7.1.  Padanalyse  op  intentionele dee[name  aan  het  systeem
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Verwacht werd dat tevredenheid met het inkomen en met de mate waarin het
inkomen de persoon in staat stelt door hem gewenste goederen en diensten te
kopen, niet behoeft te leiden tot het bijkopen van tijd. Uit de analyses blijkt
echter dat deze variabelen even sterk met het verkopen als met het bijkopenvan vrije tijd samenhangen. Alle analyses zijn uitgevoerd voor de groep res-
pondenten die wil deelnemen aan het systeem, waarbij de afhankelijke varia-
bele steeds het aantal verhandelde dagen is. Iemand die dagen verkoopt heeft
een negatieve score (zo levert bijvoorbeeld drie dagen verkopen een score van
-3 op) en iemand die bijkoopt heeft een positieve score (vijf dagen kopen is
+ 5).    Voor die hypothesen die betrekking hebben   op een enkele variabele
wordt de correlatie tussen deze variabele en het aantal verhandelde dagen
berekend   (r).   Voor die hypothesen die betrekking hebben   op   meer  dan   66nvariabele (attitude, subjectieve norm en ervaren taakkenmerken) zijn regres-
sie-analyses uitgevoerd.    In de tabel wordt de proportie verklaarde variantie
vermeld (adjusted R2). De diverse hypothesen zullen achtereenvolgens bespro-
ken worden.

ad 1) Attitude.   Bij de keuze om tijd te (ver)kopen speelt naar verwachting de
waardering   van de gevolgen  van alle mogelijke bronnen en doelen  een   rol.
Het verkopen van vrije tijd levert niet alleen meer werktijd en minder vrije
tijd op, maar leidt tevens tot de mogelijkheid om geld te besteden aan bijvoor-
beeld een spaarregeling of aan extra pensioenopbouw. Het kopen van vrije tijd
heeft evenmin alleen directe tijd-gevolgen (zoals het hebben van meer vrije
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Tabel   7.3.   Een   overzicht  van  de  determinanten  van  de   intentie   tot   het
(ver)kopen van vrije tijd

Men zal eerder tijd willen verkopen en men zal minder              N             r             Rl
snel geneigd zijn tijd bij te kopen binnen een flexibel

beloningssysteem naarmate men

1)  een meer positieve waardering heeft voor de veron- 824" .47

derstelde (in)directe gevolgen van het verkopen van
vrije tijd (anitude).

2)  een meer positieve verwachting heeft aangaande de 907' .18

houding van belangrijke referenten (i.c. de huisgeno-
ten, de chef, de collega's en de klanten) ten opzichte
van het verkopen van vrije tijd (subjectieve normj.

3)  in grotere mate het profiel van een 'typische verkoper
van tud' heeft (bio- en demografische kenmerken).

profiel 1 1501 .05

= profiet 2 1501 .15

4)  minder tevreden is met de hoogte van het salaris. 1488 .10

5) minder tevreden is met de mate waarin het standaard 1324 .13

arbeidsvoorwaardenpakket de mogelijkheid biedt om
gewenste goederen en diensten aan te schaffen (beste-
dingen).

6) meer autonomie in het werk ervaart. 1184 -.17

7)  het werk zinvoller vindt. 1185 -.23 .07

8) zich meer verantwoordelijk voelt voor het werk. 1187 -.20

9)  meer tevreden is over het aantal vrije dagen waar 1307 -.25

men  recht op heeft.

De afhankelijke variabele is het aantal dagen dat men wil verhandelen (verkopen = -;
kopen = +).
Voor  alle in Tabel 7.3 weergegeven correlaties  geldt  dat  p< .01, behalve  voor de samen-

hang tussen het aantal dagen en profiel 1 (p <  .05).
* minimale aantal respondenten (missing =pairwise).

tijd en minder  tijd  voor het werk). De gekochte vrije dagen moeten immers

gefinancierd worden. In de analyse zijn derhalve de waarderingen van alle
gevolgen van de zes categorieen van elementen (verkopen tijd, inleveren geld,
kopen tijd, sparen, pensioen en contant geld) opgenomen. Het gaat dan om
zes maal vijf gevolg-waarderingen. Bij stapsgewijze regressie blijken tien
waarderingen significant bij te dragen aan de verklaring van het aantal verhan-
delde dagen. Geen van deze variabelen is gerelateerd aan het inleveren van

geld of aan sparen. Vijf variabelen hebben een gestandaardiseerde regressie
coefficient die hoger is dan .10. Een overzicht van deze vijf variabelen laat
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zien dat de meeste invloed op de tijd-keuze uit gaat van de directe gevolgen
van het (ver)kopen van vrije tijd. Met name het relatief zeer grote belang van
de  waardering  voor "meer vrije  tijd voor jezelf" is opvallend  (B=.46).   De
waardering voor "meer tijd voor studie, opleiding" en "meer tijd voor huisge-noten" hebben   elk een gestandaardiseerde regressiecoefficient   van   . 11.   Desamenhang tussen de drie genoemde gevolgen van het kopen van vrije tijd is
vrij groot. Met name de waardering voor "tijd voor jezelf" en die voor "tijdvoor de huisgenoten" zijn sterk gecorreteerd (r=.58). Indien respondenten
een positievere waardering hebben voor "meer tijd voor het werk" verkopen
zij  vaker  tijd (B=-.13). Tensotte leidt een hogere waardering  voor  "meer  geld
voor goederen en diensten", als gevolg van het verkrijgen van meer contant
geld, ook duidelijk  tot het verkopen van vrije  tijd  (B=-.13). De totale  ver-
klaarde variantie is, zeker vergeleken met veel attitude-onderzoek, vrij hoog
(R =.47).    In de uiteindelijke regressie-analyse zullen de genoemde    vijf
gevolg-waarderingen worden opgenomen.

Overeenkomstig de aankondiging in hoofdstuk 5 is de hiervoor beschreven
analyse ook apart uitgevoerd voor case 6. Eerst werd hierbij de basismethode
gehanteerd (alleen diegenen die aan een categorie willen deelnemen en die een
bepaald gevolg verwachten, geven een waardering). Vervolgens werd de
alternatieve methode toegepast waarbij alle respondenten een waardering
gaven van de 30 gevolgen. Vergelijking van de twee methoden laat zien dat
de basismethode de variantie in het aantal verhandelde dagen beter verklaart
dan de alternatieve methode (R2=.54; n= 135 versus R2=.32; n= 166). In
beide gevallen is de invloed van de waardering voor "meer tijd voor jezelf"
het grootst, maar de overige verklarende variabelen zijn niet gelijk aan elkaar.
De verklarende variabelen bij gebruikmaking van de basismethode komen in
grote mate overeen met die in de eerder beschreven analyse (zie Tabel 7.3).
Hantering van de alternatieve methode laat de invloed zien van het eerste
gevolg van het verkopen van vrije tijd en het inleveren van geld ("minder tijd
voor jezelf" en "minder geld voor goederen en diensten") en "meer geld voor
financiele verplichtingen" als gevolg van het opnemen van contant geld. Het
is niet duidelijk waarom bij hantering van de basismethode niet dezelfde varia-
belen van belang zijn als bij de alternatieve methode. Een voordeel van de
alternatieve methode is dat deze de interpretatie van de B-waarden mogelijk
maakt.  Zo gaat het toekennen van tan extra punt  in de waardering  van  "meer
tijd voor jezelf" samen met het bijkopen van anderhalve vrije dag extra. Van-
wege de in de basismethode kunstmatig toegekende 0-scores bieden de op
basis hiervan berekende B-waarden dergelijke informatie niet.

ad 2) Subjectieve norm. De subjectieve norm wordt weergegeven in 16 varia-
belen: de verwachte houding van de vier referenten (chef, collega's, klanten
en huisgenoten) ten opzichte van het verkopen en kopen van tijd en de rol die
deze anderen spelen bij de beslissing tijd te (ver)kopen. Vijf van deze variabe-
len blijken een significante invloed te hebben op de intentie om tijd te
(ver)kopen. Het betreft dan vijf maal de verwachte houding, hetgeen betekent
dat de mate waarin respondenten menen dat anderen invloed hebben op hun
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tijd-keuze geen noemenswaardige factor is bij de door hen gemaakte intentio-
nele tijd-keuze. Het grootste gewicht heeft de verwachte houding van de
huisgenoten ten opzichte  van het verkopen en kopen van vrile  tijd  (B=-.27
respectievelijk  (0 =.18) Naarmate de respondenten menen  dat de huisgenoten
positiever staan ten opzichte van het verkopen van vrije tijd, zullen zij eerder
geneigd zijn tijd te verkopen. Een verwachte positievere houding ten opzichte
van het kopen van vrije tijd leidt vaker tot koopgedrag. De verwachte houding
van de huisgenoten ten opzichte van het verkopen van vrije tijd hangt negatief
samen  met  die ten opzichte  van het kopen  van  tijd  (r= -.47). Het gewicht  van
de verwachte mening van de klanten en de chef is veel kleiner dan dat van de
huisgenoten. De verwachte mening van de collega's voegt in de analyse niets
toe. Naar aanleiding van de in hoofdstuk 3 en 4 besproken vraag aangaande

de toegevoegde waarde van de 'motivation to comply' (de verwachte invloed
van de mening van de referent) is een tweede analyse uitgevoerd. Hiertoe
werden de beide subjectieve norm componenten opgeteld. Op deze wijze
ontstaan acht somscores (acht additieve variabelen: per referent - chef, colle-

ga's, klanten, huisgenoten - 66n variabele voor het verkopen van tijd en 66n
variabele    voor het kopen   van tijd). Indien deze variabelen    in de regressie-

analyse worden opgenomen neemt de proportie verklaarde variantie iets af
(Rz=.15;   n=894). De uitgevoerde toetsen versterken de twijfel die reeds

bestaat  over de (voorspellende) waarde  van de 'motivation to comply'.  In  de
uiteindelijke regressie-analyse zullen de verwachte houding van de huisgeno-
ten en klanten ten opzichte van het verkopen en kopen van tijd en de verwach-
te houding van de chef ten opzichte van het kopen van tijd worden opgeno-
men.

ad 3) Bio- en demografische variabelen. De samenhang tussen het aantal
verhandelde dagen en het opgestelde profiel (profiel 1) van de ultieme
(ver)koper van vrije tijd is, in tegenstelling tot de verwachting, zeer gering.
Nadere analyse laat zien dat vier van de zeven profiel-kenmerken een signifi-
cante invloed hebben op het aantal ge- en verkochte dagen. Deze variabelen

zijn:
• Het geslacht. Mannen verkopen vaker tijd dan vrouwen, terwijl vrouwen

vaker tijd bijkopen dan mannen.
• Het al dan niet hebben van een panner met een inkomen. Alleenverdieners

verkopen vaker tijd, terwijl tweeverdieners vaker tijd bijkopen.
• Het inkomen Cop full-time basis). Hoe hoger het inkomen, des te meer tijd

men  verkoopt.
•  Het al dan niet hebben van 66n of meer financieel afhankelijke kinderen.

Mensen met financieel afhankelijke kinderen verkopen vaker vrije tijd dan
mensen zonder financieel afhankelijke kinderen. Mensen zonder financieel
afhankelijke kinderen kopen vaker tijd. Dit resultaat is overeenkomstig de
in hoofdstuk 4 geuite alteniatieve verwachting en derhalve tegenstrijdig met
het opgestelde profiel. Wijziging    van het profiel, waarbij de verwachte
relatie tussen het hebben van financieel afhankelijke kinderen en het aantal
te (ver)kopen dagen wordt omgedraaid, leidt tot een hogere samenhang

(r=.12).
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Aangezien de overige variabelen (te weten: het al dan niet hebben van een
partner, de leeftijd en het al dan niet bekleden van een leidinggevende functie)
geen toegevoegde waarde hebben, kunnen zij beter uit het profiel verwijderd
worden. Het resulterende profiel kan maximaal de waarden  +4  en -4 aanne-
men en correleert    . 15    met het aantal verhandelde dagen. Dit alternatieve
profiel (profiel 2) zal in de uiteindelijke analyse opgenomen worden.

ad 4-5-9) Satisfactie   en betekenis. Naarmate men minder tevreden is met de

hoogte van het salaris, de mate waarin het standaard arbeidsvoorwaardenpak-
ket de mogelijkheid biedt gewenste goederen en diensten aan te schaffen en
men meer tevreden is over het huidige aantal vrije dagen zal men eerder
geneigd zijn vrije tijd te verkopen. Deze drie variabelen zullen in de uiteinde-
lijke analyse worden opgenomen.

ad 6-7-8) Ervaren taakkenmerken. Overeenkomstig de verwachting hangen
zowel de ervaren autonomie, zinvolheid en verantwoordelijkheid voor het
werk samen met het (ver)kopen van vrije tijd. Een hogere score op deze
variabelen gaat gepaard met een grotere geneigdheid tot het verkopen van
dagen. Regressie-analyse   laat   zien   dat   de drie variabelen gezamenlijk   7   pro-
cent van de variatie in het aantal verhandelde dagen verklaren. Aangezien de
drie variabelen alle in de regressie een toegevoegde waarde blijken te hebben
zullen zij worden opgenomen in de uiteindelijke analyse.

Resuttaten complete regressie-analyse

Zoals is aangegeven kan naar aanleiding van de resultaten van de in Tabel 7.3
weergegeven analyses een zogenaamde 'complete' regressie-analyse uitge-
voerd worden op de groep deelnemers aan het systeem. Hierbij worden alle
hiervoor aangegeven geschikte determinanten opgenomen ter verklaring van
de intentie om tijd te (ver)kopen. De resultaten van deze analyse worden ver-
meld in Tabel 7.4.
Een verklaring voor het feit dat bepaalde variabelen niet in de vergelijkingzijn opgenomen kan gezocht worden in de samenhang tussen de determinanten
onderling. Zo werd in hoofdstuk 3 reeds verondersteld dat bij een hoge sa-
menhang tussen de attitude en de subjectieve norm, de attitude in bepaalde
gevallen een groter gewicht heeft. In ons onderzoek treffen we een redelijke
mate van samenhang aan tussen met name de waardering voor het verkrijgen
van meer tijd voor de huisgenoten en de respondent zelf en de verwachte
houding van de huisgenoten ten opzichte van het verkopen en kopen van vrije
tijd (r=-.34 en -.30 respectievelijk .38 en .40). Dit kan betekenen dat de
respondenten bij de vorming van hun attitude reeds rekening houden met de
veronderstelde wensen van hun huisgenoten. Het kan echter ook betekenen dat
de verwachtingen die de respondenten hebben ten aanzien van de mening van
hun huisgenoten gestuurd worden in een richting die overeenkomt met hun
eigen mening en wensen. Tussen de overige attituden en verwachte houdingen
is de samenhang veel geringer of afwezig.
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Tabel 7.4. De resultaten van de regressie-analyst m.b.t. de intentie tot het
(ver)kopen van vrije tijd

Opgenomen in de analyse:                                                          8

1)       Waardering voor meer geld voor goederen en diensten als gevolg -.15

van het besteden van het volume aan contant geld

2)       Waardering voor meer tijd voor het werk als gevolg van het -.10
verkopen van tijd

3)       Waardering voor meer tijd voor jezelf als gevolg van het bijkopen .40

van tijd

4)       Waardering voor meer tijd voor studie als gevolg van het bijkopen .13

van tijd

5)       Waardering voor meer tijd voor huisgenoten als gevolg van het .08

bijkopen van tijd

6) Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. het verkopen van tijd -.14

7) Verwachte houding van huisgenoten t.0.V. het bijkopen van tijd ns

8) Verwachte houding van klanten t.0.V. het verkopen van tijd ns

9) Verwachte houding van klanten t.o.v. het bijkopen van tijd ns

10) Verwachte houding van chef t.0.V. het bijkopen van tijd .09

11)    Profiel 2 ns

12)     Tevredenheid met de salarishoogte ns

13)     De mate waarin de beloning in staat stelt gewenste goederen en .08

diensten aan te schaffen

14) Ervaren autonomie in het werk ns

15) Ervaren zinvolheid van het werk ns

16) Ervaren verantwoordelijkheid voor het werk -.10

17)     Tevredenheid over het aantal vakantie- en ATV-dagen -.07

Minimaal aantal respondenten is 794;  R2=.49;  ns= niet opgenomen in de vergelijking.

Een ander verband dat in het oog springt is de samenhang tussen de waarde-
ring voor het verkrijgen van "meer tijd voor jezelf" en 1) de ervaren zinvol-
heid van het werk (r=-.21), 2) de ervaren autonomie (r=-.18), 3) profiel 2
(r=.18) en 4) de tevredenheid  met het aantal vrije dagen  (r=-.28).
In  de  visie van Ajzen en Fishbein (1980) gelden deze variabelen als "extern".
Zij dienen niet ter verklaring van de intentie, maar ter verklaring van de
attitude of subjectieve norm. De resultaten van de regressie-analyse laten zien

145



dat van de genoemde vier variabelen slechts de tevredenheid met het aantal
vrije dagen voldoende toevoegt om in de vergelijking te worden opgenomen.
De resultaten lijken hiermee het oorspronkelijke Fishbein and Ajzen model
(waarbij slechts de attitude en subjectieve norm en geen 'externe' variabelen
als determinant van de intentie worden opgenomen) te ondersteunen. Uit een
regressie-analyse waarin alleen de attitude en verwachte houdingen als deter-
minanten zijn opgenomen blijkt dat de proportie verklaarde variantie nauwe-
lijks afneemt  (R2=.47; zie Tabel   7.5). Deze analyse bevestigt bovendien  de
verwachting dat de invloed van de attitude op het keuzegedrag veel groter is
dan die van de verwachte houding. Daar waar de opgenomen attitude-variabe-
len gezamenlijk 45 %  van de variantie  in de tijd-keuze verklaren,  is dit percen-
tage voor de verwachte houdingen aanzienlijk lager (15%).

Indien de beschreven analyse uitgevoerd wordt voor de gehele groep (zowel
voor deelnemers als niet deelnemers aan het systeem), dan wordt variabele 5
(Tabel 7.5) niet meer in de regressie-vergelijking opgenomen en daalt de pro-
portie verklaarde variantie naar 36%. Een analyse waarin als onafhankelijke
variabelen alleen de attituden zijn opgenomen, levert dan een proportie ver-
klaarde variantie   van   34 %   op. Het uitsluitend opnemen   van de verwachte
houdingen leidt  tot een proportie verklaarde variantie   van   10 %. De verhou-
ding tussen de invloed van beide typen onafhankelijke variabelen blijft dus
vergelijkbaar.
Indien in case 6 de alternatieve attitude-maat wordt gehanteerd vinden we een
nog zuiniger model  dan dat beschreven  aan  de  hand van tabel  7.5. Dit model
leidt evenwel tot vergelijkbare conclusies. Uit tabel 7.5 worden dan alleen
variabele 3 (B=.41) en 6 (0=-.26) in de vergelijking opgenomen. De propor-
tie verklaarde variantie ligt lager  (Rl=.28;   n =113). Het opnieuw uitvoeren
van de analyse in case 6 met de alternatieve attitude-maat waarbij weer gestart
wordt met de opname van alle attitude- en subjectieve norm-variabelen, leidt
evenmin tot andere conclusies. In de vergelijking worden slechts toegevoegd
de waardering voor minder tijd voor jezelf als gevolg van het verkopen van
vrije tijd en de waardering voor meer geld om aan financiele verplichtingen te
voldoen als gevolg van de keuze voor contant geld (W =.33). Ter vergelijking
kan ook deze analyse nog eens uitgevoerd worden voor de gehele groep res-
pondenten (zowel deelnemers als niet-deelnemers in case 6). In de resulteren-
de regressie-vergelijking wordt de waardering voor meer geld om aan finan-
ciele verplichtingen te voldoen als gevolg van de keuze voor contant geld niet
meer opgenomen. De proportie verklaarde variantie daalt weer iets (R2=.21).
De vraag dringt zich nu op of de zogenaamde 'externe' variabelen een bijdra-
ge leveren aan de verklaring van de attitude en verwachte houding. Nadere
analyse laat zien dat dit voor de verwachte houdingen vrijwel niet het geval is
(Rz=1.5% a 2.3%; zie tabel 7.7). De invloed van de externe variabelen op de
attitude is iets groter (R2=2.7% A 14.8%; zie Tabel 7.6). Ter vergelijking: de
in de tabellen opgenomen externe variabelen (uitgezonderd autonomie) verkla-
ren gezamenlijk 15.4% van de variantie in de tijd-keuze. Dit ondersteunt de
gedachte dat deze variabelen de tijd-keuze indirect, via de attituden, beinvloe-
den.
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Tabel  7.5.  De invloed van  attitude  en venvachte  houding op  de  intentie  toi het
(ver)kopen van vrije tijd

Opgenomen in de analyse                                                    B

I)         Waardering voor meer geld voor goederen en diensten -.16
als gevolg van het beste(len van het volume aan contant

geld

2)      Waardering voor meer tijd voor het werk als gevolg van -.11 Ri=.45
het verkopen van tijd n = 1144

3)        Waardering voor meer tijd voor jezelf als gevolg van .44

het bijkopen van tijd

4)      Waardering voor meer tijd voor studie als gevolg van .11

het bijkopen van tijd

5)      Waardering voor meer tijd voor huisgenoten als gevolg .07

van het bijkopen van tijd

6) Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. het verkopen -.15

van tijd

7) Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. het bijkopen ns Ri=.15
van tijd n=912

8) Verwachte houding van klanten (.0.v. het verkopen van -.05

tijd

9) Verwachte houding van klanten t.o.v. het bijkopen van ns

tijd

10) Verwachte houding van chef t.0.V. het bijkopen van tijd .08

Minimaal aantal respondenten is 909; R2=.47; ns=niet opgenomen in de vergelijking.

Het profiel is hierbij van invloed op de drie directe gevolgen van het kopen
van vrije tijd. Met betrekking tot "meer tijd voor jezelf en voor studie" be-
treft het dan het alternatieve profiel (profiel 2). Op de waardering voor 'meer
tijd voor huisgenoten' is het juist het basisprofiel (profiel 1) dat van invloed is
(B=.21; R2=8.2%). Het hebben van financieel afhankelijke kinderen leidt
derhalve tot een hogere waardering voor meer tijd voor huisgenoten, terwijl
het niet hebben van financieel afhankelijke kinderen juist leidt tot een hogere

waardering voor meer tijd voor jezelf en voor studie.
De drie taakkenmerken, zinvolheid, verantwoordelijkheid en autonomie,
hangen duidelijk samen. Opvallend is derhalve de rol die uitsluitend en consis-
tent is weggelegd   voor de variabele 'ervaren zinvolheid'. Naarmate   men   het
werk zinvoller vindt, staat men positiever ten opzichte van het verkrijgen van
meer tijd om te werken en meer geld om aan goederen en diensten te beste-
den. De waardering voor "meer tijd voor jezelf en voor studie" neemt toe
naarmate   men  het werk minder zinvol  acht.
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Tabet 7.6. De gestandaardiseerde regressiegewichten m.b.t. de attitude

Opgenomen in de analyse ter verkla- 1 2 3 4 5
ring van

1 )   Profiel 2 ns ns .I3 .22 ns

2) Tevredenheid met de salarishoogte -.10 ns ns ns ns

3)  De mate waarin de beloning in staat -.08 ns .16 ns .08
stelt gewenste goederen en diensten
aan te schaffen (bestedingen)

4) Ervaren autonomie in het werk ns ns -.09 ns ns

5) Ervaren zinvolheid van het werk .12 .22 -.15 -.07 ns

6) Ervaren verantwoordelijkheid voor          ns ns ns ns ns
het werk

7)  Tevredenheid over het aantal ns ns -.23 -.08 -.19
vakantie- en ATV-dagen

Minimale aantal respondenten (paars- 844 834 841 841 841

gewijs)

Percentage totaal verklaarde variantie 2.7 4.8 14.8 6.6 4.0
(R )

1 =       Waardering  voor  meer  geld voor goederen en diensten als gevolg  van het besteden
van het volume aan contant geld

2=       Waardering voor meer tijd  voor het werk als gevolg van het verkopen van tijd
3=       Waardering voor meer tijd voor jezelf als gevolg van het bijkopen van tijd
4=      Waardering voor meer tijd voor studie als gevolg van het bijkopen van tijd
5 =       Waardering voor meer tijd voor huisgenoten als gevolg van het bijkopen van tijd
ns= niet opgenomen in de vergelijking

Kijkend naar Tabel  7.6  en 7.7 lijken 'tevredenheid  met de salarishoogte'  en
'ervaren autonomie' in het geheel vrij onbelangrijk te zijn. Het niet opnemen
van deze variabelen in de analyses leidt in de twee gevallen waar ze een
geringe rol spelen nauwelijks tot afname van de totale proportie verklaarde
variantie. De gestandaardiseerde regressiecoefficienten  van de overige varia-
belen nemen iets toe (zie Tabel 7.8).

In Figuur 7.2 worden de samenhangen tussen de variabelen schematisch weer-
gegeven.
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Tabel 7.7. De gestandaardiseerde regressiege,vichten m.b.t. de verwachte
houdingen

Opgenomen in de analyse ter verklaring van: 1 2 3

1)    Profiel 2 ns ns ns

2) Tevredenheid met de salarishoogte ns ns ns

3) De mate waarin de beloning in staat stelt gewenste -.10 ns -.09

goederen en diensten aan te schaffen (bestedingen)

4) Ervaren autonomie in het werk ns ns ns

5) Ervaren zinvolheid van het werk .10 .10 Ils

6) Ervaren verantwoordelijkheid voor het werk ns .09 -.11

7)  Tevredenheid over het aantal vakantie- en ATV-dagen ns ns ns

Minimale aantal respondenten (paarsgewijs) 827 794 966

Percentage totaal verklaarde variantie (R2) 1.5 2.3 1.9

1: Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. het verkopen van tijd
2: Verwachte houding van kianten t.o.v. het verkopen van tijd
3: Verwachte houding van chef t.o.v. het bijkopen van tijd
ns=niet opgenomen in de vergelijking

7.4 Keuzepatronen

Zoals in hoofdstuk 4 werd aangekondigd is nagegaan in welke mate er ver-
schillen in achtergrondkenmerken (profiel 1 en 2) zijn binnen de groep die tijd
verkoopt, de groep die tijd koopt en de groep die niet handelt in tijd. Dit
betekent dat bijvoorbeeld onderzocht is of diegenen die tijd verkopen ten
behoeve van een hoger pensioen een afwijkend profiel hebben van diegenen
die tijd verkopen om over meer contant geld te beschikken. Dergelijke ver-
schillen konden niet worden aangetoond.

Vervolgens zijn de volgende drie hypothesen getoetst:
1 Diegenen die geld besteden aan pensioen zullen gemiddeld een hogere

leeftijd hebben dan diegenen die geen extra pensioen opbouwen.
2  Diegenen die tijd omzetten in contant geld zijn gemiddeld jonger dan diege-

nen die dit niet doen.
3 Diegenen die sparen hebben een hoger inkomen en zijn vaker tweeverdie-

ner dan diegenen die niet sparen.

Hypothese 1 werd bevestigd, zowel wanneer de analyse op de gehele groep
werd gedaan (n= 2184; t=7.9; p < .01) als wanneer de analyse alleen voor
dedeelnemers aan het systeem werd uitgevoerd (n=1499; t=10.1;p < .01).
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Figuur 7.2. Schematische weergave van de samenhangen tussen de variabelen
m.b.t. de intentie om tijd te (ver)kopen

9
/   Waardering van   1/'Tevredenheid met - 7    -t    de gevolgen van    1

  aantal vakantie- /<    \ de tijd-keuze        i
\-en ATV-dagen

-   /11,.)=-----«,  
---

Bestedingen (  men wil (ver)kopen   1

        - intentie -       3-
< Ervaren i / Verwachte houding  Y

  zinvolheid  1    -  (  van andereno.v. de tild-keuze  

Ervaren C-Y
veranbNoordelijkheid©

Hypothese   2 werd eveneens in beide gevallen bevestigd   (n =2184;   t = -3.9;
p < .01) respectievelijk (n=1499; t=-3.3; p < .01) Hypothese 3 werd niet
bevestigd.

7.5 Conclusie

In dit hoofdstuk stond het verklaren van intentioneel keuzegedrag centraal.
Drie typen keuzen werden geanalyseerd: het al dan niet deelnemen aan het
flexibele beloningssysteem, het (ver)kopen van vrije dagen binnen een derge-
lijk systeem en het deelnemen aan een bepaald patroon van arbeidsvoorwaar-
den-elementen.

De intentie om deel te nemen aan het systeem wordt slechts in zeer beperkte
mate verklaard (R2=7.8%). De enige directe determinant van deze keuze is
een algemene attitude. Naarmate men het ontwikkelen en invoeren van en het
deelnemen aan een flexibel beloningssysteem positiever waardeert, zal men in
grotere mate geneigd zijn deel te nemen aan een dergelijk systeem. Deze
attitude of mening wordt met name bepaald door de mening die men heeft
over de opbouw van het flexibele beloningssysteem in kwestie en de kennis
die men hierover heeft. Daarnaast dragen een hoger inkomen, een grotere
omvang van het dienstverband en een lagere tevredenheid over het huidige
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Tabel 7.8. De aangepaste gestandaardiseerde regressiegewichten m.b.t. de
attitude

Opgenomen in de analyse ter verklaring van                                        1            3

1) Profiel 2 ns .15

3)  De mate waarin de beloning in staat stelt gewenste goederen -.12 .15

en diensten aan te schaffen (bestedingen)

5) Ervaren zinvolheid van het werk .12 -.18

6) Ervaren verantwoordelijkheid voor het werk ns ns

7)  Tevredenheid over het aantal vakantie- en ATV-dagen ns -.24

Minimale aantal respondenten (paarsgewijs) 844 841

Percentage totaal verklaarde variantie (R2) 2.0 14.3

1 =      Waardering voor meer geld voor goederen en diensten als gevolg van het besteden
van het volume aan contant geld

3 =       Waardering voor meer tijd voor jezelf als gevolg van het bukopen van tijd
ns= niet opgenomen in de vergelijking

secundaire arbeidsvoorwaardenpakket enigszins bij tot een meer positieve
mening over het hanteren van een flexibel beloningssysteem. De totale pro-
portie verklaarde variantie is 29.8%. Een aantal variabelen bleek, in tegenstel-
ling tot de verwachting, geen invloed te hebben op de intentionele deelname-
beslissing. Zo werd geen direct verband gevonden tussen de attitude ten op-
zichte van en de tevredenheid met het standaard pakket arbeidsvoorwaarden
en de intentie tot deelname. Dit betekent dat diegenen die aangeven te willen
deelnemen aan het flexibele beloningssysteem niet minder positief staan ten
opzichte van het standaard arbeidsvoorwaardenpakket dan diegenen die niet
willen deelnemen. Tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden heeft
wel indirect (via de mening over het hanteren van een Flex-systeem) de ver-
onderstelde invloed. Dit heeft waarschijnlijk met name te maken met de vraag
naar de tevredenheid met het aantal keuzemogelijkheden in het standaard
pakket en minder met de vraag naar de tevredenheid met de waarde van het
pakket. Twee betekenissen van de beloning ('motieven' en 'invloed') speelden
evenmin een rol bij de verklaring van de intentie tot deelname. Het lijkt der-
halve niet zo te zijn dat deelnemen aan het systeem gezien wordt als een
'instrument' om belangrijk geachte motieven te realiseren en meer invloed in
de organisatie te vergaren. Tenslotte werd ook geen verband aangetroffen
tussen diensttijd en deelname. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het relatief
zeer geringe aantal respondenten dat minder dan een jaar in dienst is.

Om te verklaren Of en hoeveel dagen men (ver)koopt kan een model opgesteld
worden dat in essentie sterk vergelijkbaar is met het Fishbein en Ajzen model.
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De belangrijkste determinanten van de intentie om tijd te (ver)kopen blijken
de attitude (de waardering van de gevolgen van de tijd-keuze) en de verwachte
houding van anderen (66n van de twee componenten van de subjectieve norm)
te zijn. Zowel de attitude als de verwachte houding wordt (in zeer geringe
mate) verklaard door een aantal zogenaamde 'externe' variabelen. Van deze
'externe' variabelen werd in eerste instantie een direct verband met de intenti-
onele tijd-keuze verwacht. Attitude en verwachte houding verklaren gezamen-
lijk 47 %   van de variantie   in   de tijd keuze   die   door de deelnemers   aan   het

systeem wordt gemaakt. Dit percentage is iets lager (36%) wanneer de tijd-
keuzen van alle respondenten worden verklaard. In beide gevallen heeft de
attitude verreweg de grootste invloed op de intentionele keuze. De belangrijk-
ste verklarende attitude-variabelen zijn die gevolg-waarderingen die direct
gerelateerd zijn aan het verkopen en kopen van vrije tijd. De waardering van
de gevolgen van de overige keuzen die met het (ver)kopen van vrije tijd sa-
menhangen, bijvoorbeeld het inleveren van salaris of het opbouwen van extra
pensioen, spelen geen rol bij het verklaren van de tijd-keuze. De belangrijkste
verklarende attitude-variabele is de waardering voor "het verkrijgen van meer
tijd voor jezelf'. Met betrekking  tot de verwachte houding zijn het vooral  de
huisgenoten met wiens veronderstelde meningen rekening gehouden wordt.
Daarnaast spelen de klanten en  de  chef een geringe  rol. De verwachte houding
van de collega's lijkt niet van belang bij de keuze om tijd te (ver)kopen.
Wellicht wordt dit veroorzaakt door de samenhang die bestaat tussen de ver-
wachte houding van collega's, klanten en chef. De verwachte houding van de
collega's voegt dan onvoldoende toe in de regressie-vergelijking.
De belangrijkste externe variabelen zijn:
• het profiel van de respondent (mannen, mensen met een hoger inkomen,

alleenverdieners en mensen met financieel afhankelijke kinderen zijn meer
geneigd tijd te verkopen dan te kopen en vice versa);

• de tevredenheid met het huidige aantal vakantie- en ATV-dagen (een lagere
tevredenheid gaat samen met het kopen van vrije tijd en vice versa);

•  de mate waarin de beloning in staat stelt goederen en diensten aan te schaf-
fen (heeft de beloning minder betekenis in termen van de bestedingen die
men kan doen, dan zal men eerder geneigd zijn vrije tijd te verkopen en
vice  versa);

• de ervaren zinvolheid van en verantwoordelijkheid voor het werk (ervaart
men het werk als minder zinvol en voelt men zich minder verantwoordelijk
voor het werk, dan zal men eerder extra vrije tijd kopen en vice versa).
Uiteraard mag verwacht worden dat er sprake is van een positief verband
tussen deze determinanten    en het functieniveau. De variabele ' functieni-
veau' is in dit onderzoek niet opgenomen. Wel is gecontroleerd voor de
hoogte van het inkomen op full-time basis. Dit bleek echter geen effect te
hebben op het belang van de genoemde determinanten.

De onderzoeksresultaten bieden geen ondersteuning voor de veronderstelling
dat de keuzepatronen van respondenten afhankelijk zijn van het profiel van de
respondenten. Wel werd aangetoond dat diegenen die geld besteden aan pensi-
oen gemiddeld een hogere leeftijd hebben dan diegenen die geen extra pensi-
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oen opbouwen en dat diegenen die tijd omzetten in contant geld gemiddeld
jonger zijn dan diegenen die dit niet doen. De veronderstelde verbanden tus-
sen sparen en inkomen en tussen sparen en het aantal inkomens in het gezin
werden niet aangetoond.
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8  Stabiliteit en het voorspellen van
feitelijk keuzegedrag

8.1    Inleiding

In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal. De eerste vraag heeft betrekking
op  de  stabiliteit  van feitel(ik keuzegedrag. Bij verzekeraar   A  (case   1)  werd  ons
de mogelijkheid geboden om gedurende vier jaar de intentionele en de feitelij-
ke keuzen van een groot aantal medewerkers te evalueren. Gegeven het feit
dat het gaat om den organisatie, maar dan wel voor een periode van vier jaar,
zijn de resultaten uiteraard niet zomaar te generaliseren. We geven een be-
schrijving, een beeld van een organisatie die met haar flexibele beloningssys-
teem de afgelopen jaren sterk in de belangstelling heeft gestaan. Een systeem
dat ook duidelijk een voorbeeldfunctie heeft vervuld. Bovendien is de ver-
wachting dat de onderzoeksresultaten die getnt zijn op dit feitelijk ingevoerde
systeem, een aanvulling vormen op de informatie over intentionele keuzen (zie
hoofdstuk 7).
In hoofdstuk 7 werd nagegaan in welke mate intentionele keuzen verklaard
kunnen worden aan de hand van een beperkt aantal variabelen. De veronder-
stelde samenhang tussen deze variabelen en het keuzegedrag kwam reeds
eerder, in hoofdstuk 4, uitgebreid aan de orde. De tweede vraag die in dit
hoofdstuk behandeld zal worden, is of dezelfde variabelen ook in staat zijn om
feitelijk gemaakte keuzen te voorspellen. Naast de invloed   van de genoemde

variabelen, zal tevens de voorspellende waarde van de intentie als zodanig aan
de orde worden gesteld.
De  indeling  van  dit  hoofdstuk  is  dan  als  volgt: de onderzoeksgroep wordt in
paragraaf  8.1.1 kort geYntroduceerd. Paragraaf 8.2 behandelt vervolgens  de
deelname  aan  het  systeem.  In paragraaf  8.3 staat de deelname  aan de catego-
rietn en dan met name het (ver)kopen van vrije tijd centraal. Voor zover dit
relevant is wordt hier ook verwezen naar de mate waarin de respondenten ge-
bruik maken van specifieke elementen. In paragraaf 8.4 worden de keuzepa-
tronen besproken. Daarbij komen in de paragrafen 8.2 tot en met 8.4 steeds

vier onderwerpen aan bod. In de eerste plaats wordt enige beschrijvende
informatie geboden over de gemaakte keuzen. In de tweede plaats wordt
steeds  de  mate van stabiliteit  van de desbetreffende keuzen aangegeven.   In   de
derde plaats wordt de samenhang tussen intentioneel en feitelijk keuzegedrag
aan de orde gesteld. De intentionele keuzen werden gemeten via de voorme-
ting en de drie nametingen in case 1 (zie ook hoofdstuk 5). Met betrekking tot
het (ver)kopen van vrije tijd wordt, ter vergelijking, ook enige informatie
verschaft over de relatie tussen intentioneel en feitelijk keuzegedrag in case 4.
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In de vierde en laatste plaats wordt nagegaan in welke mate de in hoofdstuk 7
beschreven variabelen ter verklaring van intentionele keuzen, de feitelijke
keuzen in case 1 voorspellen. Tevens wordt de invloed van deze variabelen op
het feitelijke gedrag afgezet tegen de invloed van voorgaand (intentioneel)
keuzegedrag. In paragraaf 8.5 tenslotte worden enkele conclusies getrokken
over de stabiliteit en voorspelbaarheid van feitelijk gemaakte keuzen binnen
een flexibel beloningssysteem.

8.1.1 De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit 1980 mensen die in de periode 1992-1995
aaneengesloten in dienst waren bij verzekeraar A. Allen konden   in die periode
ieder jaar deelnemen aan het flexibele beloningssysteem. De onderzoeksgroep
bevat precies  70 %  van het totaal aantal mensen  dat  in de desbetreffende perio-
de   in  dienst   was   bij de organisatie:   61.3 % hienan bestaat uit mannen.   In
1995 is de gemiddelde leeftijd van de respondenten 38.3 jaar. Driekwart van
de  respondenten  (76.2 %) werkt dan full-time  en het gemiddelde bruto  maan-
dinkomen is f 4.349,--. Op full-time basis is dit f 4.665,--. De respondenten
zijn gemiddeld  11.6 jaar bij de organisatie in dienst.
Voorafgaand aan het maken van een feitelijke keuze gaf steeds een deel van
de medewerkers aan welke keuze zij wilde maken. De meting van deze inten-
tie vond plaats via vragenlijstonderzoek  (zie  ook  §  5.2).   Bij de verzekeraar
werden 66n voormeting (1990) en drie nametingen (1992, 1993 en 1994) ver-
richt. Tussen de voormeting en de eerste feitelijke keuze zit de grootste tijds-
afstand (iets meer dan een jaar). De periode tussen een nameting en de daar-
opvolgende feitelijke keuzeronde besloeg drie A zes maanden. Aan de vier
metingen namen respectievelijk 289,255,335 en 268 medewerkers deel. De
steekproef voor de voormeting werd a-select getrokken. Ten behoeve van de
nametingen werden steeds diegenen uitgenodigd die eerder hadden aangegeven
deel te willen nemen aan vervolgonderzoek. Deze steekproef werd vervolgens
aangevuld   met een a-selecte steekproef  uit   de   rest   van het personeelsbestand.
In het geval van de laatste nameting werd een gestratificeerde steekproef
getrokken, waarbij naar verhouding meer mensen werden uitgenodigd die
niet-deelnamen aan het flexibele beloningssysteem. Dit werd gedaan om te
corrigeren voor het feit dat diegenen die vaker aan de enqutte deelnamen en
daarbij hun personeelsnummer opgaven, vaker bleken deel te nemen aan het
flexibele beloningssysteem.
Koppeling van de enqutte-bestanden met het bestand waarin diegenen zijn
opgenomen die in de periode 1992-1995 in dienst waren, is mogelijk voor
respectievelijk 133, 206, 238 en 167 respondenten.

8.2  Deelname aan het systeem

Het keuzegedrag van medewerkers is beheersbaarder voor een organisatie
naarmate er meer over bekend is. Zo is het in dit kader bijvoorbeeld interes-
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Tabel 8.1.  Deelname aan het flexibele beloningssysteem

Voor de jaren 1992 1993 1994 1995

Deelgenomen aan het flexibele 31.3% 34.9% 35.3% 35.7%
beloningssysteem

Volume, gemiddeld (in gld.) 8.724,--- 9.439,-- 10.248,-- 10.969,--
(standaarddeviatie) 6.575,-- 7.095,-- 7.509,-- 7.869,--

Volume als % van het inkomen 17.0 17.3 18.4 19.7

(standaarddeviatie) 11.7 11.5 11.8 12.2

De bovenste rij van Tabel 8.1 heeft betrekking op alle respondenten (n= 1980), De onder-
ste twee rijen van de tabel hebben uitsluitend betrekking op de deelnemers aan het systeem
in het desbetreffende jaar.

sant om te weten of de keuzen die de medewerkers maken stabiel zijn, of dat
men ieder jaar opnieuw het pakket vaststelt waarbij (grote) wijzigingen optre-
den. Is de meerderheid van de medewerkers in de tijd te karakteriseren als
'deelnemer' of als 'niet-deelnemer' aan het systeem? Of is het zo dat er voor-
al veel 'late starters' zijn: medewerkers die pas na 66n of twee jaar besluiten
te gaan deelnemen? Misschien zijn er ook wel veel medewerkers die na een
'proefrondje flex' meteen weer stoppen met deelname.
Nadat eerst een beschrijving is gegeven van de mate van deelname aan het
systeem in de vier opeenvolgende jaren wordt vervolgens aangegeven in welke
mate de voorkeur voor het al dan niet deelnemen aan het systeem stabiel is.
Zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven, zijn de keuzen geanalyseerd
voor een periode van vier jaar. Na de mate van stabiliteit staat de mate van
voorspelbaarheid van de feitelijke keuze om al dan niet deel te nemen aan het
systeem centraal. De voorspellende waarde  van de intentie  en de verklarende
variabelen uit hoofdstuk 7 zullen behandeld worden.

Uit  Tabel  8.1  blijkt  dat in ieder jaar ongeveer een derde  van de onderzochte
groep medewerkers deelneemt aan het systeem. Het aantal deelnemers in de
periode 1992-1995 stijgt licht. Het volume dat de deelnemers cretren en
besteden   in het systeem stijgt eveneens, zowel in absolute   zin als uitgedrukt
als een percentage van het inkomen. Hierin komt tot uitdrukking dat de deel-
nemers ieder jaar voor een iets groter aantal doelen kiezen (het gemiddelde
aantal doel-elementen waaraan men besteedt stijgt van 3.7 naar 4.2, bij een
gelijkblijvend aantal bron-elementen (gemiddeld  1.5 of 1.6).

Hoewel  per jaar ongeveer  67 %  van de personeelsle(len niet deelneemt  aan  het
flexibele beloningssysteem, blijkt dat in de vier jaar dat het flexibele belo-
ningssysteem operationeel is, slechts 44.0% van de personeelsleden die in die
periode in dienst waren, nooit heeft deelgenomen aan het flexibele belonings-
systeem. lets meer dan de helft van de respondenten (56.0%) wijzigde dus ten
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Tabel 8.2. Feitelijke deetname aan het flexibele beloningssysteem

Groep 92-93-94-95 Aantal Percentage

I j-j-j-j 297 15.0

2 n-n-n-n 872 44.0

3 n-j-j-j 122 6.2

4 j-n-n-n 110 5.6

5                             jil-n                                                                           68                                            3.4

6 n-n-n-j 115 5.8

7                                  j-n-j-j                                                                                           25                                                     1.3

8                n-j-n-n                                       58                       2.9

9                            j-J-n-3                                                                            21                                             1.1

10                          n-n-j-n                                                                         47                                           2.4

11              j-j-n-n                                        59                       3.0

12              n-n-j-j                                        81                        4.1

13                      j.n-n-j                                                                18                                     0.9

14              n-j-j-n                                        38                        1.9

15                          j-n-j-n                                                                          21                                             1.1

16                          n-j-n-j                                                                          28                                            1.4

Totaal 1980 100.0

j    :    ja, deelgenomen aan het flexibele beloningssysteem
n    :     nee, niet deelgenomen aan het flexibele beloningssysteem

minste 66n maal iets in het eigen arbeidsvoorwaardenpakket door deel te
nemen aan het systeem (zie Tabel 8.2). In vier jaar tijd zijn zestien keuzesce-
nario's denkbaar, varierend van vier maal deelnemen tot afwisselend wel en
niet deelnemen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een meerderheid van de
respondenten vasthoudt aan een eerder gemaakte keuze. De in het eerste keu-
zejaar genomen beslissing om al dan niet deel te nemen wordt door 59.0%
van de respondenten in de drie daarop volgende jaren niet meer gewijzigd (zie
groep  1  en 2 in Tabel  8.2).
Tabel 8.2 kan ontrafeld worden in twee componenten: het aantal maal dat de
respondent deelneemt aan het systeem en het aantal keren dat de keuze gewij-
zigd wordt. In Tabel 8.3 en 8.4 worden de resultaten per component nog eens
weergegeven.
Een keuze waaraan een respondent gedurende de periode van vier jaar vast-
houdt (vier maal dezelfde keuze en geen rotaties) noemen we het meest sta-
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Tabel 8.3.  Het aantal maal dat men heeft deelgenomen aan het flexibele
beloningssysteem

Aantal maal deelgenomen Aantal Percentage

4 297 15.0

3 236 11.9

2 245 12.4

1 330 16.7

0 872 44.0

Totaal 1980 100.0

Tabel 8.4. Het aantal maal dat men de keuze verandert

Aantal rotaties Aantal Percentage

0 1169 59.0

1 555 28.0

2 207 10.5

3                                         49                       2.5

Totaal 1980 100.0

biel. Het minst stabiel is een opeenvolging van wisselende keuzen (bijvoor-
beeld wel, niet, wel, niet deelnemen). In Tabel 8.5 zijn de keuzen gerang-
schikt naar de mate waarin zij stabiel zijn. Uit de tabel komt de geneigdheid
van de respondenten tot het vertonen van stabiel gedrag duidelijk naar voren.
Dit resultaat wordt ondersteund door de vrij hoge samenhang die we aantref-
fen tussen de uitgegeven volumes in de periode 1992-1995 (zie Tabel 8.6).
Naarmate er meer tijd is verstreken tussen twee keuzeronden neemt de samen-
hang tussen de tijdens die keuzeronden bestede volumes af.
De stap van onderzoek met betrekking tot 'de stabiliteit van feitelijk keuzege-
drag' naar onderzoek over 'de voorspellende waarde van het keuzegedrag in
jaar t-1 voor het feitelijke keuzegedrag in jaar t' is klein. We kunnen dan
bijvoorbeeld kijken naar het aantal goede voorspellingen dat we kunnen doen
voor 1993 aan de hand van de in 1992 gemaakte keuze. Dit betekent dat we
veronderstellen dat iedereen   die   in 1992 deelnam   in    1993   ook zal deelnemen
en dat iedereen die niet deelnam dit in 1993 zal herhalen.
Uit Tabel 8.7 kunnen we dan afteiden dat het percentage goede voorspellingen
(445+1115)/1980 = 78.8% is. Voor de jaren 1993-1994 is dit zelfs 82.8%
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Tabel  8.5.  De  mate  van  stabiliteit  in de  periode  1992-1995

Stabiliteitsscore Aantal Aantal keuze- Aantal res- Percentage
dezelfde wisselingen pondenten respondenten
keuzen

6        meest stabiel         4 0 1169 59.0

5                          3              1 415 21.0

4                          3             2 151 7.6

3                        2             1 140 7.1

2                            2              2           56                   2.8

1 minst  stabiel                          2                                            3                                 49                                                         2.5

Totaal: 1980 100.0

Tabel 8.6.  De samenhang tussen de uitgegeven volumes over vier jaar
(n = 1980)

Jaar 1992 1993 1994 1995

1992 1.00

1993 0.62 1.00

1994 0.51 0.69 1.00

1995 0.39 0.54 0.64 1.00

p < 0.001.

en voor 1994-1995 is het 82.0%.
Hanteren we nu in plaats van de voorgaande feitelijke keuze, de voorgaande
intentionele keuze als voorspeller, dan blijkt het percentage goede voorspel-
lingen (iets) lager Uit te komen (zie Tabel 8.8). Desainiettemin is het zo dat
de intentionele keuze die een respondent in de enqutte maakt in iets meer dan
de helft van de gevallen tot in iets meer dan driekwart van de gevallen ook
feitelijk door de respondent gemaakt wordt. Hierbij vallen twee dingen op. In
de eerste plaats neemt de voorspellende waarde van de intentionele keuzen toe
in de tijd. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de respondenten meer erva-
ring op doen met de werking van het systeem waardoor zij een betere inschat-
ting kunnen maken van de keuze die ze feitelijk zullen maken. Deze gedachte
wordt onder andere ondersteund door het gegeven dat de respondenten tijdens
de laatste twee nametingen menen over meer kennis van het flexibele belo-
ningssysteem te beschikken dan tijdens de eerste nameting (p < .05). Boven-
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Tabel 8.7. Het aantal goede voorspellingen, feitelijke keuzen 1992-1993

Feitelijke keuze Wei deelgenomen Niet deelgenomen Totaal
in 1993 in 1993 aantal

Wei deelgenomen in 1992 445 174 619

Niet deelgenomen in 1992 246 1115 1361

Totaal aantal 691 1289 1980

Tabet 8.8. Percentage goede voorspellingen: her verband tussen de
intentionele en feitelijke keuzen

Voor- int. feit. int. feit. int. feit. int. feit.

spelling 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995

Int. -* 59.4% 66.5% 79.0% 70.1%

Feit. (63.2%)' (69.6%)' (81.2%)' (76.2%)'

Fe it. + - 65.5% 72.2% 68.3 %                     -
Int.

* percentage berekend voor diegenen die de meest stabiele keuzen maken

int. = intentie; feit. = feitelijk

dien blijkt dat het percentage goede voorspellingen op basis van de intenties

van diegenen die de meest stabiele keuzen maken (groep 6 in Tabel 8.5), iets
hoger    ligt dan gemiddeld   (zie de percentages tussen haakjes in Tabel    8.8).
Een kanttekening wordt tenslotte geplaatst bij de volgens verwachting relatief
lage voorspellende waarde van de voormeting. Tussen de voormeting en de
eerste feitelijke keuzeronde verstreek immers aanzienlijk meer tijd dan de
tussen de nametingen en de daarop volgende keuzeronden. Dit verklaart mo-
gelijk mede waarom de samenhang tussen de in de eerste nameting gemaakte
keuzen en de daaraan voorafgaande feitelijke keuzen in 1992 groter is dan de
samenhang tussen de voormeting en de feitelijke keuzen in 1992: Hierop
doorgaand zou tenslotte ook kunnen worden verondersteld dat de intentie beter

voorspeld wordt vanuit het voorgaande feitelijke gedrag dan dat de intentie
zelf toekomstig feitelijk gedrag voorspelt. Uit Tabel 8.8 blijkt dat de voorspel-

1  Afgezien van het grotere tijdsverloop tussen de voormeting en de eerste feitelijke keuzeronde
zijn er nog twee factoren die een rol spelen. In de eerste plaats is het in de voormeting aange-

boden systeem in gewijzigde vorm ingevoerd (zo werd bijvoorbeeld het element 'contant geld'
niet meer aangeboden). In de tweede plaats beschikten de respondenten tijdens de voormeting
over de minste informatie over (en ervaring met) het systeem en de (fiscale) gevolgen van
keuzen.
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lingen in beide gevallen bijna even goed zijn (zie het iets lagere percentage
goede voorspellingen op basis van het feitelijk gedrag: de onderste rij in Tabel
8.8).

In de tweede plaats valt op dat de 'betrouwbaarheid' van de voorspelling veel
groter is wanneer wordt voorspeld dat iemand niet zal deelnemen, dan wan-
neer 'wel deelnemen' wordt voorspeld. De reden hiervoor is dat vrijwel alle
respondenten die aangeven niet deel te willen nemen, hier ook werkelijk voor
kiezen, terwijl relatief veel respondenten die aangeven te willen deelnemen,
dit feitelijk niet doen. Dit komt overeen met het gegeven dat het percentage
respondenten dat de intentie heeft deel te nemen steeds ongeveer twee maal zo
hoog  is  als het percentage feitelijke deelnemers.

De vraag die nu nog open staat is die naar de voorspelbaarheid van feitelijke
keuzen op basis   van   de   in de hoofdstukken   4   en 7 beschreven variabelen.
Aangezien de voorspellende waarde van deze variabelen afgezet dient te wor-
den tegen de voorspellende waarde van de voorafgaande feitelijke keuze,
worden deze analyses alleen uitgevoerd voor de laatste drie keuzeronden
(1993, 1994 en 1995). De voorspellingen worden steeds gedaan op basis van
de in het voorafgaande jaar ingevulde enquete. Zo worden de feitelijke keuzen
voor 1993 dus voorspeld aan de hand van de in 1992 ingevulde enqutte (na-
meting 1) en de voor 1992 feitelijk gemaakte keuzen. De (voorafgaande)
keuze wordt, in verband met het voor pad-analyse vereiste meetniveau, niet
als de dichotome keuze 'wel/niet deelnemen',   maar  als 'het aantal elementen
waaraan men heeft deelgenomen' geoperationaliseerd. De samenhang tussen
de dichotome variabele en het aantal elementen waaraan men deelneemt is
zeer groot.

Om tot een voorspellingsmodel te komen is gebruik gemaakt van padanalyse
(zie  Figuur 8.1). Hierbij bleek  van de in hoofdstuk 7 genoemde variabelen,  de
mening ten aanzien van het hanteren/invoeren van en deelnemen aan een flexi-
bel beloningssysteem wederom de belangrijkste directe voorspeller te zijn van
deelname aan het systeem. Deze mening wordt verklaard vanuit de mening
over de opbouw van het flexibele systeem en de kennis die men hierover
heeft.

De mening over de opbouw van het systeem wordt verklaard vanuit de tevre-
denheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit positieve verband is
begrijpelijk aangezien   nu, in tegenstelling tot tijdens de voormeting,   naar   de
tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden gevraagd wordt nadat het
flexibele beloningssysteem is ingevoerd. Dit betekent dat verwacht mag wor-
den dat een positief antwoord op, bijvoorbeeld, de vraag of men tevreden is
met het aantal geboden keuzemogelijkheden, samen zal gaan met een positieve
mening over het aantal en soort elementen dat in het Flex-systeem is opgeno-
men. Het verband tussen de tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaar-
den en deze mening tijdens de voormetingen was, volgens verwachting, nega-
tief. De tevredenheid gold op dat moment immers het standaard arbeidsvoor-
waardenpakket. Een negatiever oordeel over de standaard mogelijkheden hing
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derhalve samen met een positief oordeel over de (meer uitgebreide) flexibele
mogelijkheden. Gegeven deze redenatie mag verwacht worden dat het verband
tussen de tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden en de mening
over de opbouw van het systeem afhankelijk is van het aantal maal dat men
gebruik heeft gemaakt van het Flex-systeem. Naarmate men vaker heeft deel-
genomen aan het systeem blijkt de correlatie tussen beide variabelen inderdaad
hoger te zijn (van vier maal niet deelnemen  naar vier maal deelnemen:  r=.30;
.39; .39; .57 en .65).

Kennis over het Flex-systeem beYnvloedt niet alleen de mening over het invoe-
ren van en deelnemen aan een Flex-systeem, maar tevens de mening over de
opbouw van het systeem en de tevredenheid met de secundaire arbeidsvoor-
waarden. Dit laatste is logisch daar de nieuwe arbeidsvoorwaarden mede
bepaald worden door het Flex-systeem. De relatie tussen kennis en mening

over opbouw ligt eveneens voor de hand. De beeldvorming over het systeem
wordt immers mede bepaald vanuit de communicatie hierover. Blijkbaar leidt
betere communicatie over en meer begrip van het Flex-systeem tot een meer
positieve attitude.
Kennis over het Flex-systeem wordt op haar beurt gedeeltelijk verklaard
ivanuit de kennis die men heeft over het beloningssysteem in her algemeen.
Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen  is dat iemand ontvangt,  des  te  meer
kennis men heeft. Dit laatste verband lijkt zowel te maken te hebben   met  de
positieve samenhang tussen inkomen en functieniveau (hogere opleiding, meer
toegang tot informatie, meer begrip) als met de iets toenemende interesse voor
het systeem naarmate men over een hoger besteedbaar inkomen beschikt.
Tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden neemt, overeenkomstig
de verwachting in Thierry's reflectietheorie (zie § 2.3), toe naarmate de belo-
ning in grotere mate bijdraagt aan het kunnen realiseren van bepaalde motie-
ven.

Uit de analyses blijkt verder dat, overeenkomstig de verwachting, het vooraf-

gaand feitelijk gedrag een belangrijke voorspeller is van de te maken keuzen.
De mening over het systeem verklaart op zich 12%  8   18%  van de variantie  in
de  mate van deelname. Mening en voorafgaand gedrag samen verklaren  37 %
A  44 %   van de variantie in deelname. De variantie  in de variabele 'mening'
wordt voor 22 %  A 25 % verklaard.
Een zeer opvallend resultaat is de grote overeenkomst in het voor de drie te
voorspellen keuzeronden opgestelde padmodel. Niet alleen werden dezelfde
paden aangetroffen, de gewichten van de diverse variabelen alsmede de pro-
porties verklaarde variantie voor de drie jaren blijken ook nauwelijks van
elkaar te verschillen.

8.3  Deelname aan de categoriein

Nagegaan is hoeveel procent van de deelnemers aan het flexibele belonings-
systeem in de vier opeenvolgende jaren deelnamen aan de diverse categorieen
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Figuur 8.1.  Padmodel voor de mate van deelname aan het systeem voor de jaren  1993-1995 '
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Tabel 8.9. Percentage deelnemers aan het systeem dat kiest voor een
categorie van elementen

Nr. Categorie 1992 1993 1994 1995

(n=619) (n=691) (n = 699) (n=707)

1 Verkopen vrije tijd (bron) 32.1 35.9 35.3 33.4

2 Salaris inleveren (bron) 100.0 100.0 100.0 100.0

3 Kopen vrije tijd (doel) 53.6 60.5 62.4 64.4

4 Sparen (doel) 90.5 91.3 90.7 92.2

5 Extra pensioen opbou- 10.3 11.3 13.0 12.4

wen (doel)

6 Overig (doel) 93.2 92.2 94.7 96.0

Tabel 8.10. Het (ver)kopen van vrije tijd

Categorie 1992 1993 1994 1995

Gemiddeld aantal verkochte dagen 8.4 8.8 9.0 8.8

(standaarddeviatie) (3.1) (3.3) (3.3) (3.2)

Gemiddeld aantal gekochte dagen 8.4 9.5 9.5 9.5

(standaarddeviatie) (4.9) (4.9) (5.0) (5.0)

van elementen. Uit Tabel 8.9 blijkt dat ieder jaar alle deelnemers aan het
flexibele beloningssysteem een deel van hun salaris gebruikten als bron. Het
percentage deelnemers dat vrije tijd kocht steeg vrij aanzienlijk, terwijl het
aantal verkopers van tijd ongeveer gelijk bleef. Na 1992 nam echter zowel het
gemiddelde aantal gekochte als verkochte dagen toe (zie Tabel  8.10).  Het  per-

centage deelnemers dat koos voor sparen, pensioen opbouwen en de overige
doelen steeg licht. De besteding aan deze categorian bleef ongeveer gelijk (zie
Tabel  88.1  en  88.2). Het grote aantal deelnemers  aan de 'overige doelen'   is
met name het gevolg van de populariteit van het sociaal fonds en de hypo-
theekregeling (zie Tabel B8.3).
Om een idee te krijgen van de mate waarin de keuze voor het (ver)kopen van
tijd  stabiel is wordt in Tabel  8.11 een overzicht geboden  van het aantal malen
dat men tijd heeft gekocht of verkocht in de periode 1992-1995. Uit deze
tabel blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (59.9%) zeer stabiel
gedrag vertoont: zij maken  vier maal dezelfde tijd-keuze (groep  1,  2  en  3  in

Tabel 8.11). De meerderheid van deze respondenten handelt vier maal niet in
tijd (groep 2). lets minder stabiel noemen we de keuze van diegenen die drie
maal voor hetzelfde en eenmaal voor iets anders kiezen (bijvoorbeeld drie
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Tabel 8.11. Het aantal maal dat men tijd heeft (ver)kocht

Aantal maal Cumulatief
Stabiliteit Groep Aantal Percentage Percentage-         =          +

1 4 0 0 9 9 5.0
A

2       0    4    0 937 47.3 59.9
Meest
stabiel  3 0 0 4 151 7.6

4 3 1 0 79 4.0

5              3        0         1             5                     0.3

6 1 3 0 99 5 0

B           7 03 1 198 10.0 27.3

8 1 0 3 12 0.6

9       0    1     3 146 7.4

10       2     2     0      62            3.1

C 11      2    0    2 3 0.2 11.2

12      0    2 2 156 7.9

13            2        1         1             8                     0.4
D

14       1 2 1 16 0.8 1.7

Minst
stabie'  15 1 1 2 9 0.5

Totaal 1980 100.0 100.0

- dagen verkocht
=  noch verkocht noch gekocht
+ dagen gekocht

maal tijd verkopen en 66nmaal tijd bijkopen, groep 5). Deze groep beslaat nog
altijd  iets  meer  dan een kwart  van de respondenten  (27.3 %). Het aantal  res-
pondenten   dat   voor   de twee minst stabiele opties kiest   is zeer gering.    Deze
groep bestaat bovendien vrijwel volledig uit respondenten die twee maal niet
deelnemen aan het systeem (en dus niet handelen in tijd) en twee maal tijd
kopen of verkopen  (93.1% van groep   1 0  en   1 2) .
In  Tabel 8.12 wordt de correlatie weergegeven tussen het aantal verhandelde
dagen op twee momenten. Het aantal verkochte dagen wordt hiertoe gezien als
een negatief getal   en het aantal gekochte dagen   als een positief getal.   De
samenhang tussen de tijdkeuze in twee jaren blijkt dan redelijk groot te zijn,
met name wanneer het gaat om twee opeenvolgende jaren. Eenzelfde analyse
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Tabel  8.12.  De  samenhang  tussen  het  aantal  verhandelde  dagen  over  vier  jaar
(n = 1980)

Jaar 1992 1993 1994 1995

1992 1.00

1993 0.68 1.00

1994 0.58 0.73 1.00

1995 0.49 0.59 0.71 1.00

p < 0.001.

Tabel 8.13. De samenhang tussen het aantal verhandelde dagen voor diegenen
die vier jaar deetnamen (n=297)

Jaar 1992 1993 1994 1995

1992 1.00

1993 0.91 1.00

1994 0.86 0.92 1.00

1995 0.85 0.88 0.89 1.00

p < 0.001.

kan gemaakt worden voor de groep respondenten die vier maal deelneemt aan
het  systeem (zie Tabel 8.13). Hieruit blijkt  dat deze groep niet alleen stabiel
deelneemt aan het systeem, maar tevens zeer stabiele tijd-keuzen maakt.

Onderscheiden we nu drie mogelijkheden (a. tijd verkopen, b. noch verkopen,
noch kopen en c. tijd kopen), dan kan, evenals voor deelname aan het sys-
teem, aangegeven worden hoe goed de feitelijke keuze voorspeld kan worden
op basis van de voorgaande feitelijke of intentionele keuze. Uit de resultaten
blijkt dat voorgaand feitelijk gedrag een goede voorspeller is van toekomstig
feitelijk gedrag (respectievelijk  80.3% ,   82.0%   en 8 1.1% goede voorspellin-
gen). Het percentage respondenten dat het ene jaar dagen verkoopt en het
volgende jaar koopt (en vice versa)  is zeer gering  (0.7%  8 0.9%). Het percen-
tage goede voorspellingen op basis van de intentionele tijd-keuze is zeer goed
voor de nametingen (72.3% A 87.4%) en minder goed voor de voormeting
(49.6%). Afgaan op de intenties levert een overschatting op van het aantal

mensen  dat   tijd zal verkopen of kopen  (van  36.8 %   voor de voormeting  en
10.1%   A   20.9%   voor de nametingen). Beperken   we de voorspellingen   tot
diegenen die aangeven deel te willen nemen aan het flexibele beloningssys-
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teem en die dit ook feitelijk doen, dan neemt het percentage goede voorspel-
lingen aanzienlijk toe (67.9% voor de voormetingen en 88.0% A 98.0% voor
de nametingen). Percentages rond de 90% wijzen er op dat in vrijwel alle
gevallen de intentionele keuze overeenkomt met de feitelijke keuze.
Zoals reeds in de inleiding werd aangegeven wordt ter vergelijking met de
tijd-keuzen in case 1 enige informatie verschaft over ditzelfde type keuzen in
case 4. In case 4 namen 370 'hogere' personeelsleden deel aan de enquae.
Bijna driekwart van hen (71.6%) gaf daarbij een personeelsnummer op waar-
door koppeling van de door hen gemaakte intentionele en feitelijke tijd-keuzen
mogelijk was. Van deze groep kiest 20.4% er voor om iets te wijzigen in het
arbeidsvoorwaardenpakket op het gebied van de vrije tijd. Hierbij valt op dat
er vier maal zo vaak tijd verkocht als tijd gekocht wordt. Gevraagd naar hun
intenties gaven 2.5 maal zoveel respondenten aan dagen te willen verkopen.

Bovendien is het aantal respondenten dat van plan was iets op het gebied van
tijd te wijzigen drie maal zo hoog als het aantal dat dit feitelijk doet (zie Tabel
8.14). Het percentage goede voorspellingen  (men doet feitelijk wat  men  aan-
gaf te willen  doen)  is  52.5 %.  Bij de conclusie  dat  dit  niet  hoog  is  zijn  twee
kanttekeningen te maken.  In de eerste plaats geldt hier, evenals in case  1,  dat
de tijd tussen de voormeting en de eerste feitelijke keuzeronde iets meer dan
een jaar, dus relatief lang, is. In de tweede plaats zijn gegevens over deelna-
me aan andere elementen in het systeem alsme(ie volledige informatie over
deelname aan het systeem als zodanig, onbekend. Het is derhalve ook onbe-
kend in welke mate de afwijking tussen de intentionele en feitelijke tijd-keuze
hiermee samenhangt. Dit betekent dat het percentage goede voorspellingen
aanzienlijk hoger zou kunnen liggen voor diegenen die zowel de intentie
hadden om deel te nemen als deze keuze feitelijk maakten.

In  Tabel 8.15 wordt vermeld hoeveel dagen men gemiddeld heeft verkocht  of
gekocht. De samenhang tussen het aantal intentioneel en feitelijk verhandelde
dagen is matig (r=.49, p  <  .001).
Evenals in paragraaf 8.2 zal ook in deze paragraaf de voorspelbaarheid van de
feitelijke keuzen  voor  1993,   1994  en  1995 op basis  van  de  in de hoofdstukken
4 en 7 beschreven variabelen en de voorafgaande feitelijke keuzen aan de orde
komen. Voorspeld wordt nu echter niet de deelname aan het systeem op zich
maar het aantal   door de deelnemers  ge- en verkochte dagen. In Tabel   8.16
wordt een overzicht geboden van de veronderstelde directe verbanden alsmede
van de gewichten van de diverse variabelen in de vergelijking.
Zoals uit Tabel 8.16 blijkt   zijn de belangrijkste voorspellende variabelen,
evenals in hoofdstuk  7, de attitude  en de subjectieve  norm.   Van de overige
variabelen speelt eigenlijk alleen het profiel een rol (het alternatieve profiel
(2) doet het over het algemeen weer iets beter dan het oorspronkelijke profiel
(1), zie ook hoofdstuk 7). Deze variabele blijkt echter te weinig toe te voegen
aan de attitude om in de voorspelling van het aantal ge- en verkochte dagen
van belang te zijn.
De attitude heeft nu, in tegenstelling tot in hoofdstuk 7, betrekking op de
ervaren gevolgen van feitelijk vertoond gedrag. De belangrijkste attitude-
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Tabel 8.14.  De intentionele en feitelijke tijd-keuze,  case 4

Feitelijk
Keuze Totaal

Verkopen Niet Kopen

(ver)kopen

Verkopen              36           79          0         115
13.6% 29.8% .0% 43.4%

Intentie
Niet                                      6                     95                   3                  104
(ver)kopen 2.3% 35.8% 1.1% 39.2%

Kopen                  1           37          8          46
.4% 14.0% 3.0 % 17.4%

Totaal                                 43                   211                  11                  265
16.2% 79.6% 4.2% 100.0%

In de tabel wordt in iedere cel het aantal en het percentage respondenten vermeld dat de
desbetreffende keuze maakt.

Tabel 8.15. Het (ver)kopen van vrije tijd, case 4 (n=265)

Keuze Verkopen Kopen

Intentie gemiddeld aantal dagen 7.4 8.6

(standaarddeviatie) (2.8) (3.7)

Feitelijk gemiddeld aantal dagen 8.4 7.7

(standaarddeviatie) (2.7) (3.1)

variabele blijft wel het verkrijgen van meer vrije tijd voor jezelf. Daarnaast
blijken het verkrijgen van meer financiele zekerheid voor de toekomst als

gevolg van het besteden aan extra pensioenopbouw en het verkrijgen van meer
tijd voor het werk een rol te spelen. Dit betekent dat de feitelijke keuze (bij
verzekeraar A) met een gering aantal attitude-variabelen redelijk voorspeld
kan worden. Met betrekking tot de subjectieve norm lijkt de 'motivation to
comply' nu een wat grotere toegevoegde waarde te hebben dan bij de voor-
spelling van de intenties het geval was. In de analyses waarbij zowel attitude
als subjectieve norm worden opgenomen ter voorspelling van de feitelijke tijd-
keuzen blijkt deze waarde echter gering. Het blijkt dan weer met name de
verwachte houding van de huisgenoten te zijn die iets toevoegt aan de voor-
spellende waarde van de attitude (zie Tabel 8.17). Opvallend is dat, overeen-

komstig de verwachting in paragraaf 3.5.2, het relatieve belang  van de subjec-
tieve norm ten opzichte van dat van de attitude, het grootst is in de situatie
waarin de respondenten de minste ervaring hebben met het keuzegedrag
(1993).
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o             Tabel  8. 16.  Een  overzicht  van de  determinanten  van  het feitelijk  (ver)kopen  van vrije  tijd

Men zal eerder tijd verkopen en men zal minder snel geneigd zijn tijd 1993 1994

bij te kopen binnen een flexibel beloningssysteem naarmate men: 1995

Nr I          N          r          I          N          r          W

1)      een meer positieve waardering heeft voor de ervaren (in)direc-          88 .43 105 .51      65              .41

te gevolgen van het verkopen van vrije tijd (attitude).

2)        een meer positieve verwachting heeft aangaande de houding                 39                         .64          69                         .23           45                           .45
van belangrijke referenten (i.c. de huisgenoten, de chef, de
collega's en de klanten) ten opzichte van het verkopen van
vrije tijd (subjectieve norm).

3)      in grotere mate het profiel van een 'typische verkoper van tijd'
heeft (bio- en demografische kenmerken).
-       profiel  1:                                                                                                                                  88 .45 105 .40              65     .48

-    profiel 2:                                                                      88 .55 105 .48              65     .45

4) minder tevreden is met de hoogte van het salaris.                          88 ns 105 ns              65      ns

(wordt vervolgd)



Tabel 8.16. Een overzicht van de determinanten van het feitelijk (ver)kopen van vrije tijd (Vervolg)

Men zal eerder tijd verkopen en men zal minder snel geneigd Zijn tijd 1993 1994 1995

bij te kopen binnen een flexibel beloningssysteem naarmate men:
Nr f         N          r          I         N          r          E

5) minder tevreden is met de mate waarin het standaard arbeids-             88 ns 105 ns              65      ns

voorwaardenpakket de mogelijkheid biedt om gewenste goede-
ren en diensten aan te schaffen (bestedingen).

6) meer autonomie in her werk ervaart.                                                88 -.34 105 ns              65      ns

7)      het werk zinvoller vindt.                                                                88 -.30 .11 105 ns 03     65 ns .00

8)      zich meer verantwoordelijk voelt voor het werk.                                88 -.16 105 ns              65      ns

9) meer revreden is over het aantal vrije dagen waar men recht op          88 -.24 105 ns              65      ns

heeft.

10)       in het voorafgaande jaar meer dagen heeft verkocht.                                      88 .80 105 .85               65     .83

De afhankelijke variabele is het aantal verhandelde dagen (verkocht = -; gekocht  =  +).
Voor alle in Tabel 8.16 weergegeven correlaties geldt dat p  <  .01; ns: niet significant.
N  is het minimale aantal cases (missing =pairwise).

-
-3
-



De aanzienlijke toegevoegde waarde van de voorafgaande tijd-keuze blijkt uit
de vergelijking van Tabel 8.17 met Tabel 8.18. De proportie verklaarde vari-
antie neemt sterk toe nu het voorgaande gedrag als voorspeller in de analyse
wordt opgenomen. Opvallend is dat de attitude niets meer toevoegt nu het
voorgaand gedrag in de vergelijking wordt opgenomen. Dit is verklaarbaar
vanuit de redelijke samenhang tussen attitude en gedrag. Bovendien heeft de
attitude nu ook nog eens betrekking op de gevolgen die men naar aanleiding
van het voorgaand gedrag heeft ervaren.

8.4 Keuzepatronen

In het keuzegedrag kunnen patronen worden onderscheiden. Een voorbeeld
van een keuzepatroon is: het inleveren van salaris, het verkopen van tijd en
het besteden aan de spaarregeling en aan extra pensioenopbouw (patroon 4).
In  Tabel 8.19 wordt het percentage deelnemers vermeld  dat  voor een bepaald
patroon kiest.   Bij het opstellen   van de patronen   is geen rekening gehouden
met  deelname  aan de 'overige doel-elementen', zoals onder andere een extra
aflossing van de hypotheek. Diegenen die alleen aan 66n of meer van deze
elementen besteden zijn niet opgenomen in de tabel. Het betreft hier voor de
jaren 1992, 1993, 1994 en 1995 respectievelijk 14, 9, 15 en 7 deelnemers aan
het systeem. Geen van de respondenten koos voor de patronen zes of tien.
Het meest populaire keuzepatroon is het inleveren van salaris om extra vrije
tijd te kopen en te sparen. Ongeveer de helft van de deelnemers maakt deze
keuze. Voor het inleveren van salaris en het verkopen van vrije tijd ten behoe-
ve van extra spaargeld wordt door ongeveer een kwart van de deelnemers
gekozen. Het opbouwen van extra pensioen blijkt vrijwel altijd samen te gaan
met het besteden  aan de spaarregeling.

Een vergelijking van de mate van deelname aan de keuzepatronen over steeds
twee opeenvolgende jaren laat wederom stabiel gedrag zien. Zo koos van de
850 respondenten die in de periode 1992-1993 tenminste 66nmaal deelnamen
aan het systeem,   50.5 % tweemaal voor precies hetzel fde patroon.  Voor  de
jaren 1993-1994 en 1994-1995 is dit percentage stabiele keuzen nog iets toe-
genomen: 55.7% respectievelijk 54.6%.
De iets toegenomen stabiliteit dan wel voorspelbaarheid in de laatste drie jaar
hangt samen met de deelname aan patroon 9. In hoofdstuk 6 werd reeds aan-
dacht besteed aan de enigszins aparte keuze om een deel van het salaris uit-
sluitend te gebruiken om te sparen. We gaven toen aan dat deze keuze ook
volledig buiten het systeem om gemaakt kan worden en dat, indien we deze
specifieke keuze niet tot 'deelname aan het systeem' zouden rekenen, het
deelnamepercentage in een aantal cases omlaag zou gaan. Dat dit effect kan
optreden zien we in de op 66n na laatste rij van Tabel 8.19 terug. In 1992
koos  12.3 %  van de deelnemers  er  voor  om  via het flexibele beloningssysteem
salaris als bron te gebruiken, uitsluitend om te sparen. In de volgende jaren
nam het percentage deelnemers aan het flexibele beloningssysteem dat hier-
voor koos sterk   af.   lets   meer dan driekwart   van de groep   die   in   1992   voor
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Tabel 8.17.  De invioed van attitude en verwachte  houding op het feitelijk
(ver)kopen van vrije tijd

Opgenomen in de analyse: 1993 1994 1995

BBB
1)       Waardering voor meer tijd voor jezelf als .29 .41 .31

gevolg van het bijkopen van tijd

2)      Waardering voor meer tijd voor het werk ns -.28 -.28

als gevolg van het verkopen van tijd

3)      Waardering voor meer financiele zekerheid ns -.23 -.24

voor de toekomst als gevolg van het
besteden aan pensioenopbouw

4) Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. -.60 ns -.33

het verkopen van tijd

5) Verwachte houding van huisgenoten t.o.v. ns .20 ns

het bijkopen van tijd

6) Verwachte houding van klanten t.0.V. .36 ns Ils

het bijkopen van tijd

Percentage verklaarde variantie (R,): 53.9 54.2 49.6

Minimaal aantal respondenten:                              39        81          55

ns= niet opgenomen in de vergelijking

deze mogelijkheid koos (77.3%) bleek   in    1993   niet   meer   deel te nemen   aan

het systeem.
Een vergelijking van de intentionele en feitelijke keuzen laat zien dat een
relatief groot deel van diegenen die in de voormeting aangaven vrije tijd om
te willen zetten in contant geld uiteindelijk niet aan het systeem deelneemt,
wanneer dit in 1992 zonder deze mogelijkheid wordt ingevoerd. Diegenen die
alsnog deelnemen kiezen veelal voor het omzetten van vrije tijd in spaargeld.

De samenhang tussen de intentie en de feitelijke keuze voor diegenen die niet
alleen van plan zijn deel te nemen aan het systeem, maar dit ook feitelijk doen
is   op het niveau   van de keuzepatronen   over het algemeen vrij groot.    Dit   is
zeker het geval wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat responden-
ten het gebruikmaken van salaris als bron en het mede besteden aan de spaar-
rekening als doel vaak niet opgeven in het intentionele keuzeformulier. Waar-
schijnlijk laat men het salaris als bron vooral buiten beschouwing als het om
een uiteindelijke verrekening van bedragen, of de financiering van de spaarre-
geling gaat. Indien men normaal gesproken reeds spaart via de organisatie,
dan gaat dit bij deelname aan het keuze-systeem automatisch ook via dit sys-
teem. Sparen hoeft men derhalve niet als een specifieke flex-keuze te beschou-
wen.
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Tabel 8.18. De invloed van attitude, verwachte houding en voorgaand gedrag
op het feitelijk (ver)kopen van vrije tijd

Opgenomen in de analyse: 1993 1994 1995

BBB
1) Verwachte houding van huisgenoten -.36 ns -.29

t.o.v. het verkopen van tijd

2) Verwachte houding van huisgenoten ns .14 Ils

t.o.v. het bijkopen van tijd

3) Verwachte houding van klanten .35 ns .74

t.o.v. het bijkopen van tijd

4)       Het aantal in het voorafgaande jaar .61 .80 .74

ge-/verkochte dagen

Percentage verklaarde variantie (R2): 74.7 72.6 74.9

Minimaal aantal respondenten:                      39           69       45

ns=niet opgenomen in de vergelijking

De hypothese dat diegenen die sparen een hoger inkomen hebben en vaker
Meeverdiener z01 dan diegenen die niet sparen kan niet worden bevestigd.
De hypothese dat diegenen die geld besteden aan pensioen gemiddeld een
hogere leeftijd hebben dan diegenen die geen extra pensioen opbouwen wordt
gedeeltelijk bevestigd. Hoewel diegenen die pensioen opbouwen zowel in
1993,   1994  als  in 1995 ouder  zijn dan diegenen  die  dit  niet doen, wordt  een
significant verschil alleen aangetroffen    in    1994    (voor de gehele groep:    n=
238;   t=3.1;   p   <   .01    en voor diegenen die deelnemen   aan het systeem:
n=143; t=3.1;p < .01).

Een analyse, zoals aangekondigd in hoofdstuk 4, van de verschillen in profiel-
kenmerken binnen de drie hoofdpatronen (tijd verkopen, tijd kopen, noch tijd
verkopen, noch tijd kopen) is voor de feitelijke keuzen niet uitgevoerd. Een
dergelijke analyse is niet zinvol, daar binnen elke hoofdgroep aan 6dn of twee
keuzepatronen niet of nauwelijks wordt deelgenomen.

8.5 Conclusie

Bij 66n van de aan het onderzoek deelnemende organisatie, een verzekeraar,
kon gedurende een langere periode onderzoek worden verricht. In totaal
werden vier enqudtes afgenomen (in 1990, 1992, 1993 en 1994) en werden de
feitelijke keuzen  voor de jaren   1992  tot  en  met 1995 geanalyseerd.   Door  de
feitelijk gemaakte keuzen in het ene jaar te vergelijken met hetzelfde type
keuzen in de andere jaren is een eerste inzicht in de stabiliteit van feitelijk
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Tabel 8.19. Keuzepatronen; percentage van de deelnemers per patroon

Nr. Keuzepatroon 1992 1993 1994 1995

(n=619) (n=691) (n=699) (n=707)

I              sal, vtijd -* spaar, 8.7% 9.8% 10.3% 9.7%

pens

2              sal, vtijd + spaar 22.8% 25.4% 24.1% 23.3%

3          sal, vtud
- pens 0.3% 0.1% 0.1% 0.0%

4                sal       -* ktijd, spaar, 0.2% 0.3% 1.2% 1.7%

pens

5                sal       - ktijd, spaar 46.6% 53.0% 54.1% 55.8%

6              sal      -+ ktijd, pens 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7         sal    -* ktijd 7.7% 7.7% 8.0% 7.3%

8          sal    + spaar, pens 1.3% 1.2% 1.6% 1.1%

9         sal -.. spaar 12.3% 2.5% 0.7% 1.1%

10         sal    + pens 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

In Tabel 8.19 wordt vermeld hoeveel procent van de deelnemers aan het flexibele belo-
ningssysteem in een bepaald jaar voor een bepaald patroon van keuzemogelijkheden koos.
Zo  koos 7.7 %  van de deelnemers er  in  1992 voor om een deel  van het salaris te gebruiken
om extra vrije dagen te kopen.

sal = inleveren salaris; vtijd = verkopen vrije tijd; ktijd = kopen vrije  tijd;
spaar= bedrijfssparen;  pens = extra pensioenopbouw.

keuzegedrag verkregen. Door vervolgens na te gaan of de variabelen, zoals

deze gemeten zijn in de enquttes, een deel van de variantie in het feitelijke
keuzegedrag verklaren is bovendien een eerste opzet gemaakt van een voor-

spellingsmodel.

De stabiliteit van feitelijke keuzen binnen een flexibel beloningssysteem

Nagegaan is welke keuzen 1980 werknemers van verzekeraar A in vier opeen-
volgende jaren maakten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat per keuzeronde

ongeveer een derde van deze groep deelneemt aan het flexibele beloningssys-
teem. Het aantal deelnemers in de tijd stijgt licht, van 31.3% in 1992 naar
35.7% in 1995. Het volume dat de deelnemers aan het systeem spenderen
stijgt eveneens licht (van f 8.724,-- (17.0% van het inkomen) naar
f 10.969,-- (19.7% van het inkomen). Hierin komt tot uitdrukking dat de
deelnemers ieder jaar voor een iets groter aantal doel-elementen kiezen (van
3.7 naar 4.2 doelen).
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Hoewel per jaar steeds ongeveer een derde deel van de werknemers deelneemt
aan het systeem, wijzigt in de periode van vier jaar maar liefst iets meer dan
de helft van de werknemers (56.0%) ten minste Edn maal iets in het eigen
arbeidsvoorwaardenpakket. Het grootste deel van de werknemers vertoont
zeer stabiel keuzegedrag. 15.0% neemt   vier   maal   deel   aan het systeem   en
44.0%  neemt  vier  maal  niet  deel  aan het systeem. Slechts  2.5 % wijzigt ieder
jaar de deelname-beslissing. De samenhang tussen het uitgegeven volume in
twee opeenvolgende jaren  is vrij hoog (r=.62 A  .69).

De samenhang tussen het aantal ge-/verkochte vrije dagen op twee opeenvol-
gende momenten is eveneens vrij hoog (r=.68 A .73). Meer mensen kiezen er
voor om vrije tijd te kopen dan te verkopen. Het percentage deelnemers aan
het systeem dat tijd verkoopt blijft over vier jaar ongeveer gelijk (een derde
van de deelnemers per jaar verkoopt tijd). Het percentage deelnemers dat tijd
bijkoopt stijgt echter vrij sterk (van 53.6% in 1992 naar 64.4% in 1995).
Gemiddeld worden er 8.5 A 9 dagen verkocht en 9.5 dag gekocht. Van diege-nen die vier maal deelnemen aan het systeem verkoopt een derde iedere keer
vrije  tijd en de helft koopt iedere  keer  tijd bij. De keuze  voor  meer of minder
vrije tijd lijkt al met al een vrij stabiele keuze te zijn.
Ook een vergelijking van de mate van deelname aan de keuzepatronen in detijd laat zien dat men over het algemeen stabiel gedrag vertoont. Het meest
populaire keuzepatroon is het inleveren van een deel van het salaris om te
sparen en vrije tijd bij te kopen. Per jaar maakt ongeveer de helft van de
deelnemers aan het systeem hier gebruik van. Van de mogelijkheid om extra
pensioen op te bouwen wordt slechts zeer beperkt gebruik gemaakt. Het be-
treft  hier  dan  ook een eindloonsysteem met levensjarenbeginsel. Het opbou-
wen van extra pensioen is dan alleen zinvol bij pensioenbreuk en als men eer-
der wit uittreden dan op de gebruikelijke Vut- of pensioenleeftijd.
Voor de keuze ten aanzien van zowel deelname aan het systeem, het (ver)-
kopen van vrije  tijd, als deelname  aan een 'patroon van elementen', geldt  dat
de stabiliteit afneemt naarmate de tijdspanne tussen twee keuzeronden toe-
neemt. De samenhang tussen de keuze  in  1992  en  1993 is derhalve groter  dan
die  tussen de keuze  in  1992  en  1995.

De voorspelbaarheid van feitelijke keuzen binnen een flexibel beloningssysteem

Evenals in hoofdstuk 7 zijn in dit hoofdstuk twee voorspellingsmodellen opge-
steld. Het eerste model heeft betrekking op het voorspellen van de deelnarne
aan het flexibele beloningssysteem. Het tweede model betreft de tijd-keuze die
men binnen zo'n systeem kan maken. Het grote verschil met de in hoofdstuk
7 opgestelde modellen is dat die gericht zijn op het verklaren van intentioneel
keuzegedrag aan de hand van variabelen die tegelijkertijd met de intentieme-
ting werden vastgesteld, terwijl in dit hoofdstuk feitelijk keuzegedrag voor-
speld wordt op grond van eerder gemeten variabelen. De overeenkomsten
tussen de modellen in beide hoofdstukken zijn desalniettemin zeer groot. Dit
betekent dat die variabelen die intenties verklaren in grote mate ook feitelijke
keuzen voorspellen. Dit resultaat wordt gedeeltelijk verklaard door de hoge
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samenhang tussen de intentie en de daaropvolgende feitelijke keuze (voor de
mate van deelname:  r=.42  8  .65 en  voor het aantal verhandelde dagen:  r=
.79 8 .90). De samenhang tussen de feitelijke keuze en de hieraan vooraf-
gaande feitelijke keuze is eveneens hoog (voor de mate van deelname:  r=.58
A .66 en voor het aantal verhandelde dagen: r=.68 8 ,73).
Naast de voorafgaande keuze speelt de attitude ten opzichte van de keuze in
beide modellen de belangrijkste  rol. Met betrekking  tot het voorspellen  van  de
deelname aan het systeem is dit een algemene attitude (de mening ten opzichte
van het hanteren  van en deelnemen  aan het flexibele beloningssysteem).  Voor
de voorspelling van het aantal ge- en verkochte vrije dagen betreft het de
waardering van de ervaren gevolgen van het (ver)kopen van vrije tijd. Met
name de waardering voor "het verkrijgen van meer tijd voor jezelf" maar ook
de  waardering  voor   "meer  tijd  voor  het  werk"   en   " meer financiele zekerheid
voor de toekomst" verklaren of men over zal gaan tot het bij- dan wel verko-
pen van vrije dagen. Behalve door de attitude wordt de tijd-keuze ook bepaald

door   de   houding   die    men    van   anderen, met name huisgenoten, ten opzichte
van deze tijd-keuze verwacht. Denkt de respondent bijvoorbeeld dat het verko-
pen van een aantal vrije dagen negatief gewaardeerd zal worden door zijn
huisgenoten, dan zal hij minder geneigd zijn deze keuze te maken.
' De verwachte houding van anderen'   is  tan  van  de twee componenten  van  de
zogenaamde subjectieve norm. De andere component, de 'motivation to com-
ply' blijkt, evenals in hoofdstuk 7, onvoldoende toe te voegen aan de verkla-
ring van de tijd-keuze.

De attitude en de verwachte houding voorspellen de tijd-keuze die deelnemers
aan het systeem maken  in vrij grote  mate (R  varieert  van  49.6 % tot 54.2%).
Door ook de voorafgaande keuze als determinant van de tijd-keuze op te
nemen verdwijnt de attitude uit de regressievergelijking. Dit is verklaarbaar,
gegeven de redelijke samenhang tussen attitude (de ervaren gevolgen van

gedrag) en (voorgaand) feitelijk gedrag. De proportie verklaarde variantie

stijgt desalniettemin nog eens naar 72.6% A 74.9%. De variantie in de mate
van deelname aan het systeem wordt in mindere mate verklaard. De mening
over het systeem verklaart  12 %  A  18%  van de variantie  in  de  mate  van  deel-
name aan het systeem. Mening en voorafgaand gedrag verklaren gezamenlijk
37 %  A  44 %.
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9  Rendement van een fiexibel
beloningssysteem

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat centraal de derde en laatste onderzoeksvraag, namelijk
die naar het rendement van flexibel belonen. De effecten van de invoering van
en deelname van personeelsleden aan het flexibele beloningssysteem bij verze-
keraar   A (zie hoofdstuk 8) zullen worden beschreven. Gegeven de opzet   van
deze studie betreft  het de verwachte effecten  op:
• de ervaren taakkenmerken;
•  de betekenis van de beloning;
• de tevredenheid met de beloning;
• de mate waarin men kennis meent te hebben van het (flexibele) belonings-

systeem;
•    de  mening over flexibele beloning.
Om na te gaan of er sprake is van een effect met betrekking tot 66n van dem
aspecten worden steeds twee metingen vergeleken. De voor- en de eerste
nameting, de eerste en de tweede nameting en tenslotte de tweede en de derde
nameting. Tussen twee metingen maken de respondenten de feitelijke keuze of
zij wel of niet willen deelnemen aan het flexibele beloningssysteem voor het
komende jaar (Figuur 9.1).

Figuur 9.1.  Voor-  en  nametingen  en feitelijke keuze  in de  tijd weergegeven

keuze keuze keuze

voor voor voor

1992 1993 1994

voormeting eerste tweede derde

1990 nameting nameting nameting

1992 1993 1994

Verwa€ht wordt dat: invoering van een flexibel beloningssysteem leidt tot een
stijging van de gemiddelde score op de genoemde aspecten, zoats tevredenheid
met de beloning. Deze stijging zal sterker zijn voor diegenen die hebben deel-
genomen aan het systeem dan voor diegenen die niet hebben deelgenomen.
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Om deze hypothese te toetsen wordt gebruik gemaakt van een repeated measu-
res design waarbij via variantie analyse gekeken wordt naar het hoofdeffect
van het verschil tussen de metingen, het hoofdeffect van deelname aan het
systeem en het interactie-effect van beide. Daarnaast wordt nagegaan of het
verschil tussen de twee metingen significant is voor de groep die heeft deelge-
nomen en voor de groep die niet heeft deelgenomen aan het systeem.

Alvorens ingegaan wordt op de resultaten van de uitgevoerde analyses (§ 9.3)
zal in paragraaf 9.2 aandacht besteedt worden aan de vergelijkbaarheid, de
factorstructuur   en de betrouwbaarheid    van de gehanteerde schalen.    In    para-
graaf 9.4 worden de onderzoeksresultaten geYnterpreteerd en conclusies ge-
trokken.

9.2 Schaalvergelijking

Om tot een uitspraak over het rendement van flexibele beloning te komen
wordt de score op een schaal op moment 66n vergeleken met de score op
dezelfde schaal op moment twee. Bij deze vergelijking is het van belang dat
de schaal op beide momenten dezelfde items bevat en dat gebruik is gemaakt
van dezelfde ankerpunten bij de beantwoording van de vragen. Aangezien de
voormeting bij verzekeraar A een proefstudie was, is de vragenlijst die toen
gehanteerd werd later op een aantal punten nog gewijzigd. Dit heeft tot gevolg
dat de voormeting op de volgende wijze van de nametingen afwijkt:
1  de schalen die nodig zijn om de kennis van het (flexibele) beloningssysteem

te meten ontbreken in de voormeting. Het effect van invoering op kennis
kan  derhalve niet getoetst worden.

2  de schalen die nodig zijn om de mening over het flexibele beloningssysteem
te meten ontbreken   in de voormeting. Het effect van invoering op mening
kan derhalve evenmin getoetst worden.

3  in de schalen met betrekking tot 'relatieve positie' en 'tevredenheid met het
gevoerde beloningsbeleid' ontbrak in de voormeting een item, in de schalen
met betrekking tot 'invloed' en 'bestedingen' ontbreken in de voormeting
twee  items (zie bijlage, Tabel 9.1). Wanneer de voormeting  met de eerste
nameting wordt vergeleken wordt voor deze schalen gebruik gemaakt van
de items die in beide metingen voorkomen. Dit wil zeggen dat de desbe-
treffende items in de eerste nameting uit de schaal zijn verwijderd.

4 de schalen die nodig zijn om de betekenissen van en de tevredenheid met
de beloning en de ervaren taakkenmerken te meten bevatten in de voor-
meting 5  en  in de nametingen  11  ankerpunten.
Ten aanzien van dit laatste punt wordt verwacht dat dit geen effect heeft op
de   verdeling   van de antwoorden   over de schaal.   Om   na   te   gaan   o f   deze
verwachting terecht is, is een aantal analyses uitgevoerd. Het doel van deze
analyses is te bepalen welke transformatie van de data leidt tot een optimale
vergelijkbaarheid van de voormeting met de nametingen. Drie transforma-
tiemethoden zijn toegepast:
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= Transformatie op grond van conceptuele overwegingen. Verondersteld
wordt dat de terminologie die gebruikt is bij de schaalankers van de elf-
puntsschaal toelaat dat bepaalde ankers samen genomen worden. De
assumptie hierbij is dat respondenten menen dat het neutrale punt bijk
beide schalen in het midden van de schaal ligt en dat de laagste en hoog-
ste waarden zich aan de uiteinden van beide schalen bevinden.

Gekozen is derhalve voor de volgende transformatie van ankerpunten:

-5 -4    1
-3 -2    2
-1 0 1   3
2     3                     4

4     5                     5

De   transformatie is uitgevoerd op item-niveau. De correlaties tussen   de

originele schalen (1 1 punts)   en de getransformeerde schalen (5 punts)
zijn  voor  de drie nametingen  voor alle schalen bijna  1.00 (zij varieren
van .96 tot en met .99).
m     Lineaire    transformatie. De assumptie die ten grondslag ligt aan de

lineaire transformatie is dat het gerechtvaardigd is de data evenredig
om te zetten. Dit gebeurt aan de hand van de formule: y=a+bx.
Bij een transformatie  van  11  naar 5 ankerpunten waarbij  de  11  punts-
schaal loopt van -5 tot +5 zijn a en b respectievelijk 0.6 en 0.4 en
wordt x vervangen door (x+6). De transformatie is uitgevoerd op
schaal-niveau. De correlaties tussen de originele schalen (11 punts)
en    de getransformeerde schalen (5 punts) zijn uiteraard     1.00.     De

correlaties tussen de lineair getransformeerde schalen en de conceptu-
eel getransformeerde schalen zijn voor de drie nametingen voor alle
schalen bijna  1.00 (zij varieren  van  .96 tot en  met  .99).

=     Standaardisatie  voor   de   variantie. Ter controle  is   de   derde   ' transfor-
matie' uitgevoerd. Hierbij wordt de score (y) gedeeld door de stan-
daarddeviatie waardoor rekening gehouden wordt met de spreiding
van de antwoorden. Deze methode is afgeleid van het gebruik van z-
scores. Het gebruiken van z-scores is in dit geval niet zinvol omdat
dit een verdeling met een gemiddelde van 0 oplevert voor zowel de
voor- als de nameting. De standaardisatie vond plaats op schaal-
niveau. De correlaties tussen de gestandaardiseerde schalen en de
conceptueel getransformeerde schalen zijn voor de drie nametingen
voor alle schalen bijna  1.00 (zij varieren van  .96 tot en met  .99).

Geconcludeerd wordt dat de conceptuele transformatie van de nametingen

een vergelijking van de voor- en de nametingen rechtvaardigt.

Een belangrijke assumptie bij het vergelijken van twee metingen is dat de
factorstructuur    van een schaal op beide momenten vergelijkbaar    is.     Deze
assumptie is getoetst door per meting na te gaan uit hoeveel factoren een
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schaal bestaat en hoeveel procent  van de variantie verklaard wordt. Bovendien
wordt per schaal de gestandaardiseerde alpha weergegeven (bijlage   B9.1).
Gebruik werd gemaakt van de conceptueel getransformeerde schalen. Bij de
samenstelling van de schalen is uitgegaan van de in hoofdstuk 5 beschreven
onderzoeksresultaten. Alle schalen bleken eendimensionaal    te zijn, behalve
kennis van het beloningssysteem. Deze schaal bestond in de drie nametingen
steeds uit twee factoren.
De betrouwbaarheid van alle schalen is hoog en er lijken nauwelijks verschil-
len op te treden in de factorstructuren. Nadere analyse van de itemladingen
ondersteunt de conclusie dat de metingen vergelijkbaar zijn.

9.3  Effecten van invoering van en deelname aan een flexibel belonings-
systeem

Zoals is aangegeven in § 4.4 wordt verwacht dat de invoering van een flexibel
beloningssysteem leidt  tot een toename  van  de mate waarin  men:
•  meent via de beloning belangrijke motieven te kunnen realiseren;
•  in de beloning terugziet hoeveel inWoed men heeft in de organisatie;
•  tevreden is met de secundaire arbeidsvoonvaarden;
•  tevreden is met het gevoerde betoningsbeleid;
•  het gevoel heeft meer autonoom op te kunnen treden in het werk;
•  het werk als zinvoller ervaart;
•  zich verantwoordelilker voelt voor het werk.

De veronderstelling is dat de toename sterker zal zijn voor diegenen die deel-
nemen aan het flexibele beloningssysteem dan voor diegenen die dit niet doen.
Uit de onderzoeksresultaten (zie bijlage 89.2 - 89.13) blijkt dat deze hypothe-
se ondersteund wordt met betrekking tot de twee betekenissen van de belo-
ning: motieven en invloed.
De algemene tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt con-
form de verwachting significant toe te nemen. Het blijkt dat zowel deelnemers
als niet-deelnemers na invoering van het flexibele beloningssysteem aanzien-
lijk meer tevreden zijn over hun secundaire arbeidsvoorwaarden en dan in het
bijzonder over het aantal keuzemogelijkheden dat hen geboden wordt.
Met betrekking tot de tevredenheid met het beloningsbeleid, ervaren zinvol-
heid en ervaren verantwoordelijkheid wordt eveneens alleen een hoofdeffect
van de invoering van het flexibele beloningssysteem aangetroffen. Interactie
met het effect van deelname aan dit systeem treedt ook hier niet op. Ten
aanzien van ervaren autonomie treedt geen enkel effect op.

Exploratief is nagegaan of er na invoering nog significante toenames in de
genoemde betekenis- en tevredenheids-aspecten optreden. Hiertoe zijn de
eerste en tweede respectievelijk de tweede en derde nameting met elkaar
vergeleken. Rekening werd gehouden met de feitelijke deelname in 1993
respectievelijk   1994.
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De resultaten laten zien dat er nu alleen nog een hoofdeffect van de meting
(de  toename  in de tijd) optreedt met betrekking  tot de betekenis 'motieven'.
Dit wil zeggen dat men tijdens de tweede nameting aangaf meer motieven te
kunnen realiseren via de beloning dan tijdens de meting die daaraan vooraf-
ging, ongeacht of men deelnam aan het systeem.
Voor de kennis van het (flexibele) beloningssysteem kan alleen een verge-
lijking van de nametingen onderling plaatsvinden. Een positief effect van de
invoering wordt hier wel verwacht, maar kan niet worden vastgesteld wegens
het ontbreken van een kennis-meting voorafgaande aan de invoering van het
systeem. Een vergelijking van de eerste en tweede nameting laat echter wel
een toename van het kennis-niveau zien. Zowel de kennis van het flexibele
beloningssysteem als de kennis van de beloning in het algemeen zijn toegeno-
men tussen nametingen 66n en twee. Deze toename treedt op ongeacht de
deelname aan het flexibele beloningssysteem. Een vergelijking van de tweede
en derde nameting levert geen significante verschillen   meer   op. Deze resulta-
ten passen in het beeld waarbij de organisatie voorafgaand aan de invoering
en tijdens de eerste twee keuzeronden (1992 en 1993) zeer intensief gecom-
municeerd heeft over het flexibele beloningssysteem. Hiertoe werd op ver-
schillende momenten tijdens de keuzeronde gebruik gemaakt van verschillende
kanalen (bedrijfsjournaal, bedrijfskrant, brochures en aankondigingen op
zogenaamde 'flip-overs' geplaatst bij de ingang van het bedrijfsrestaurant). Na
de eerste twee keuzeronden werd de intensiteit van de communicatie aanzien-
lijk teruggebracht.
Het afwezig zijn van een interactie-effect bij de vergelijking van de name-
tingen zou het gevolg kunnen zijn van de eerste (respectievelijk de eerste en
de tweede) feitelijke keuze die men heeft gemaakt. De vergelijking van de
eerste en tweede nameting is derhalve bij wijze van toetsing van deze hypo-
these herhaald voor diegenen die in het eerste keuzejaar deelnamen aan het
systeem en voor diegenen die dit niet deden. De resultaten blijven dan zeer
vergelijkbaar, met dien verstande dat er geen hoofdeffect van de meting meer
optreedt voor kennis van het beloningssysteem.
Behalve verwachtingen ten aanzien van het optreden van bepaalde effecten
zijn in hoofdstuk 4 ook verwachtingen geuit met betrekking tot het juist niet
optreden van andere effecten. Voor de mening over het flexibele belonings-
systeem, twee betekenissen van de beloning (relatieve positie en bestedingen)
en twee aspecten van de tevredenheid met de beloning (salarishoogte en sala-
risverhogingen) wordt noch een e ect van invoering, noch een interactie-€fect
met  deelname  aan het systeem verwacht. Dit blijkt terecht met betrekking  tot:
• de mate waarin men meent dat de beloning informatie verschaft over de

eigen positie ten opzichte van de positie van anderen en ten opzichte van
taakdoelen (relatieve positie);

• de mate waarin men meent dat de beloning in staat stelt om gewenste goe-
deren en diensten  aan te schaffen (bestedingen);

•    de  tevredenheid  met de salarishoogte  en de salarisverhogingen.

Met betrekking tot de mening over het systeem kunnen alleen de eerste, twee-
de en derde nameting met elkaar vergeleken worden. Uit de onderzoeksresul-
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taten blijkt dat de respondenten, ongeacht of ze deelnemen aan het systeem,
tijdens de tweede nameting positiever oordelen over de opbouw van het inge-
voerde flexibele beloningssysteem dan tijdens de eerste nameting. Dit resultaat
zou samen kunnen hangen met de waargenomen gelijktijdige stijging in het
kennis-niveau. Mogelijk heeft de communicatie over (de opbouw van) het
systeem direct, of indirect via kennis, doorgewerkt in de mening die men
heeft over het systeem.
Met betrekking tot de mening over het hanteren van en deelnemen aan het
systeem treedt dit effect niet op. Wel blijkt hier, overeenkomstig de resultaten
beschreven in hoofdstuk 8, dat diegenen die deelnemen aan het systeem op dit
punt veel positiever oordelen dan diegenen die niet deelnemen.

9.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag of invoering van en deelname aan
een flexibel beloningssysteem er toe leidt dat werknemers meer kennis opdoen
van de (flexibele) beloningssystematiek, dat de beloning aan betekenis wint en
dat  zij tot grotere tevredenheid stemt.
De resultaten, verkregen via herhaalde metingen bij een verzekeraar, onder-
steunen een bevestigend antwoord op deze vraag. Zo blijkt dat de kennis van
de (flexibele) beloning waarover medewerkers menen te beschikken toeneemt.
Dit effect treedt op ongeacht de keuze om al dan niet deel te nemen aan het
flexibele beloningssysteem. Dit laatste is interessant voor bedrijven, daar het
betekent dat een flexibel beloningssysteem niet alleen tot een hoger nut leidt
indien medewerkers ook daadwerkelijk aan het systeem deelnemen. Ook met
betrekking tot diegenen die niet deelnemen kunnen zich positieve effecten
voordoen. Zo blijken deelnemers en niet deelnemers direct na invoering van
het systeem meer tevreden te zijn geworden over het gevoerde beloningsbeleid
en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben, overeenkomstig
onze verwachting, medewerkers na invoering van het systeem de indruk dat
zij in grotere mate voor hen belangrijke motieven kunnen realiseren met hun
beloning. Tevens vinden zij dat de beloning in grotere mate uitdrukking geeft
aan de invloed   die   zij    in de organisatie hebben.    Deze twee effecten treden
sterker op voor diegenen die iets aan de vorm van hun arbeidsvoorwaarden-
pakket hebben gewijzigd dan voor diegenen die hun standaardpakket hebben
behouden.

Een boodschap die veel bedrijven aan de medewerkers willen meegeven wan-
neer zij een flexibel beloningssysteem introduceren, is dat met het systeem
een stuk verantwoordelijkheid, autonomie en invloed overgedragen wordt aan
de    medewerkers.     Dat dit effect    zich met betrekking    tot ' invloed' voordoet
werd zojuist beschreven. Interessant is dat ook in de verantwoordelijkheid die
medewerkers voor het werk ervaren een duidelijke stijging waarneembaar is
tussen de voormeting    en de eerste nameting. Dit resultaat sluit   aan    op    de

ervaring dat in gesprekken van medewerkers en management over flexibilise-
ring van de beloning het omgaan met de ruimere mogelijkheden op het gebied
van vrije tijd vaak centraal staat. In de discussie over het recht om meer vrij
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te zijn en de plicht om het werk tijdig af te ronden neemt het gevoel van
verantwoordelijkheid voor het werk een grote plaats in. Een invoeringseffect
op de ervaren  mate van autonomie trad niet op. De ervaren zinvolheid van het
werk bleek daarentegen na invoering van het systeem wel iets te zijn toegeno-
men. Aanbevolen wordt   naar deze aspecten nader onderzoek   uit te voeren.
Hierbij zou de wijze waarop men in de praktijk in een organisatie omgaat met
het (ver)kopen van vrije tijd nadrukkelijk betrokken moeten worden.
Daar waar een invoeringseffect verwacht en gevonden werd voor de bete-
kenissen 'motieven' en 'invloed', wordt dit niet verwacht voor de betekenis-
sen 'relatieve positie' en 'bestedingen'. De resultaten laten  zien  dat  de  belo-
ning de respondenten na invoering van het flexibele beloningssysteem inder-
daad niet meer zegt over hun relatieve positie noch stelt zij hen beter in staat
om gewenste goederen en diensten aan te schaffen. Ten aanzien van dit laatste
aspect wordt echter wel een geringe toename aan betekenis gemeten in de
periode tussen de tweede en de laatste nameting. Het is onduidelijk waar dit
effect door veroorzaakt wordt.
Geconcludeerd kan worden dat de effecten, voor zover ze zich voordoen,
vrijwel uitsluitend optreden direct naar aanleiding van de invoering. Slechts
op enkele aspecten die zeer nauw gerelateerd zijn aan de communicatie over
de kerndoelstellingen van het flexibele beloningssysteem treedt ook tussen de
eerste en tweede nameting een effect op (bijvoorbeeld met betrekking tot
'kennis' en 'motieven'). Opvallend hierbij is dat alle met de invoering gereali-
seerde effecten blijvend lijken te zijn. De gemiddelde scores stijgen eenmalig
en blijven dan tijdens de volgende twee metingen op dit hogere niveau.
Samenvattend kan gesteld worden dat een organisatie op basis van de in dit
hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksresultaten in ieder geval mag verwachten
dat de invoering van een flexibel beloningssysteem er toe leidt dat zowel de
deelnemers aan dit systeem, als de (voorlopige) niet deelnemers meer kennis
zullen opdoen van de beloning, meer betekenis zullen hechten aan hun belo-
ning en meer tevreden zullen zijn met het gevoerde beloningsbeleid, hun
arbeidsvoorwaardenpakket en de mogelijkheden die de werkgever hierbinnen
biedt. Uitgangspunt hierbij is dat de medewerkers tevreden zijn over het
desbetreffende systeem en dat dit wordt gedragen in de organisatie. Intensieve
communicatie voorafgaand aan en tijdens de keuzeronden lijkt de positieve
effecten  ook na invoering  van het systeem  nog te kunnen versterken.
Tenslotte is nog een kanttekening op haar plaats die ook in hoofdstuk 4 reeds
aan de orde kwam. Causaliteit, in de zin dat de gevonden effecten daadwerke-
lijk het gevolg zijn van de invoering van het systeem, kan niet gegarandeerd
worden. In de jaren waarin het onderzoek liep hebben bij de desbetreffende
verzekeraar, zoals    bij alle organisaties, diverse veranderingen plaats gevon-
den. Toch veronderstellen we dat het plausibel is dat de aangetroffen effecten
ten minste grotendeels het gevolg zijn van de invoering van het flexibele
beloningssysteem. Op het terrein van de beloning (het beloningsgebouw, de
wijze van beoordelen en belonen) vonden namelijk geen andere veranderingen
plaats. Bovendien doen de effecten zich niet of nauwelijks voor tussen de
nametingen en zijn de resultaten in het algemeen conform de vooraf opgestel-
de hypothesen. Daarnaast bleven niet verwachte toenamen veelal uit.
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10 Slotbeschouwing

10.1  Inleiding

Edn van de kenmerkende aspecten van zogenaamd 'derde geldstroomonder-
zoek' is dat theorie, methodologie en praktijk elkaar op de meest onhandige
wijze in de weg kunnen zitten. Zo vergt het opzetten van een theoretisch
kader veel tijd en ruimte voor reflectie. Het bouwen van de methodologische
fundamenten voor een onderzoek vereist een duidelijk beeld van de vragen die
middels het onderzoek beantwoord moeten worden en zekerheid omtrent de
benodigde onderzoeksgroepen. De praktijk tenslotte verlangt snel handelen,
eenvoudige, korte vragenlijsten, eenduidige conclusies en lage onderzoekskos-
ten.

Het onderhavige onderzoek kwam in dit krachtenveld tot stand. Het theore-
tisch kader stond niet op papier voordat met de afname van vragenlijsten werd
begonnen. De vragenlijsten waren niet gevalideerd alvorens zij voor de eerste
keer werden toegepast en de tijd die benodigd was om ze in te vullen was
alles behalve beperkt. De doorlooptijd per case was ongeveer een jaar en aan
het begin van het project stond niet vast welke organisaties aan het onderzoek
zouden deelnemen. De rapportages waren zeer uitgebreid en de conclusies
waren lang niet altijd eenduidig. Tegelijkertijd groeide door de praktijkerva-
ring echter het inzicht in de relevantie van de theoretische noties. De onder-
zoekservaring gaf aan welk type vraagstelling bruikbaar was en welke infor-
matie nog boven tafel zou moeten komen. Het samenspel van praktijk en
wetenschap en de wens vooruitstrevend te zijn op het gebied van de arbeids-
voorwaarden, leidde bovendien tot de bereidheid bij de deelnemende organisa-
ties (langdurig) te investeren in het onderzoek. De ontwikkelde theoretische
noties tenslotte gaven definitief richting aan het gehele project.
In dit slothoofdstuk passeren theorie, methodologie en praktijk nog eens kort
de revue. Met betrekking tot elk van deze onderwerpen worden enkele con-
clusies getrokken en enige aanzetten gegeven voor verder onderzoek.

10.2 Theoretische uitgangspunten

Het is nogal eens voorgekomen dat studenten de onderzoeker benaderden met
de vraag welke theorie de verschillende behoeften van personeelsleden in een
flexibel beloningssysteem kan verklaren. Of zij stelden de vraag welke theorie
nu ten grondslag ligt aan de keuze om over te gaan tot flexibilisering van de
beloning. Een korte conclusie kan zijn dat dergelijke 'Theorieen over flexibel
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belonen' niet bestaan. In deze studie is hoofdzakelijk dankbaar gebruik ge-
maakt van twee bestaande, breed toepasbare theorieen. De theorie van berede-
neerd gedrag (Ajzen & Fishbein, 1980) vormt het uitgangspunt voor het
beschrijven, verklaren en voorspellen van de (tijd-)keuzen in een flexibel
beloningssysteem. De beloningsreflectietheorie (Thierry,   1990)  ligt  ten  grond-
slag aan een aantal hypothesen over het keuzegedrag alsmede over het rende-
ment van flexibel belonen.

10.2.1   De theorie van beredeneerd gedrag

Met betrekking tot de eerste theorie kan geconcludeerd worden dat de daarvan
afgeleide hypothesen door de onderzoeksresultaten in hoofdlijnen ondersteund
worden. Conform het door Fishbein en Ajzen opgestelde model blijken de
attitude en de subjectieve norm belangrijke determinanten te zijn van de inten-
tie. Andere, zogenaamde 'externe' variabelen zoals het bio- en demografisch
profiel van de respondent, oefenen (geringe) invloed op de intentie via deze
determinanten    uit. De attitude heeft een aanzienlijk groter gewicht    bij    het
verklaren en voorspellen van de intentie dan de subjectieve norm. De evalua-
tieve component van de attitude is in deze studie geoperationaliseerd als de
waardering van de (ervaren) gevolgen van het keuzegedrag. De kans-compo-
nent van de attitude (de kans dat een gevolg zich zal voordoen) is beschouwd
als een dichotome variabele. Een gevolg doet zich volgens de respondent wel
of niet voor. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om deze keuze te
herzien. De subjectieve norm bestaat volgens Ajzen en Fishbein evenals de
attitude uit twee componenten: de normatieve verwachtingen (NBi) en de
geneigdheid tot conformeren   aan de mening van anderen   (MCi).    In de litera-
tuur wordt de vraag gesteld of deze laatste component in het voorspellingsmo-
del opgenomen zou moeten worden. De resultaten van deze studie tonen aan
dat het opnemen van deze component in een regressie-analyse ter voorspelling
van het (ver)kopen van vrije tijd niets toevoegt aan de voorspellende waarde
van de attitude en de normatieve verwachting. Bovendien blijkt de opname in
de   analyse   van de attitude  en een additieve subjectieve  norm  (NB,+MC,)   of
een multiplicatieve subjectieve norm (NB,*MCi) niet tot een betere voorspel-
ling te leiden dan de opname van de attitude en de normatieve verwachting
(NB,).

De attitude-variabelen die het handelen in tijd het beste verklaren zijn die
gevolg-waarderingen, die direct gerelateerd zijn aan het verkopen en kopen
van vrije tijd. De directe gevolgen van bijvoorbeeld het sparen, het opnemen
van contant geld en het besteden aan extra pensioen, spelen niet of nauwelijks
een rol van betekenis. Het verkrijgen van meer priv6-tijd of meer tijd ten
behoeve van het werk lijkt daarmee een belangrijk doel op zich te zijn. Dit
past bij het beeld van een maatschappij waarin 'tijd' een zeer schaars goed is
waar steeds bewuster mee omgesprongen en gehandeld wordt. Gegeven   het

grote belang dat gehecht wordt aan (de gevolgen van) het (ver)kopen van vrije
tijd is een nadere uitsplitsing van de gevolgen van het (ver)kopen van tijd
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gewenst. Bovendien is het in het licht van de resultaten duidelijker en effici-
enter om alle relevante gevolgen van het (ver)kopen van vrije tijd direct te
behandelen. Dit betekent dat niet meer per element (of categorie) alleen naar
de directe (tijd- of geld-) gevolgen gevraagd wordt, maar dat alleen voor het
(ver)kopen van tijd zowel naar de tijd- als naar de geld-gevolgen gevraagd
wordt. Deze gedachten zijn in onlangs afgerond onderzoek in twee organisa-
ties verder uitgewerkt (Rijnders, in voorbereiding; zie Bijlage  B 10.1).

Met betrekking tot de verwachte houding van anderen zijn het vooral de van
de huisgenoten veronderstelde meningen die samenhangen met het keuzege-
drag. De meningen van de chef, collega's en klanten beinvloeden de keuzen
niet of nauwelijks. Het kan zijn dat de respondenten verwachten dat deze
laatste drie groepen in veel mindere mate dan de huisgenoten gevolgen van
hun tijd-keuze zullen ervaren. Wellicht is het ook zo dat de respondenten,
gegeven de grote verantwoordelijkheid die zij gemiddeld genomen voelen voor
hun werk, incalculeren dat zij oplossingen hebben voor de gevolgen die de
chef, collega's en klanten zouden kunnen ervaren. Oplossingen kunnen bij-
voorbeeld zijn: goed overleggen met de chef over de periode waarin men
extra vrije dagen  op wil nemen, zelf invallen voor collega's  die op andere
momenten wellicht extra vrije tijd willen opnemen en aangeven dat men ver-
kochte tijd zal benutten op momenten dat het werk dit vereist. Gegeven deze
oplossingen nemen waarschijnlijk zowel het door de respondent verwachte
uitgesproken karakter als de relevantie van de mening van de chef, collega's
en klanten af.

Een determinant van de intentie die aan het Fishbein en Ajzen model is toege-
voegd (Ajzen, 1985; Ajzen & Madden, 1986) is de mate van ervaren controle
over   het   gedrag. De meting van deze determinant is in onze studie buiten
beschouwing gebleven (zie § 3.5.2). Wel is aanbevolen de door de onderzoe-
ker geuite specifieke verwachtingen met betrekking tot de rol van de waarge-
nomen controle te toetsen. Hiertoe hebben, naar aanleiding van deze studie,
een eerste en een tweede operationalisatie plaatsgevonden van de ervaren mate
van controle over het (ver)kopen van vrije tijd (Langedijk & Rijnders, in
voorbereiding). De items hebben onder andere betrekking    op de ervaren
werkdruk, de toereikendheid van het aantal vrije dagen en het inkomen, en de
mate waarin de functie en bepaalde referenten het (ver)kopen van tijd toela-
ten.

De intentie blijkt,  conform  het   Fishbein  en   Ajzen  model,   een   redelijke  voor-
speller te zijn van het feitelijke gedrag. De keuze om al dan niet deel te ne-
men aan het systeem wordt minder goed voorspeld dan de keuze met betrek-
king tot het aantal te (ver)kopen vrije dagen. De deelname-keuze wordt zelfs
iets beter voorspeld door het voorgaande feitelijke gedrag dan door de inten-
tie. Met betrekking tot het (ver)kopen van tijd is de intentie een betere voor-
speller   dan het voorgaande feitelijke gedrag. Op basis   van de intentiemeting
vindt consequent een overschatting plaats van het aantal mensen dat zal deel-
nemen aan het flexibele beloningssysteem. Dat het aantal mensen dat geneigd
is deel te nemen aan het systeem groter is dan het aantal mensen dat dit feite-
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lijk doet, kan gezien worden als een teken van de algemene positieve waarde-
ring voor het systeem. Deze gedachte wordt ondersteund door de resultaten
met betrekking tot de rendementsvraagstelling. Zo tonen de onderzoeksresulta-
ten bijvoorbeeld aan dat ook indien men geen gebruik heeft gemaakt van het
systeem, men na invoering hiervan meer tevreden is geraakt over het gevoer-
de beloningsbeleid en het aantal keuzemogelijkheden binnen het arbeidsvoor-
waardenpakket. De stabiliteitscijfers wijzen bovendien in een richting waarbij
nogal wat mensen tenminste eenmaal deelnemen aan het systeem (over een
periode van vier jaar is dit 56% van de onderzochte populatie).

Waar Randall en Wolff (1994) een gemiddelde gewogen correlatie tussen
intentie en gedrag aantroffen van .45 (zie § 3.3) vinden we in onze studie
correlaties tussen .23 en .65 voor de deelname-keuze en correlaties tussen .47
en .79 voor de tijd-keuze. Overeenkomstig de verwachting is de samenhang
tussen de keuze op twee momenten groter naarmate er tussen de keuzemo-
menten minder tijd is verstreken en naarmate de voorgelegde systeem-elemen-
ten in grotere mate overeenkomen.

10.2.2  De beloningsreflectietheorie

De tweede theorie die als leidraad heeft gefungeerd is de beloningsreflectie-
theorie (Thierry, 1990). Deze theorie speelt in op de vraag waarom de belo-
ning motiveert. Een vraag die beantwoord wordt door te verwijzen naar vier
psychologische betekenissen die de beloning kan hebben. In ons onderzoek
zijn twee hypothesen opgesteld die betrekking hebben op deze beloningsbete-
kenissen.
De eerste hypothese stelt dat de keuze van een medewerker om al dan niet
deel te nemen aan een flexibel beloningssysteem beinvloed wordt door de
mate waarin die medewerker betekenis kan ontlenen aan zijn beloning. Meer
specifiek wordt verwacht dat men eerder deel zal nemen aan een flexibel
beloningss bysteem naarmate men belangrijk geachte motieven in mindere
mate kan realiseren via het standaard arbeidsvoorwaardenpakket en naarmate
men in mindere mate in het standaard arbeidsvoorwaardenpakket terugziet
hoeveel inWoed men heeft in de organisatie.
De tweede hypothese stelt dat de invoering van een flexibel beloningssysteem
leidt tot het toekennen van meer betekenis aan de beloning. Ook nu gaat het
om  de betekenissen 'motieven' en 'invloed'.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de mate waarin de beloning de genoem-
de betekenissen reflecteert niet van invloed is op de (intentionele) deelname-
keuze van de respondenten. Het verwachte invoeringseffect treedt echter wel
op. Hierbij valt op dat dit effect sterker is voor diegenen die feitelijk hebben
deelgenomen aan het systeem dan voor diegenen die dit niet hebben gedaan.
De betekenis die de beloning heeft is derhalve geen determinant van de keuze
om iets te wijzigen in de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden. Als de
mogelijkheid geboden wordt om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen, dan heeft
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dit wel een positief effect op de mate waarin het personeel de beloning beteke-
nisvol vindt.

10.3 Instrumentarium

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: de meting van de
attitude, de subjectieve norm en de intentie. Daarna wordt nog even kort
ingegaan op de computergestuurde vragenlijst-afname en de rendements-
meting.
Ten behoeve van deze studie zijn vragen ontworpen om de attitude, subjec-
tieve norm en intentie te meten. Met name de ontwikkeling van een bruikbare
attimde-vragenlijst bleek zeer ingewikkeld en tijdrovend (zie ook § 10.2).
Twee versies van deze vragenlijst kunnen onderscheiden worden. In de eerste
versie geven respondenten alleen een waardering van gevolgen waarvan zij
verwachten dat deze zich voor zullen doen en die betrekking hebben op een
element dat voor hen in aanmerking komt om te (ver)kopen. Alle ontbrekende
waarderingen worden vervolgens als '0' (neutrale) scores behandeld. In de
tweede versie geven de respondenten een waardering van alle gevolgen. Voor
deze laatste versie is wel bekend of een bepaald element voor de respondent
in aanmerking komt om te (ver)kopen en of de respondent verwacht dat een
bepaald gevolg zal optreden. Analyse van de resultaten verkregen met deze
tweede versie maken het dan ook mogelijk om de twee methoden (met en
zonder '0'-scores) met elkaar te vergelijken. De resultaten van deze analyse
laten zien dat diegenen die verwachten dat een bepaald gevolg niet op zal
treden, dit gevolg desgevraagd inderdaad redelijk neutraal waarderen. Diege-
nen die wel verwachten dat een gevolg op zal treden maar die het desbetref-
fende element niet in aanmerking vinden komen om te (ver)kopen, geven
echter duidelijk van '0' afwijkende waarderingen. Voor de verklaring van de
tijd-keuzen blijkt het echter niet uit te maken welke methode/versie gehanteerd
wordt. De resulterende modellen leiden tot onderling zeer vergelijkbare con-
clusies. Aanbevolen wordt nader te onderzoeken welke versie de voorkeur
verdient. Aspecten als de duidelijkheid van de vraagstelling voor de respon-
denten, de lengte van de vragenlijst, de mate waarin de waarderingen van de
door ons onderscheiden groepen van elkaar afwijken en de voorspellende
waarde van beide versies, zouden hierbij een rol kunnen spelen.
Bij het invullen en analyseren van de subjectieve norm-vragen traden geen
problemen  op. De intentie-maat, het zogenaamde 'keuzeformulier', leidde hier
en daar wel eens tot verwarring. Over het algemeen werd het formulier echter
goed ingevuld. Verwacht wordt dat dit mede te danken is aan de uitgebreide
informatie die in alle cases is verstrekt.
Tijdens de voormetingen zijn alle vragenlijsten schriftelijk afgenomen. Bij de
nametingen,    bij de verzekeringsmaatschappij, is gebruik gemaakt    van   een
computergestuurde versie van de vragenlijst. De verwachting is dat dit geen
invloed heeft gehad op de respons en resultaten. De informatiseringsgraad bij
de   verzekeringsmaatschappij    was   zeer    hoog. De afnames vonden bovendien
tweemaal klassikaal plaats, waardoor er direct gelegenheid was tot het stellen
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van vragen aan de onderzoeker. Ten behoeve van de derde nameting was een
help-desk bij het bedrijf ingericht om eventuele problemen te kunnen oplos-
sen.

Het wijzigen van het aantal schaalankers voor de Belon- en Basarn-vragen in

de nametingen was een beslissing die de onderzoeker niet zou herhalen. Nade-
re analyses waarbij de data op verschillende wijze getransformeerd is (zie §
9.2), duiden er wel op dat de voormeting in principe met de eerste nameting
vergeleken mag worden. De betrouwbaarheid van alle gehanteerde schalen is
bovendien hoog en er treden nauwelijks verschillen op in de factorstructuren.

10.4 Praktische implicaties

In paragraaf 2.5 is aangegeven welke doelen een werkgever voor ogen kunnen
staan bij het nemen van de beslissing de beloning te flexibiliseren. Vermeld is
dat er (vrijwel) geen onderzoek bekend is waarin is nagegaan of de invoering
van een flexibel beloningssysteem werkelijk tot realisatie van deze doelen
heeft geleid. In deze studie is een eerste aanzet gegeven tot dergelijk onder-
zoek naar het rendement van flexibel belonen. Hieruit blijkt dat flexibilisering
van de arbeidsvoorwaarden bij de onderzochte organisatie positieve effecten
heeft gehad op de mate waarin de werknemers inzicht hebben in de beloning
en de mate waarin zij tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden en het ge-
voerde beloningsbeleid. Daarnaast gaven de respondenten aan dat de geflexibi-
liseerde beloning hen beter in staat stelt om belangrijke motieven te realiseren.
In hun beloning zien zij bovendien beter terug hoeveel invloed zij hebben in
de   organisatie. De genoemde effecten treden zowel op onder de deelnemers
als onder de niet-deelnemers aan het flexibele beloningssysteem. Dit betekent
dat de invoering van een flexibel beloningssysteem een veel bredere positieve
werking heeft dan alleen voor diegenen die gebruik willen maken van de
geboden keuzemogelijkheden. Het feit dat mogelijkheden geboden worden,
wordt op zich reeds als positief ervaren door de medewerkers van een organi-
satie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gemiddeld nogal tot zeer
positieve waarderingen van de respondenten in alle cases voor 'het feit dat
bepaalde keuzemogelijkheden geboden worden' (ongeacht of men hier zelf
gebruik van zou willen maken). De positieve effecten lijken over het alge-
meen blijvend te zijn. Dit wil zeggen dat er na invoering een stijging optreedt,
waarna zich (over een periode van drie jaar) geen daling meer voordoet. Zo
blijft bijvoorbeeld de gemiddelde tevredenheid met de arbeidsvoorwaarden na
de invoering van het systeem op een hoger niveau dan voor de invoering.
Het inzicht in het rendement van flexibele beloning zou nog aanzienlijk ver-
groot kunnen worden indien deze studie door andere studies gevolgd zou
worden. In een eventueel replicatie-onderzoek zou dan het probleem van
ongelijke schalen (zie § 9.2) vermeden kunnen worden. Bovendien zou aan-
dacht besteed kunnen worden aan andere dan (de opgenomen) psychologische
aspecten van rendement. Zo wordt de vraag naar het economisch nut en de
economische haalbaarheid en beheersbaarheid van flexibilisering steeds vaker
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gesteld. De vraag hoe lang een effect beklijft (treedt er na vijf of zes jaar
wellicht wel een daling op?) is eveneens aan de orde. Hierbij gaat de interesse
van bedrijven er met name naar uit te achterhalen wat zij moeten doen om
meer dan eens voor een toename in de tevredenheid met de arbeidsvoorwaar-
den en het beloningsbeleid te zorgen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van
het toevoegen van nieuwe elementen in het systeem? Daalt de tevredenheid
indien elementen uit het systeem verwijderd worden? Tenslotte wordt hier
genoemd de vraag naar de effecten van specifieke keuzen binnen het systeem.
Deze vraag is in dit onderzoek om pragmatische redenen niet behandeld, maar
zij zou zeker ook leiden tot een verdere verdieping van de kennis van de
effecten van flexibilisering.

Behalve naar het rendement is onderzoek verricht naar de voorspelbaarheid
van keuzen binnen flexibele beloningssystemen. Geconcludeerd wordt dat het
voorspellen van de keuzen van werknemers niet eenvoudig is. Enkele aanwij-
zingen zijn echter wel te geven.
Een eerste aanwijzing is dat het aantal deelnemers aan een flexibel belonings-
systeem, op basis    van een intentiemeting,   over het algemeen overschat    zal
worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de positieve grondhouding van
de meeste werknemers ten opzichte van flexibel belonen. Men vindt het op
zich prettig dat keuzemogelijkheden geboden worden en men geeft aan geYnte-
resseerd te zijn in het gebruikmaken van enkele van deze mogelijkheden. Op
het moment dat men een feitelijke keuze moet maken is er echter een aantal
redenen waarom men toch (nog) niet deelneemt. De belangrijkste hiervan is
waarschijnlijk dat men eerst wet eens wil zien hoe het systeem in de praktijk
uitwerkt. Zo wil men weten hoe collega's en chefs met de mogelijkheden en
met eenmaal gemaakte keuzen omgaan en wat de financiele consequenties zijn
van bepaalde keuzen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het percentage
deelnemers aan het systeem in de tijd licht stijgt en dat na vier jaar iets meer
dan de helft van de medewerkers (56%) ten minste 66n maal heeft deelgeno-
men aan het flexibele beloningssysteem.
Een tweede aanwijzing is dat de attitude van de medewerkers ten opzichte van
deelname aan het systeem en ten opzichte van het (ver)kopen van vrije tijd
van groot belang  is. De attitude wordt mede bepaald  door de kennis  die  de
medewerkers menen te hebben van het flexibele beloningssysteem. De rol van
'kennis' en daarmee van communicatie kan overigens in het gehele traject van
flexibilisering van de beloning niet voldoende onderstreept worden. De opge-
dane praktijkervaring duidt erop dat in projecten (mede in het kader van
werkstukken) waar weinig aandacht werd besteed aan de informatievoorzie-
ning rondom het onderzoek en het te ontwikkelen systeem, het draagvlak voor
het invoeren van het systeem geringer was. De vraag wie, wanneer, waarover
op welke wijze geinformeerd dient te worden is een cruciale. Het tijdig bij het
project betrekken van bepaalde zogenaamde 'sleutelpersonen' is daarmee ook
een essentitle succesfactor. Gedacht kan worden aan (voor zover van toepas-
sing) een bestuurder van de organisatie, het hoofd personeel en organisatie,
het hoofd arbeidszaken of arbeidsvoorwaarden, het hoofd van de afdelingen
administratie en automatisering, een pr-specialist, een afvaardiging van het
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management en van de (centrale) ondernemingsraad en een vakbondsbestuur-
der. Het onderzoek als zodanig bleek in de onderzochte cases steeds een
belangrijk aangrijpingspunt te zijn voor de communicatie met het personeel en
de genoemde sleutelpersonen. Dat de onafhankelijkheid van het onderzoek
bewaard bleef, ondanks deze 'communicatie-doelstelling',  was  me(le te danken
aan het feit dat zowel de vragenlijst als de onderzoeksmethode gestandaardi-
seerd was.
Een derde aanwijzing heeft betrekking op de beheersbaarheid van flexibele
beloningssystemen. Ondanks    dat de voorspelbaarheid van keuzegedrag    niet
groot blijkt te zijn, kunnen wel degelijk de voorkeuren van bepaalde groepen
personeelsleden worden aangegeven. Zo blijken met name met betrekking tot
het (ver)kopen van vrije tijd verschillende behoeften te bestaan. Mannen en
alleenverdieners verkopen vaker tijd dan vrouwen en tweeverdieners. Deze
laatsten kopen liever extra vrije tijd. Naarmate men een hoger inkomen heeft,
is men eerder geneigd tijd te verkopen en mensen met financieel afhankelijke
kinderen verkopen eveneens vaker tijd. Indien gewenst kan een organisatie
aan de hand van de onderzoeksmethodiek en op basis van eigen onderzoeksge-
gevens en gegevens over de eigen populatie, een inschatting maken van de te
verwachten verhouding verkopers/kopers van tijd, waarbij een uitsplitsing
naar de genoemde personeelscategorieen mogelijk  is.

Een belangrijke vraag die rest is in welke mate de door ons gevonden onder-
zoeksresultaten generaliseerbaar zijn. Indien hetzelfde onderzoek wordt uitge-
voerd in andere organisaties, zullen dan vergelijkbare conclusies getrokken
kunnen worden? Opvallend is dat de resultaten zoals die nu zijn verkregen,
geen duidelijke afwijkingen tussen de zes onderzochte cases laten zien. Voor
elk van de cases kan een vergelijkbaar 'voorspellingsmodel' worden opge-
steld. Hetzel fde type variabelen speelt steeds    een    rol. In principe lijkt   de
verwachting dan ook gerechtvaardigd dat dit ook het geval zal zijn voor ande-
re   organisaties.    Bij deze verwachting hoort echter een aantal kanttekeningen
geplaatst te worden. Voor de hand ligt de kanttekening dat het aantal van zes
cases zeer gering is. Het betreft bovendien zes cases die een aantal belangrijke
kenmerken gemeen hebben. Zo gaat het om grote organisaties met relatief
hoog  opgeleide  en goed betaalde medewerkers. De keuzen   van laag opgeleide
werknemers met een (bijna) minimuminkomen blijven daarmee buiten
beschouwing. Wellicht is deze groep minder gernteresseerd in het systeem
omdat ze dit minder goed begrijpt of omdat ze beschikt over minder beste-
dingsmogelijkheden of vrijheid van handelen in de functie. Misschien wordt
binnen deze groep, gegeen het lage inkomen, ook wel veel vrije tijd omgezet
in geld (bijvoorbeeld ten behoeve van een spaarregeling of vervroegd pensi-
oen). Ook de keuzen van werknemers die in ploegendiensten werken zijn
buiten het onderzoek gebleven. Specifiek voor deze groep is de grote gebon-
denheid aan roosters. Het is de vraag of dit leidt tot het makkelijker of juist
moeilijker op kunnen nemen van extra vrije dagen. Wellicht geldt echter in
het algemeen dat het bepalender voor het keuzegedrag is hoe werknemers en
leidinggevenden omgaan met keuzemogelijkheden dan welke mogelijkheden in
feite geboden worden.
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Een gemeenschappelijk kenmerk van onze cases dat zeker ook genoemd moet
worden is dat door de deelnemende organisaties veel aandacht besteed is aan
het onderzoek. Dit heeft waarschijnlijk een positief effect gehad op de mede-
werking en op het begrip van het aan de respondenten voorgelegde flexibele
beloningssysteem. Dit aspect en het willen investeren in het onderzoek zegt
wellicht  ook  iets  over de cultuur  van de onderzochte organisaties. Men hecht

belang aan de mening van de medewerkers en de medewerkers zijn gewend
'bevraagd' te worden. Een laatste te noemen gemeenschappelijk kenmerk is
dat geen van de deelnemende organisaties te maken had met grote ontevreden-
heid of angst onder het personeel. Verwacht wordt  dat   in een situatie waarin
de aandacht van het personeel uitgaat naar belangrijke veranderingen of be-
dreigingen, de interesse in en het draagvlak voor het flexibiliseren van de
beloning geringer zullen zijn.
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Samenvatting

Het onderhavige onderzoek naar flexibel belonen vond plaats bij zes grote
Nederlandse organisaties: twee verzekeringsmaatschappijen, twee dienstverle-
ners op zakelijk en financieel gebied, een bank en een productiebedrijf. In het
laatste geval werd het onderzoek uitgevoerd onder het hoger personeel. In de
andere gevallen werd het onderzoek uitgevoerd onder het gehele personeel.

Flexibel belonen wordt in deze studie gedefinieerd als die wijze van belonen

waarbij de werknemer periodiek de mogelijkheid krijgt om binnen door de
organisatie gestelde randvoorwaarden (actieD de vormgeving van zijn/haar
arbeidsvoorwaardenpakket te wijzigen met behulp van een systeem waarin
keuze-alternatieven zijn opgenomen.

Het doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de voorkeuren
van werknemers binnen flexibele beloningssystemen en, hiermee samenhan-

gend,  in het rendement  dat de invoering van een flexibel beloningssysteem de
werkgever oplevert. In het kader van deze doelstelling zijn, vanuit psycholo-

gisch perspectief, drie centrale vragen beantwoord:
1 Welke keuzen willen werknemers maken binnen een flexibel belonings-

systeem en welke determinanten verklaren dan wel voorspellen deze keu-
zen?

2 Is het keuzegedrag van werknemers binnen een flexibel beloningssysteem
stabiel in de tijd?

3  Wat is het rendement van de invoering van een flexibel beloningssysteem?

Iedere case-studie begon met de afname van ongeveer 20 A 30 interviews.

Vervolgens werd een uitgebreide schriftelijke vragenlust afgenomen onder een

groot aantal a-select gekozen personeelsleden. In totaal vulden 2189 medewer-

kers een vragenlijst in, een respons van 54.6%.
Om de vragen naar de stabiliteit van het keuzegedrag en het rendement van
flexibele beloning te kunnen beantwoorden werden bij Edn organisatie, een
verzekeraar, na invoering van het systeem drie nametingen verricht. Tevens

werd hier het feitelijke keuzegedrag van 1980 medewerkers over een periode
van vier jaar geanalyseerd.

Welke keuzen worden gemaakt?

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een ruime meerderheid van de respon-

denten (68.6%) de intentie heeft om ten- minste.66n_bron=el=ent.in-te ruilen
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voor 6en doel-element. Gemiddeld willen deze 'intentionele deelnemers aan
het systeem' 5.5% van hun bruto 12-maandsalaris omzetten. De spreiding in
dit  volume is relatief groot  (4.4 %). Dit betekent dat sommige respondenten
van plan zijn om zeer beperkt deel te nemen aan het systeem, terwijl anderen
een behoorlijk deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket anders willen vormge-
ven. De twee hoofdbronnen in het systeem, vrije tijd en geld, blijken beide
van essentieel belang  te  zijn  (50.4 % respectievelijk  68.5 %   van de deelnemers
maakt hier gebruik van). Favoriete doelen zijn: sparen (62.6%), het kopen
van vrije tijd (30.1%) en-het opbpuwen van extra pensioen (30.0%). Het
aantal dagen  dat  men wil kopen  (x =8.2) is gemiddeld iets hoger  dan  het
aantal dagen dat men wil verkopen (x =7.0). In totaal worden er echter meer
dagen verkocht (5330 dagen) dan gekocht (3707 dagen).

Bij de verzekeringsmaatschappij  waar het feitelijke keuzegedrag geanalyseerd
kon worden neemt   3 1.3% A 35.7 %  van de medewerkers  per jaar  deel  aan  het
systeem. Over een periode van vier jaar blijkt echter iets meer dan de helft
van de medewerkers ten minste Edn maal deelgenomen te hebben aan het
systeem. Deelnemers  aan het systeem besteden gemiddeld  17.0%  8  19.7 %  van
hun bruto 12-maandsalaris  (sd= 1 1.7% 8 12.2%). Ongeveer een derde van de
deelnemers verkoopt tan of meer vrije dagen. Het kopen van vrije tijd is
aanzienlijk populairder. Een toenemend aantal deelnemers kiest hiervoor
(53.6% in 1992 tot 64.4% in 1995). Gemiddeld worden er 8.4 8 9.5 dag
gekocht en 8.4 A 9.0 dagen verkocht. Van de mogelijkheid om extra pensioen
op te bouwen wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Het betreft hier dan ook
een  eindloonsysteem met levensjarenbeginsel.

Het verklaren en voorspellen van deelname aan het flexibele belonings-
systeem

De helft van de hypothesen met betrekking tot de determinanten van deelname
aan het flexibele beloningssysteem wordt bevestigd. Opvallend hierbij    is   dat
de determinanten die een belangrijke rol spelen bij het verklaren van de inten-
tie om deel te nemen, dit ook doen bij het voorspellen van de feitelijke keuze
om deel te nemen. De belangriikste determinant is de mening ten aanzien van
her hanteren/invoeren van en deelnemen aan een flexibel beloningssysteem.
Een positieve mening gaat gepaard met een grotere geneigdheid om deel te
nemen c.q. een grotere kans op feiteliike deelname. De variantie in de intenti-
onele deelname wordt door de mening voor ongeveer 8% verklaard. De me-
ning verklaart 12% A 18% van de variantie in de feitelijke keuze om deel te
nemen. Naast de mening over het hanteren/invoeren van het systeem speelt de
mening over de opbouw van het systeem een belangrijke rol. Diegenen die
willen deelnemen laten zich positiever uit over de bronnen en doelen die in
het systeem zijn opgenomen. Beide type 'mening-vragen' worden gezien als
algemene attitude-maten. De resultaten onderstrepen derhalve het belang   van
de attitude ten opzichte van (deelname aan) het systeem als voorspeller van de
keuze om al dan niet deel te nemen.

198



Een determinant van deze attitude is de gepercipieerde kennis van het flexibele
beloningssysteem. Naarmate men het gevoel heeft over meer kennis te be-
schikken. is men positiever gestemd over het systeem en is men eerder ge-
nEigd iets te veranderen aan de arbeidsvoorweprden.

De 'ervaren' kennis van een flexibel beloningssysteem wordt gedeeltelijk
verklaard vanuit de kennis die men heeft over het beloningssysteem in het
algemeen. Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen is dat iemand ontvangt, des
te meer kennis men heeft. Dit laatste verband lijkt zowel te maken te hebben
met de positieve samenhang tussen inkomen en functieniveau (hogere oplei-
ding, meer toegang tot informatie, meer begrip) als met de toenemende inte-
resse voor het systeem naarmate men over een hoger besteedbaar inkomen
beschikt.

De verwachte samenhang tussen drie bio- en demografische variabelen ener-
zijds en deelname aan het systeem anderzijds is gedeeltelijk aangetroffen. De
hypothese dat mensen met een hoger inkomen eerder geneigd zullen zijn deel
te nemen aan het systeem wordt bevestigd. Dit geldt ook voor de hypothese
dat naarmate men meer uren werkt per week, men eerder geneigd zal zijn iets
te wijzigen in de arbeidsvoorwaarden. De invloed van het aantal jaren dat
men in dienst is bij de organisatie op deelname, wordt niet aangetoond.

Het is opvallend dat diegenen die de intentie hebben om niets te wijzigen in
hun arbeidsvoorwaarden, aangeven dat zij niet deelnemen aan het flexibele
beloningssysteem omdat zij tevreden zijn met hun arbeidsvoonvaarden, terwijl
uit de meting van de tevredenheid met de arbeidsvoorwaarden blijkt dat zij
niet mdtr tevreden zijn dan diegenen die wel willen deelnemen aan het sys-
teem (en die dus iets wijzigen aan hun arbeidsvoorwaarden). Daarnaast wordt
aangetoond dat naarmate de respondenten negatiever oordelen over het stan-
daard pakket aan arbeidsvoorwaarden, zij positiever gestemd zijn over de
keuzemogelijkheden in het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket.

De tevredenheid met de secundaire arbeidsvoorwaarden neemt, overeenkom-
stig de verwachtingen in de beloningsreflectietheorie, toe naarmate men met
de beloning meer motieven kan realiseren. Een directe samenhang tussen de
mate waarin men via de beloning motieven kan realiseren en de intentionele
dan wel feitelijke deelname aan het systeem wordt echter, in tegenstelling tot
de verwachtingen, niet aangetroffen. Een directe samenhang tussen de mate
waarin de beloning weergeeft hoeveel invloed men heeft in de organisatie en
deelname wordt evenmin aangetoond.

Het verklaren en voorspellen van het (ver)kopen van vrije tijd binnen het
flexibele beloningssysteem

Om te verklaren of en hoeveel dagen men geneigd is te (ver)kopen is een
model opgesteld dat in essentie sterk vergelijkbaar is met het Fishbein en
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Ajzen model, zoals dat ten grondslag ligt aan het onderzoek. De belangrijkste
determinanten van zowel de intentie om tijd te (ver)kopen als van het feitelijk
(ver)kopen van vrije tijd zijn, overeenkomstig de verwachting, de attitude (de
waardering van de verwachte of ervaren gevolgen van de tijd-keuze) en de
verwachte houding van anderen (66n van de twee componenten van de subjec-
tieve norm). Zowel de attitude als de verwachte houding wordt (in zeer gerin-
ge mate) verklaard door een aantal zogenaamde 'externe' variabelen, zoals het
bio- en demografisch profiel van de respondent.

De attitude en de verwachte houding van anderen gezamenlijk verklaren de
variantie in de intentionele c.q. de feitelijke tijd-keuze die door de deelnemers
aan het systeem wordt gemaakt in vrij grote mate (47% 8 54%). Dit percenta-
ge is iets lager wanneer de tijd-keuzen van alle respondenten worden ver-
klaard. In beide gevallen heeft de attitude verreweg de grootste invloed op de
keuze. Dit is conform de meeste resultaten van onderzoek met het Fishbein en
Ajzen model. De belangrijkste gevolgen blijken de directe gevolgen  van  de
tijdkeuze    te    zijn in termen    van de hoeveelheid privt- versus werktijd.    De
belangrijkste referenten zijn de huisgenoten.

De grote mate van overeenkomst tussen het model ter verklaring van de inten-
tie en dat ter voorspelling van de feitelijke keuze wordt gedeeltelijk verklaard
door de hoge samenhang tussen de intentie en de daaropvolgende feitelijke
keuze (voor de mate van deelname:  r=.42 A  .65 en voor het aantal verhandel-
de  dagen:  r=.79  8  .90). De samenhang tussen een feitelijke keuze  en  een
eerdere feitelijke keuze is eveneens  hoog (voor de mate  van deelname:  r=.58
A  .66  en  voor het aantal verhandelde dagen:  r=.68  8  .73). Dit betekent bo-
vendien dat de determinanten van de keuze op moment den, via deze keuze,
de keuze op moment twee mede beinvloeden.

De stabiliteit van keuzegedrag

De tweede centrale vraag, naar de stabiliteit van keuzegedrag, hangt samen
met het voorspellen van keuzen. Een belangrijke determinant van keuzegedrag
is immers voorgaand keuzegedrag. Verondersteld wordt dat de intentionele

keuze een positieve samenhang zal vertonen met de daaropvolgende feitelijke
keuze. Ook tussen de feitelijke keuzen op twee momenten wordt een positieve
samenhang verwacht. Bovendien wordt verondersteld dat het aantal mensen
dat stabiel gedrag vertoont groter zal zijn dan het aantal dat instabiel keuzege-
drag   vertoont. De onderzoeksresultaten bevestigen   al deze hypothesen.    In   de
organisatie waar het keuzegedrag van 1980 medewerkers vier jaar lang ge-
volgd kon worden, blijkt  15 %  van de medewerkers  vier  maal  decl te nemen
aan het systeem.  Nog eens  44 % neemt  vier  maal  niet deel  aan het systeem.
Met betrekking tot het (ver)kopen van vrije tijd vertonen de werknemers over
het algemeen eveneens zeer stabiel gedrag. De samenhang tussen het aantal
feitelijk verhandelde dagen in opeenvolgende jaren varieert zoals aangegeven
van  .68  tot .73. Naarmate  er  meer tijd verstrijkt tussen twee keuzemomenten
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neemt de samenhang tussen de gemaakte keuzen, conform de verwachting, af.
Zo   is de correlatie tussen het aantal verhandelde dagen   in    1992   en   in    1995

nog maar .49.

Het rendement van flexibilisering van de beloning

De huidige studie is opgezet vanuit psychologisch perspectief. Daarom is niet
ingegaan    op de financiele gevolgen van flexibilisering. Wel worden onder-
zoeksresultaten aangedragen waaruit blijkt dat medewerkers van een organisa-
tie waar een flexibel beloningssysteem is ingevoerd, na de invoering aangaven
over meer kennis van de beloning te beschikken. Bovendien blijken zij meer
betekenis te hechten aan hun beloning. De beloning biedt hen met name meer
mogelijkheden om belangrijk geachte motieven te realiseren, maar zij zien in
de beloning ook beter terug hoeveel invloed zij hebben in de organisatie. Ook
zijn zij na invoering meer tevreden over de geboden arbeidsvoorwaarden en
het door de organisatie gevoerde beloningsbeleid. Tenslotte blijken de mede-
werkers na invoering van het systeem zich ook verantwoordelijker te voelen
voor hun werk en vinden zij dit werk zinvoller.
De beschreven effecten treden zowel op voor diegenen die gebruik maken van
het fiexibele beloningssysteem als voor diegenen die dit niet doen. Alleen met
betrekking tot de betekenis van de beloning blijken de invoerings-effecten op
'motieven' en 'invloed' groter te zijn voor de deelnemers dan voor de niet-
deelnemers aan het systeem.

'
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Summary

The present study of flexible compensation took place in six large Dutch
organizations: two insurance companies, two service organizations, a bank
and  a production company.  In the latter case research was conducted among
the white-collar employees.   In the other cases research was conducted among
the entire personnel.

In this study flexible compensation is defined as a particular way of compen-
sation in which the employees are periodically allowed to make decisions -
within conditions set by the organization - on the form of their compensation to
the extent that the benefits package they design suits the individual's own needs
and preferences.

The aim of the study is enlarging the insight in the employees' preferences
within flexible compensation plans and, in connection with this, in the effects
of the implementation of such plans for the employer. In light of this objec-
tive, three central questions are adressed from a psychological perspective:
1 What choices do employees intend to make within flexible compensation

plans and what determinants explain or predict these choices?
2 Is employees' choice behaviour within a flexible compensation plan stable

in the course of time?
3  What are the effects of introducing a flexible compensation plan?

Each case study was started by holding 20 to 30 interviews. Next an extended
written questionnaire was submitted to a large group of randomly chosen
personnel. All in all 2189 employees filled in a questionnaire, a response of
54.6%.
In order to be able to answer the questions concerning stability of choice
behaviour and effects of introducing flexible compensation plans, three ques-
tionnaires were administered three times within one of the insurance com-
panies.  Also the actual choice behaviour of 1980 employees of this company
was analyzed covering a period  of four years.

What choices do employees make?

A flexible compensation plan consists of input and output elements. The input
elements add up to a certain volume that the employee may spend on one or
more of the output elements. The research results show that a vast majority of
respondents (68.6%) intend to sell at least one input element to be able to buy
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at least one output element. On average these 'intentional participants' want to
exchange 5.5% of their gross 12-months' salary. The standard deviation in

this   volume is relatively large   (4.4 %). This means   that some respondents
intend to participate in a very limited way, while others want to change a
considerable part of their benefits package. The system's two main input
elements, holidays and salary, both prove to be of essential importance
(50.4 %  respectively  68.5 %  of the participants use these elements  as an input).
Favourite output elements are: a savings plan (62.6%), extra holidays
(30.1 %) and extra pension  (30.0%). The number of holidays bouLt  (x =8.2)
is on average somewhat higher than the number of holidays sold (x =7.0).  On
the whole, however, more days are sold (5330 days) than bought (3707 days).

In the insurance company where the actual choice behaviour could be ana-
lyzed, 31.3% to 35.7 %   of the employees participate   in the system yearly.
Over a period of four years, however, more than half of the employees

appear to have participated in the system at least once. Participants spend an
average of 17.0% to 19.7% of their gross monthly salary on the output
elements  (sd = 11.7 %  to 12.2%). About one third  of the participants sells  one
or more holidays. Buying holidays is considerably more popular. An increas-
ing number of participants makes use of this option (53.6% in 1992 to 64.4%
in 1995). On average 8.4 to 9.5 days are bought and 8.4 to 9.0 days are sold.
Within the insurance company, with its extensive pension plan, only a small
number of people spend money on building up extra pension.

Explaining and predicting the choice to participate in a flexible
compensation plan

Half of the hypotheses on the determinants of participating in a flexibele
compensation  plan is confirmed. Striking  is  that the determinants   that  play   an

important role in erplaining the intention to participate, are equally important
in predicting the actual choice to participate. The most important determinant
is the attitude on implementing a flexible compensation plan and making
choices within it. A positive attitude correlates with a stronger intention to
participate and a higher probability of actually changing one's benefits pack-
age. The attitude explaines about  8 %   of the variance in intentional participa-
tion  and  12 %  to  19%  of the variance in actual choice behaviour. Besides  the
attitude on the introduction of the system, the attitude on the input and output
elements of which the system consists   is of importance. Respondents  who   are
more inclined to participate in the system hold a more positive view on these
elements. Both types of 'attitude-questions' are considered to be measures of a
general attitude. The results therefore underline the importance of the attitude
as a predictor of choice behaviour.

A determinant of this attitude is the perceived knowledge of the flexible com-
pensation plan. The more somebody has the feeling to be well informed, the
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more positive the attitude about the system and the stronger the inclination to
change the benefits package.

The perceived knowledge of a flexibele compensation plan can partially be
explained by the knowledge  of  the  compensation  system  in  general. In addition
we find that the higher one's income is, the more knowledge one has. The
latter correlation might be explained by the positive connection between
income and job level (higher education, more access to information, more
insight) or by an increasing interest in the system as a result of having more
money to spend on the output elements.

The hypothesis that people with a higher disposable income are more likely to
change something in their benefits package, is confirmed. So is the hypothesis
that the number of working hours is positively correlated with the willingness
to participate in the system. There is, however, no evidence of the impact of
tenure on participation in the system.

Most of the respondents who have the intention of not changing their benefits
package, indicate that they won't participate in the system because they are
satisfied   with   it   as   it   is.   It   is   striking   that   a   comparison   of the benefits-satis-
faction of participants with that of non-participants, shows that the non-partici-
pants are not more satisfied than the respondents who intend to change their
benefits package. We do find that the more negative the respondent's attitude
is on the standard benefits package, the more positive the attitude on the
choice options in the flexible compensation plan.

According  to the expectations expressed  in the compensation reflection theory,
satisfaction with fringe benefits increases as compensation is seen as a better
means to realize important motives. A direct influence of the extent to which
motives can be realised by means of compensation upon the intentional or
actual choice to participate wasn't found. Neither is there a significant corre-
lation between participation and the degree to which the compensation indi-
cates to what extent a person has succeeded in influencing the organisation.

Explaining and predicting the choice to buy or sell holidays

A model has been designed in order to explain whether one is inclined to buy
or to sell holidays within the flexible compensation plan. Essentially this
model is highly comparable to the Fishbein and Ajzen model that underlies
this research. According to expectation the research results show that the main
determinants of both the intentional and the actual buying and selling of holi-
days are the attitude (the evaluation of the expected or experienced conse-

quences of the choice behaviour) and the normative belief (the expected atti-
tude of referents concerning the choice behaviour; this is one of the compo-
nents of the 'subjective norm'). Both the attitude and the normative belief are
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(to a very small degree) explained by a number of so called 'erternal varia-
bles', like the respondent's biographic and demographic profile.

The attitude and the normative belief together explain to a rather large degree

the variance in the intentional and actual time-choices made by the participant
in the system   (47%   to   54%). This percentage slightly decreases   when   the
time-choices of all respondents are taken into account. Either way the choices
are influenced most by the attitude. This is in accordance with most research
with the Fishbein and Ajzen model. The most important consequences prove
to be the direct results of the time-choice in terms of the amount of leisure
time versus working time. The most important referents are members of the
family.

The similarity between the model that explains the intentional choice behav-
iour and the one that predicts actual choice behaviour, can partially be
accounted for by the large correlation between intentional and actual choice
behaviour (for participation in the system:  r=.42  to  .65  and  for the number
of days  bought  and  sold:  r=.79  to  .90).  The  coherence  between an actual
choice and a former actual choice is high as well (for participation in the
system:  r=.58 to  .66 and  for the number of days bought and  sold:  r=.68 to
.73). This also means that the determinants of a choice at one time impact

upon choice next time through the actual choice made.

The stability of choice behaviour

The second central question, on the stability of choice behaviour, is connected
with the issue of prediction choices. An important determinant of choice
behaviour is previous choice behaviour. It is expected that the intentional
choice will positively correlate with the subsequent actual choice. A positive
correlation is also expected between two actual choices. Moreover, we sup-
pose that the number of people showing stable choice behaviour will be larger
than the number of people showing unstable choice behaviour. The research
results confirm all these hypotheses.    It is found   that    in the organization   in
which the choice behaviour   of 1980 employees could be followed   for    four

years,   15 % consistently participates in the system (thus, they change their
benefits package every year). Another 44% doesn't participate once in this
four-year period. So, 59% of the employees show very stable choice behav-
iour (either they consistently participate or they consistently do not participate
in the system). As for buying and selling holidays, the employees in general
also show very stable behaviour. The correlation between the number of
actually traded holidays in subsequent years varies, as indicated, from .68 to
.73.  As  the time period between two choice moments increases, the correla-
tion  between the choices   made at these moments decreases. Consequently,   the
correlation between the number of holidays traded in 1992 and those in 1995
is only .49.
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The effects of Ilexibele compensation

The present study has been set up from a psychological perspective. The
financial consequences of implementing a flexibele compensation plan have
therefore   not been studied. Research results are supplied supporting   the   idea
that employees' knowledge of compensation will increase after the introduction
of a flexible compensation plan. The meaning  Of pay also increases following
the introduction of a flexible compensation plan. Flexible compensation espe-
cially offers better possibilities to realize important motives and it increases
the perception of having influence in the organization. Next we find that,
following the implementation, employees are more satisjied with their fringe
benetits and the organization's compensation policy. Finally the employees
gain responsibility for their work and they experience their jobs as being  more
meaningful.
The indicated effects occur for both the employees that participate in the
flexible compensation plan to change their benefits package and the employees
that do not participate in the plan. Only for the meaning of pay the effects of
flexibilisation prove to be larger for participants than for non-participants.
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Bijlage I. Informatie bij hoofstuk 5

Tabel  B  5.1.   Feedback  over  het  onderzoek

Case Mening onderzoek % met posi- % dat wil deelnemen aan

(gemidd. score) tieve mening vervolgonderzoek

1                                           -                    54.0

2 2.7 92.2 62.5

3 2.6 87.2 73.3

4 2.5 88.8 71.6

5                       -                      -

6 2.7 87.0                 -

1:   1' nameting 2.9 87.5 86.7

1:  2* nameting 2.5 80.3 78.5

1:  3' nameting 2.3 80.2 71.6

Mening wordt gemeten op  een  11  puntsschaal  die  loopt  van  -5 (volkomen negatief)  via  0  (neu-
traal)  naar  + 5 (volkomen positief), zie bijlage  B5.2  voor de schaalankers).
- : deze vraag werd hier niet gesteld.
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Tabel  B  5.2.  Overzicht  schaalankers

Duidelijkheid van de informatie
- 5 = volkomen onduidelijk
- 4 = uiterst onduidelijk- 3 = zeer onduidelijk

2   = nogal onduidelijk
-    1    =     een beetje onduidelijk

0   =    noch..., noch... onduidelijk, duidelijk
+ 1 =     een beege duidelijk
+2 = nogal duidelijk
+ 3 = zeer duidelijk
+4 = uiterst duidelijk
+5 = volkomen duidelijk

Waardering / mening
5 = volkomen negatief

-    4    = uiterst negatief
- 3 = zeer negatief
-   2   = nogal negatief-1= een beetje negatief

0 = noch..., noch... negatief, positief
+1 = een beetje positief+2= nogal positief
+ 3 = zeer positief
+4 = uiterst positief
+5 = volkomen positief

Belang van de mening van anderen
- 5 = volkomen onbelangrijk
- 4 = uiterst onbelangrijk
-   3   = zeer onbelangdjk
-   2   = nogal onbelangrijk
-1= een beetle onbelangrijk

0 = noch..., noch onbelangrijk, belangrijk
+ 1 =     een beetje belangrijk
+2 = nogal belangrijk
+3 = zeer belangrijk

+4 =     uiterst belangrijk
+5 = volkomen belangrijk

BELON en BASAM

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken? (BELON)
In hoeverre is de volgende uitspraak op u van toepassing? (BASAM)

1 -  Helemaal niet; 2 -In geringe mate; 3=  Noch in geringe, noch in hoge mate; 4  =  In
hoge mate;  5 = Helemaal

Hoeveel kennis heeft u over: (BELON)

1= Heel weinig; 2= Nogal weinig; 3 = Gemiddeld; 4=  Vrij veel, 5=Heel veel
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Tabel  B  5.3.   Instructie  bij  het  invullen  van  het  keuzeformulier

Stelt u zich voor dat u nu een "contract- met uw werkgever zou afsluiten en dat u dit zou doen
door het keuzeformulier op de rechter pagina in te vullen. U geeft dus aan waarvoor u kiest in
het Flex-systeem zoals dat nu is beschreven.
Voor een toelichting op de bronnen en doelen: zie de bijgevoegde informatie-bijlage.

1  Het overzicht is op jaarbasis. Het uitgangspunt is dat u bruto jaarbedragen invult. Het bedrag

voor de premiespaarregeling vult u netto in. Het is de bedoeling dat u alleen dat deel van uw
salaris, uw dertiende maand en uw vakantiegeld invult, dat u in het volume wilt stoppen.

2  Bovenaan het formulier geeft u aan wat Edn vrije dag u kost, cq. opbrengt.

3 Neem eerst alle elementen in het formulier even door. U kunt dan bij uw keuze rekening hou-

den met alle elementen die u kunt inieveren en alle elementen waaraan u uw totale volume (het

totaal van de door u ingeleverde bronnen) kunt besteden. Het is niet mogelijk tegetijkertijd

vakantie- en/of ATV-dagen te verkopen en vrije dagen bij te kopen. De minimum eenheid

waarin dagen verkocht of gekocht kunnen worden is een halve dag (4 uur).

4 Achter ieder element kunt u invullen hoeveel (het bedrag) u van dit element wenst in te leve-
ren, of hoeveel u aan dit element wenst te besteden. Om de bedragen voor de tijd-elementen te

berekenen, vult u eerst het aantal dagen in dat u wenst in te leveren of dat u wenst te kopen.

Dit aantal vermenigvuldigt u  met de prijs  van  1   vrije  dag. De prijs  van  den dag heeft u boven
het formulier reeds ingevuld. Het is de bedoeling dat u alle bedragen afrondt op hele guldens.

5  Het maximum aantal te verkopen en kopen dagen is ten behoeve van dit onderzoek gesteld op
13. Voor part-timers geldt  dat het maximum aantal te verkopen en kopen dagen wordt aange-

past   naar   rato   van de omvang  van het dienstverband. Bijvoorbeeld: iemand  die   32   uur  per
week werkt (80%) mag maximaal 80% * 13 = 10,5 dagen (ver)kopen.

6  Als u de bedragen van alle elementen die u inleven in het bovenste blok optelt, dan ontstaat uw
TOTAAL-volume. Dit totaal volume kunt u besteden aan de elementen in het onderste blok.
Het is dus de bedoeling dat de som van de bedragen in het bovenste blok in principe gelijk is
aan de som van de bedragen in het onderste blok.

7  Als u niet voor een bepaaid element kiest, noteert u achter het desbetreffende element:  "f 0"
Als  u in het geheel niet witt deelnemen aan het Flex-systeem, noteert u achter ieder element
"f O-.

8 Het is de bedoeling dat u bij het invullen van het formulier uitgaat van uw arbeidsvoorwaar-

den, zoals die momenteel in uw arbeidscontract zijn vastgelegd.

9 Het is van groot belang dat u het formulier zorgvuldig invult. We willen immers nagaan aan
welke elementen binnen het Flex-systeem behoefte is. U kunt aangeven wat u zou doen als u
nu uw keuzen binnen het Flex-systeem zou moeten aangeven.
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Voor de tabellen B 5.4 tot en met B 5.9 geldt:
ni= het totale aantal respondenten
ni= het aantal respondenten dat vindt  dat de desbetreffende keuze in aanmer-
king komt.
In kolom 2 wordt het aantal respondenten vermeld dat de keuze in aanmerking
vindt komen en dat het desbetreffende gevolg verwacht. Dit aantal wordt
eveneneens als percentage van het totale aantal respondenten (ni) weergegeven
opdat het vergelijkbaar is met de cijfers die gepresenteerd worden in de tabel
B 5.1 0   tot   en   met   B 5.1 5- met betrekking   tot de alternatieve methode:    vier
groepen vergelijken. In kolom 3 wordt weergegeven hoeveel procent van die-
genen die een keuze in aanmerking vinden komen (nz) het desbetreffende ge-
volg verwachten (dit in tegenstelling tot diegenen die de keuze in aanmerking
vinden komen  maar geen gevolg verwachten). Indien  in de tabellen  A-5.4  tot
en met A-5.9 een * wordt vermeld in de laatste kolom, dan duidt dit op een
significant verschil in de gemiddelde waardering van het desbetreffende ge-
volg tussen de in de tabel-titel vermelde cases (p < .001).

Noot bij Tabel B 5.4 tot en met B 5.9
Kolom l =Keuze komt in aanmering en gevolg wordt verwacht, n %
Kolom 2 =percentage van n2 dat gevolg veracht
Kolom 3 =Gemiddelde waardering van het gevolg
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Tabel B 5.4. De veronderstekie gevolgen van het verkopen van vri,ie tijd -
case 2,3,4,6

4 = 1664 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

n, = 863

Gevolg:

Minder tijd voor de respondent 365 -1.5 2.2

zelf 21.9% 42.3%

Minder tijd voor studie 157 -1.5 2.0

9.4% 18.2%

Minder tijd voor huisgenoten 263 -2.1            .8

15.8% 30.5%

Minder tijd voor vrienden, 224 -1.7           .0

kennissen, familie 13.5% 26.0%

Meer tijd voor het werk 444                            .9         4.0

26.7% 51.4%

Tabel B 5.5. De veronderstelde gevolgen van het kopen van vrije tijd - case
2,3,4,6

4 = 1667 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

n2 = 852

Gevolg:

Meer tijd voor de respondent 751 3.0 4.5*

zelf 45.1% 88.1%

Meer tijd voor studie 355 2.6                   .7

21.3% 41.7 %

Meer tijd voor huisgenoten 534 3.1 2.3

32.0% 62.7 %

Meer tijd voor vrienden, kennis- 505 2.5 3.0

sen, familie 30.3% 59.3%

Minder tijd voor het werk 416 ..4 1.4

25.0% 48.8%
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Tabel  B  5.6.  De  veronderstelde  gevolgen  van  het  inleveren  van  geld  -  case
2,3,4,6

4 - 1678 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

nl = 1128

Gevolg:

Minder geld voor goederen en 578                           -.7            2.5
diensten 34.4% 51.2%

Minder geld om aan financiele 219 -1.2 2.8

verplichtingen te voldoen 13.1% 19.4%

Minder geld om te sparen 768 -.7 2.8

45.8% 68.1%

Het opbouwen van minder 290 -1.0 2.8
financiele zekerheid voor de 17.3% 25.7%
toekomst

Minder geld om leuke dingen 634 -1.3 8.5*
van te doen 37.8% 56.2%

Tabel B 5.7. De veronderstelde gevolgen van het besteden aan
spaarregeling(en) - case 3,4,6

n, = 1163 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

nl = 781

Gevolg:

Minder geld voor goederen en 270 -.4 1.7

diensten 23.2% 34.6%

Minder geld om aan financiele 106                                       -,9                  .01
verplichtingen te voldoen 9.1% 13.6%

Meer geld om te sparen 540 2.2 9.6*

46.4% 69.1%

Het opbouwen van meer finan- 477 2.4 5.7*

ciele zekerheid voor de toe- 41.0% 61.1%
komst

Minder geld om leuke dingen 259 -.8 2.4

van te doen 22.3% 33.2%
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Tabel B 5.8. De veronderstelde gevolgen van het opbouwen van extra

pensioen - case 2,3,4,6

4 = 1678 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

n- = 559

Gevolg:

Minder geld voor goederen en 204                                            -.5                      .4

diensten 12.2% 36.5%

Minder geld om aan financiele 100 -1.0            .7

verplichtingen te voldoen 6.0% 17.9%

Minder geld om te sparen 320                            -,3              2.4

19.1% 57.2%

Het opbouwen van meer finan- 422 2.3 11.5*

ciele zekerheid voor de toe- 25.1% 75.5%
komst

Minder geld om leuke dingen 208                                            -.9                     2.1
van te doen 12.4% 37.2%

Tabet B 5.9. De veronderstelde gevolgen van het opnemen van contant geld
- case 2,3,4,6

4 = 1678 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 F-waarde

n- = 599

Gevolg:

Meer geld voor goederen en 385 2.1                     .3

diensten 22.9% 64.3%

Meer geld om aan financiele 183 2.4 1.0

verplichtingen te voldoen 10.9% 30.6%

Meer geld om te sparen 339 2.1 1.7

20.2% 56.6%

Het opbouwen van meer 231 2.4              .7

financiele zekerheid voor de 13.8% 38.6%
toekomst

Meer geld om leuke dingen 423 2.4 2.4

van te doen 25.2 % 70.6%
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Noot bij Tabel B 5.10 tot en met Tabel B 5.21.
Groep 1 = ja in aanmerking, ja gevolg
Groep 2 = ja in aanmerking, geen gevolg
Groep 3 =  niet in aanmerking, wel gevolg
Groep 4 =  niet in aanmerking, geen gevolg

Tabel  B  5.10.  Het  verkopen  van  vrije  tijd;  percentage  respondenten  per  groep
- case 6

n = 224 Groep 1 Groep Groep 3 Groep 4
Gevolg:

Minder tijd voor de respondent zelf 17.0 33.0 43.3 6.7

Minder tijd voor studie 6.3 43.8 12.1 37.9

Minder tijd voor huisgenoten 13.4 36.6 37.9 12.1

Minder tijd voor vrienden, kennissen, 11.2 38.8 33.5 16.5
familie

Meer tijd voor het werk 29.9 20.1 34.8 15.2

Tabel  B5.11.   Het  kopen  van  vrve  tijd;  percentage  respondenten  per  groep  -
case 6

n = 222 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Gevolg:

Meer tijd voor de respondent zelf 43.2 4.5 37.4 14.9

Meer tijd voor studie 14.0 33.8 10.8 41.4

Meer tijd voor huisgenoten 33.3 14.4 28.4 23.9

Meer tijd voor vrienden, kennissen, 33.3 14.4 21.2 31.1
familie

Minder tijd voor het werk 31.5 16.2 32.9 19.4
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Tabel  B  5.12.   Het  inleveren  van  geld:  percentage  respondenten  per  groep  -
case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Gevolg:

Minder geld voor goederen en dien- 34.4 32.6 26.9 6.2

sten

Minder geld om aan financiele 16.3 50.7 18.5 14.5

verplichtingen te voldoen

Minder geld om te sparen 45.4 21.6 26.4 6.6

Het opbouwen van minder financiele 18.9 48.0 17.6 15.4

zekerheid voor de toekomst

Minder geld om leuke dingen van te 40.1 26.9 25.1 7.9

doen

Tabel   B5.13.    Het    besteden   aan   spaarregeling(en);    percentage    respondenten
per groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Gevolg

Minder geld voor goederen en diensten 23.3 32.2 22.5 22.0

Minder geld om aan financiele ver- 12.3 43.2 14.5 30.0

plichtingen te voldoen

Meer geld om te sparen 41.4 14.1 25.6 18.9

Het opbouwen van meer financiele 37.9 17.6 21.1 23.3

zekerheid voor de toekomst

Minder geld om leuke dingen van te 23.3 32.2 23.3 21.1

doen
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Tabel B 5.14. Het opbouwen van extra pensioen; percentage respondenten per
groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Gevolg:

Minder geld voor goederen en diensten 32.2 27.8 26.9 13.2

Minder geld om aan financiele 18.1 41.9 16.7 23.3

verplichtingen te voldoen

Minder geld om te sparen 42.7 17.2 27.3 12.8

Het opbouwen van meer financitle 44.9 15.0 22.5 17.6

zekerheid voor de toekomst

Minder geld om leuke dingen van te 33.0 26.9 26.9 13.2

doen

Tabel  B  5.15.  Het  opnemen  van  contant  geld;  percentage  respondenten  per
groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Gevolg:

Meer geld voor goederen en diensten 24.2 5.3 46.7 23.8

Meer geld om aan financiele verplich- 14.1 15.4 30.8 39.6

tingen te voldoen

Meer geld om te sparen 18.1 11.5 37.4 33.0

Het opbouwen van meer financiele 14.5 15.0 27.3 43.2

zekerheid voor de toekomst

Meer geld om leuke dingen van te doen 26.0 3.5 50.7 19.8

Tenzij anders vermeld staat, zijn alle F-waarden in de tabellen B5.16 tot en met B5.21 significant
(P    <    .001)
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Tabel B 5.16. Het verkopen van vrije tijd; gemiddelde waardering gevolg per
groep - case 6

n = 224 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 F-waarde

Gevolg:

Minder tijd voor de -1.8 -1.3 -3.3 -1.7 27.3

respondent zelf

Minder tijd voor -2.5                -.5                 -3.0                -.1                  68.6
studie

Minder tijd voor -2.1 -1.6 -3.5                -.7                  30.5

huisgenoten

Minder tijd voor -1.6 -1.1 -2.9 ..8 25.8

vrienden. kennissen,
familie

Meer tijd voor het          .9               .2               .3                -.6               6.1
werk

Tabel B 5.17. Het kopen van vrije tijd; gemiddelde waardering gevolg per
groep - case 6

n =222 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 F-waarde
Gevolg:

Meer tijd voor de 2.9                 1.1                 1.6                  .3                   27.0
respondent zelf

Meer tijd voor studie 2.5                 .1                  2.2                  .2                   79.5

Meer tijd voor huis- 3.0                 .5                  2.1                  .8                   31.5
genoten

Meer tijd voor vrien- 2.2                 .6                  1.3                  .5                   25.6
den, kennissen, fami-
lie

Minder tijd voor het         -.3                -.8 -1.2 -.4 5.8

I werk
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Tabel  B  5.18.  Het  inleveren van  geld:  gemiddelde  waardering  gevolg  per
groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep F-waarde
Gevolg:

Minder geld voor            -.8                -.8 -2.3 ..9 18.6

goederen en diensten

Minder geld om aan -1.5 -1.9 -3.2 -2.2 6.2

financiele verplichtin-
gen te voldoen

Minder geld om te -.9            -.7            -2.1           -.7             15.8

sparen

Het opbouwen van -1.3 -.9 -2.7 ..9 13.5

minder financitle
zekerheid voor de
toekomst

Minder geld om leuke -1.7 -1.2 -2.5 -.9 9.9

dingen van te doen

Tabel  B  5.19.  Het  besteden  aan  spaarregeling (en):   gemiddelde  waardering
gevolg per groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 F-waarde

Gevolg:

Minder geld voor             -.7 -1.1 -1.5                -.7                  4.1*
goederen en diensten

Minder geld om aan -.9 -2.0 -2.1 -1.6 2.9*

financiele verplichtin-
gen te voldoen

Meer geld om te 1.6           -.2            .4 -.5 17.9

sparen

Het opbouwen van 1.9          -.1           .5            .0            16.6
meer financiele zeker-
heid voor de toekomst

Minder geld om leuke -1.0 -1.1 -1.8                -.8                  5.2*

dingen van te doen

* geen significante verschillen (p  >  .001;  maar p  <   .05)
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Tabel  B  5.20.   Het  opbouwen  van  extra pensioen:   gemiddelde  waardering
gevolg per groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 F-waarde

Gevolg:

Minder geld voor             -.5 -1.0 -1.9                -.9                  11.7
goederen en diensten

Minder geld om aan -1.1 -1.8 -2.3 -1.9 2.6*

financiele verplichtin-
gen te voldoen

Minder geld om te -.6 ..9 -1.7 ..4 13.7

sparen

Het opbouwen van 1.5           -.3            .3 -.3 13.8

meer financiele zeker-
heid voor de toekomst

Minder geld om leuke -1.2 -1.1 -2.2                -.7                   11.0

dingen van te doen

* geen significante verschillen (p  >  .001; maar p = . 05)

Tabel B 5.21. Het opnemen van contant geld: gemiddelde waardering gevolg
per groep - case 6

n = 227 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 F-waarde

Gevolg:

Meer geld voor goe- 2.0                 .6                  .7                   -.2                  16.5
deren en diensten

Meer geld om aan 2.2               .9                .6                  .1                  11.4
financille verplichtin-
gen te voldoen

Meer geld om te 1.9           .7            1.1           .0            13.2

sparen

Het opbouwen van 2.1           .4            1.3           .2             12.2

meer financiele zeker-
heid voor de toekomst

Meer geld om leuke 1.9          .3 1.2 ..2 12.5

dingen van te doen
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De  tabellen  B  5.22  tot en  met  B 5.25 hebben betrekking  op  case  2,3,4,5  en
6.

Tabel B 5.22.  De subjectieve norm - de chef

Het belang van de verwachte
Verwachte houding t.a.v. het: houding t.a.v. het:

Aantal dagen
verkopen kopen verkopen kopen
van tijd van tijd van tijd van tijd

1 dag                      .5 -1.1 -.7 -.5

5 dagen 1.0 -.9                   .1             .4

8 dagen 1.1 -1.7                  .6            1.2

13 dagen 1.0 -2.5                 .9             1.6

Gemiddeld                      .9              -1.3                       .2                .7

Tabel  B  5.23.  De  subjectieve  norm -  de  collega's

Het belang van de verwachte
Verwachte houding t.a.v. het: houding t.a.v. het:

Aantal dagen
verkopen kopen verkopen kopen
van tijd van tijd van tijd van tijd

1 dag                  .3          .0             -.9         -.7

5 dagen                  .4           -.4               -.4           -.0

8 dagen                     .1             -1.0                .1              .6

13 dagen                    ..1             -1.5                .3              .9

Gemiddeld                      .2                -.7                    -.2               .2
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Tabel B 5.24. De subjectieve norm - de clitnten

Het belang van de verwachte
Verwachte houdingt.a.v. het: houding t.a.v. het:

Aantal dagen
verkopen kopen verkopen kopen
van tijd van tijd van tijd van tijd

1 dag                  .2          -.1             -.7         -.6

5 dagen                   .5            -.4                -.3           -.1

8 dagen                   .6            -.8                .1             .4

13 dagen                    .7             -1.2                .3             .7

Gemiddeld                     .5                -.6                    ..1               .1

Tabel B 5.25. De subjectieve norm - de huisgenoten

Het belang van de verwachte
Verwachte houding t.a.v. het: houding t.a.V. het:

Aantal dagen
verkopen kopen verkopen kopen

van tijd van tijd van tijd van tijd

1 dag                   -.6         .6                .8           .8

5 dagen -1.4 1.2 1.8 1.7

8 dagen -2.3 1.4 2.4 2.2

13 dagen -3.1 1.5 2.7 2.6

Gemiddeld -1.8 1.2 1.9 1.8
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Informatie over de schalen
Tenzij anders wordt aangegeven zijn alle antwoorden gegeven op een 5 punts-
schaal (1-5). In de onderste rij van iedere tabel wordt steeds de gestandaar-
diseerde alpha weergegeven alsmede de proportie verklaarde variantie.

Subjectief kennis-niveau
Tabel  B  5.26.  De  schaal  'kennis  van  het  flexibele  beloningssysteem'
(11 punts-schaal; -5, 0, +5)

Hoe duidelijk: Case 2 tot en met 6     x            sd

1.   vindt u  de  geboden informatie  over  het Flex-systeenll 2.2 1.7

2.   is het voor u wat er wordt bedoeld met her Flex-systeem? 2.7 1.6

3.    is  het voor u  wat de inhoud  van het Flex-systeem is? 2.1 1.7

4.  is het voor u wat * mogel(/kheden in het algemeen binnen het 2.0 1.9

Flex-systeem zijn?

5.    is het voor u  wat Eli mogelijkheden binnen het Flex-systeem zijn? 1.6 2.1

Schaal: a=.89 ; 69.4% 2.1 1.5

'     Tabel B 5.27. De schaal 'kennis van de beloning'

Hoeveet kennis heeft u over: Case 2 tot en met 5    x            sd

1.    het  salans  van uw collega's. 3.0 1.2

2.  salarisschalen van functies bij de organisatie die lager zijn dan uw 3.2 1.2

functie.

3.  procedures die worden gebruikt om salarisverhogingen te bepalen. 3.1 1.1

4.  uw pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. 3.5         .8

5.    salarisschalen van functies  bij de organisatie die hoger zijn  dan uw 2.7 1.1

functie.

6.  de hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor loonsverhogingen 2.0 1.0

bij uw organisatie.

7.  procedures die worden gebruikt om uw prestaties te beoordelen. 3.1 1.0

8. mogelijke veranderingen in salarisprocedures. 2.2 1.0

9.   procedures die moeten worden gebruikt om in beroep te gaan tegen 1.9 1.0

salarisbeslissingen.

Schaal: aA=.82 ; 0,8-·80 : ac=.83 ; 61.4% 2.7             .7

-     De items  1  tot en met 5 betreffen salariskennis van referenten (x = 3.1, sd=.8) - schaal A  -
-    De items 6 tot en met 9 betreffen systeemkennis (x =2.3, sd=.7) - schaal B -.
-  De items 3,4 en 6 tot en met 9 vormen de in ons onderzoek te hanteren schaal 'kennis van

het   beloningssysteem'  (x= 2.6,   sd=.7) - schaal   C- , Deze schaal bestaat   uit   1   factor   die
54.5 %  van de variantie verklaart.
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Mening ten aanzien van het systeem

Tabel B 5.28.  De schaal  'mening  ten aanzien van het flexibele  belonings-
systeem' (11 punts-schaal: -5,0. +5)

Mening: Case 2 tot en met 6     x            sd

1.     Wat is uw persoonlijke mening ten aanzien van de 2.3 1.7

ontwikkeling van het Flex-systeem?

2.      Wat is uw persoonlijke mening ten aanzien van de invoering 2.3 1.9

van het Flex-systeem?

3.          Hoe  staat u persoonl(/k ten opzichte van deelname aan het 2.1 2.1

Flex-systeem?

4.     Wat is uw persoonlijke mening ten aanzien van het aantal 1.4 1.7

bronnen binnen het Flex-systeem?

5.          Wat  is  uw  persoonlijke mening ten aanzien van het SOOrt 1.4 1.7

bronnen binnen het Flex-systeem?

6.     Wat is uw persoonlijke mening ten aanzien van het aantal 1.4 1.7

doelen binnen het Flex-systeem?

7.     Wat is uw persoonlijke mening ten aanzien van het soort 1.4 1.8

doeten binnen het Flex-systeem?

Schaal: oA=.89 ;  ae=.93  ; 82.7% 1.8 1.4

-   De items 1 tot en met 3 betreffen de mening ten aanzien van het hanteren van een Flex-sys-
teem (x =2.2, sd=1.7) - schaal A.

-   De items 4 tot en met 7 betreffen de mening ten aanzien van de opbouw van een Flex-systeem

(x= 1.4,  sd= 1.6) - schaal B.
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Betekenissen van de beloning

Tabel  B  5.29.  De  schaal  'motieven'

Mijn inkomen stelt mij in staat: Case 1,3,4,5,6      x                   sd

1.   regelmaat in mijn leven te scheppen. 3.5               .9

2.  mij persoonlijk te ontwikkelen. 3.4               .9

3.  contacten te leggen buiten het werk. 3.1 1.1

4.  een zeker aanzien in de maatschappij te genieten. 3.0 1.0

5.  erkenning van familie en vrienden te verwerven. 2.8 1.1

Schaal: a=.82 ; 58.4% 3.2               .8

Miedema-van den Heuvel (1994) neemt in haar definitieve motieven-schaal ook het item mew2
op: ueen gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen" (p222). Dit item werd door ons niet in de
vragenlijst opgenomen daar het in de oorspronkelijke BELON-versie ontbrak.

Tabel  B  5.30.  De  schaal  'invloed'

Mijn inkomen maakt mij duidelijk Case 3 tot en met 6    x             sd

1.   in hoeverre ik  verantwoordelijk ben voor het werk van anderen. 2.6 1.0

2.  in hoeverre mijn oordeel van doorslaggevend belang is. 2.5 1.0

3.   in hoeverre mijn werk belangrijk is  voor de organisatie. 2.9 1.0

4.  in hoeverre ik invloed heb op de activiteiten van de afdeling. 2.6 1.0

5.   in hoeverre ik invloed heb gehad op het functioneren van de 2.5 10
organisatie.

6.  in hoeverre de afnemers van deze organisatie tevreden zijn. 2.6 1.0

Schaal: a=.91 ; 68.0% 2.6               .8

Miedema-van den Heuvel (1994) neemt  in haar definitieve invloed-schaal  ook  het  item  invl  op:
"wat anderen van mijn werk vinden" (p223). Dit item werd door ons niet in de vragenlijst opge-
nomen daar het in de oorspronkelijke BELON-versie ontbrak.
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Tabel B 5.31. De schaal 'relatieve positie'

Mijn inkomen maakt mij duidelijk: Case 3,4,5    x              sd

1.    in  hoeverre  ik  mijn  werk naar behoren uitvoer. 2.8 1.0

2.  waar de prioriteiten in mijn werk liggen. 2.4 1.0

3.  hoe ik mijn werk doe in vergelijking met mijn collega's. 2.5 1.0

4.  in welke mate ik mij heb ingezet. 2.8 1.0

Schaal: a=.85 ; 68.8% 2.6           .9

Miedema-van den Heuvel (1994) neemt in haar definitieve relatieve positie-schaal ook  het  item
rp5 op: "in hoeverre ik efficient gewerkt heb" (p223). Dit item werd door ons niet in de vragen-

lijst opgenomen daar het in de oorspronkelijke BELON-versie ontbrak.

Tabel  B  5.32.  De  schaal  'bestedingen'

Mijn  inkomen stelt  mij  in staat Case  3,4,5           x                            sd

1. omte kopen wat ik wil. 3.1 1.0

2.    om op vakantie te gaan zoals  ik  dat wil. 3.2 1.0

3.  om een comfortabel leven te leiden. 3.4        .9

4.  om er een wenselijke levensstandaard op na te houden. 3.6             .8

5.  om het er goed van te nemen. 3.0 1.0

6.  om mij luxe goederen/diensten te kunnen veroorloven. 3.1 1.0

Schaal: a=.93 ; 74.3% 3.3             .8

Miedema-van den Heuvel (1994) neemt in haar definitieve bestedingen-schaal ook het item best8

op:   "om  door mij gewenste goederen/diensten aan te schaffen".  Dit  item  werd  door ons  niet  in  de

vragenlijst opgenomen daar het in de oorspronkelijke BELON-versie ontbrak.
Item 3 en item 4 worden door Miedema-van den Heuvel in de definitieve versie van de BELON

(iets) anders geformuleerd, te weten: "om een luxe leven te leiden" respectievelijk "te komen tot

een wenselijke levensstandaard" (p221).
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Tevredenheid met de beloning

·  abet B 5.33. De schaal 'salarishoogte'

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?                             x              sd
Case 1 cot en met 6

1.  De hoogte van mijn inkomen is rechtvaardig in relatie toi mijn werk. 3.2 1.0

2.  Ik ben tevreden met mijn inkomen. 3.3 1.0

3. Alles bijeen genomen, is mijn inkomen wat het behoort te zijn. 3.2 1.0

4.  De hoogte van mijn inkomen is in overeenstemming met mijn functie. 3.2        1.1

5.  Gezien de vakkennis die ik bezit, ben ik tevreden met mijn inkomen. 3.2 1.0

6. Mijn inkomen is rechtvaardig, gelet op de prestaties die ik lever. 3.0        1.1

Schaal: a=.95 ; 78.6% 3.2             .9

11   Tabel  B  5.34.  De  schaal  'secundaire  arbeidsvoorwaarden'r
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?                             x                sd

Case 1 tot en met 6

1.   Ik ben tevreden over de waarde van mijn secundaire arbeidsvoorwaar- 3.7               .8
den.

2. Deze organisatie geeft meer uit aan secundaire arbeidsvoorwaarden dan 3.3 1.0

vergelijkbare organisaties.

3.  Ik ben tevreden over het bedrag dat de organisatie aan mijn secundaire 3.5               .9
arbeidsvoorwaarden besteedt.

4.   Er zijn genoeg keuzemogelijkheden met betrekking tot mijn secundaire 2.8 1.0

arbeidsvoorwaarden.

Schaal: a=.83 ; 66.4% 3.4               .7

Item 4 is in de door Miedema-van den Heuvel (1994) gehanteerde definitieve schaal iets anders
geformuleerd:  "Ik ben tevreden over het aantal mogelijkheden in mijn secundaire arbeidsvoor-
waarden" (p221).
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Tabel  B  5.35.  De  schaal  'salarisverhogingen'

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?                       x                sd
Case 1 tot en met 5

1.    Ik ben tevreden over het aantal keren dat ik een penodieke verho- 3.0 1.1

ging (binnen de salarisschaal) kan krijgen.

2.    Ik  kan mijn salarisverhogingen beinvloeden door mijn prestaties. 2.8 1.2

3.  Ik ben tevreden over de wijze waarop verhogingen worden toege- 2,7 1.1

kend.

4.  Ik ben tevreden met mijn salarisverhogingen, als ik deze vergelijk 2.9 1.0

met die van mijn collega' s.

5.  Ik ben tevreden over de invloed die mijn directe chef heeft op mijn 2.7 1.1

salarisverhoging.

Schaal: a =.84  ;  61.4 % 2.8               .9

Tabel  B  5.36. De schaal 'beloning,beleid'                                   Eb                                                  4

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?                         x            sd
Case 2 tot en met 5

1.  Het huidige salarissysteem heeft mijn goedkeuring. 3.0 1.0

2.  Ik ben tevreden over de wijze waarop mijn werk wordt beloond. 3.1 1.0

3.  De verschillen in salaris tussen de verschillende functies zon recht- 3.1 1.1

vaardig.

4.  De verschillen in salaris binnen dezelfde functies zijn gerechtvaardigd. 2.9 1.1

5.   Ik ben tevreden over de wijze waarop prestaties  in het salaris naar 2.7        1.1

voren komen.

6.  Ik ben tevreden over de salarisontwikkelingen in deze organisatie. 3.1        .9

Schaal: a=.83 ; 53.6% 3.0             .7
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Ervaren taakkenmerken

Tabel B 5.37. De schaal 'autonomie'

In hoeverre is de volgende uitspraak op u van toepassing?                       x              sd
Case 1,3,4,5,6

1.  Ik kan in mijn werk zelfstandig optreden. 3.9        .8

2.  Ik heb de gelegenheid om zelf te beslissen hoe ik mijn werk zal 3.7             ,9
uitvoeren.

3.   Er zijn mogelijkheden om mijn werk naar eigen inzicht te orga- 3.8             .9
niseren.

4.  Ik kan zelf bijhouden hoe ik mijn werk uitvoer. 3.8             .8

Schaal: a=.89 ; 75.4% 3.8             .7

Tabel B 5.38. De schaal 'ervaren zinvolheid van het werk'

In hoeverre is de volgende uitspraak op u van toepassing?                       x               sd
Case 1,3,4,5,6

1.  Het werk dat ik hier doe, is zinvol voor mij. 3.9          .8

2.   Het werk dat ik in dit bedrijf uitvoer, betekent veel voor mij. 3.8               .8

3.  Ik ben trots op het werk dat ik doe. 3.89

Schaal: a=.85 ; 77.3 % 3.8               .7

Tabet  B  5.39.  De  schaal  'ervaren  verantwoordelijkheid  voor  het  werk'

In hoeverre is de volgende uitspraak op u van toepassing?                     x           sd
Case 1,3, 4,5, 6

1.  Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn werk. 4.5       .6

2.  Het is mijn eigen verantwoordelukheid of het werk goed gedaan 4.3       .7
wordt.

3.  Wanneer er problemen zijn in mijn werk, zal ik er alles aan doen 4.4       .6

om die op te lossen.

4.  De resultaten van mijn werk, zijn het gevolg van mijn eigen 4.0          .7
inspanningen.

Schaal: a=.74,56.4% 4.3       .5
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Tabel  B  5.40.  Data-structuur  schalen  vergeleken

Schalen F Rl R' 1 r 2 R 3 R 4 R  5 % 6
totaal

Kennis flex 1 69.4 - 67.3 71.4 71.2 69.3 68.7

Kennis 2 61.4 - 56.7 63.1 63.1 65.4        -

beloning

Mening flex 2 82.7 - 85.9 81.5 81.2 70.8' 82.1

Motieven 1 58.4 50.5 -- 55.8 59.8 61.6 62.9

Invloed 1 68.0  - - 67.5 66.2 72.8 66.2

Relatieve 1 68.8  - - 66.7 67.5 74.1        -

positie

Bestedingen 1 74.3  - - 73.9 72.9 72.8        --

Salaris- 1 78.6 77.3 78.6 75.9 79.6 78.1 80.7

hoogte

Secund. 1 66.4 63.6 68.8 62.0 66.6 67.0 59.9

arb.vw.

Salaris- 1 61.4 62.2 57.5 60.5 67.2 58.6        -

verhogingen

Belonings- 1 53.6 - 53.0 52.4 57.0 53.2        -

bekid

Autonomie        1 75.4 62.0 -- 77.6 75.1 79.2 77.0

Zinvolheid 1 77.3 75.0 - 74.0 80.1 80.4 79.3

Verantwoor- 1 56.4 46.7 - 57.5 58.0 65.2 55.9

delijkheid

F  = aantal factoren
R2 - percentage verklaarde variantie (cumulatief); totaal wil zeggen voor het gehele bestand

(cases tezamen)
- =  schaal komt in deze case niet voor
*    =   in case 5 heeft de 2' factor een eigenwaarde die  net iets kleiner is  dan 1.0 (namelijk  .99).

Twee factoren leveren samen een Rl van 84.9% op.

241



Bijlage II. Informatie bij hoofdstuk 6

In Tabel B 6.1 worden de randvoorwaarden (op full-time basis) met betrek-
king tot het (ver)kopen van vrije tijd aangegeven.

Tabel B 6.1. Het aantal te (ver)kopen vrije dagen

Case Verkopen vakantie Verkopen ATV Kopen vakantie Kopen ATV

Case 1 min. 20 dgn behouden max. 13 dagen tot max. 30 vakan- max. 13

tiedagen bijkopen dagen

Case 2 min. 20 dgn behouden max. 16 dagen n.v.t.

maximaal 16 dagen verkopen

Case 3 min. 20 dgn behouden max. 7 dagen max. 20% van n.v.t.

basiscontract
bijkopen

Case 4 min. 20 dgn behouden max. 8.5 dagen max. 12 dagen n.v.t.

maximaal 12 dagen verkopen

Case 5 min. 20 dgn behouden max. 9 dagen max. 10 dagen n.v.t.

Case 6 min. 20 dgn behouden max. 11.5 max. 13 dagen n.v.t.

dagen

maximaal 13 dagen verkopen

Voor case 1 is in tabel B 6.2 en B 6.3 aangegeven hoe het feitelijke systeem
en derhalve ook de nametingen afwijken van het in de voormeting voorgeleg-
de systeem. Voor het ingevoerde systeem geldt bovendien dat maximaal 3
vakantiedagen verkocht mogen worden. Van de 13 te verkopen ATV-dagen

zijn er 7 vrij besteedbaar. De overige 6 dagen mogen alleen besteed worden
aan extra pensioenopbouw ten behoeve van vervroegde uittreding.
Voor case 4 geldt dat de feitelijke keuzemogelijkheden overeenkomen met de

keuzemogelijkheden die in de voormeting werden aangeboden. Een aan het
feitelijke systeem toegevoegde randvoorwaarde luidt dat men van de 12 te
verkopen vrije dagen maximaal 9 dagen mag omzetten in contant geld of be-
steden aan de vrije spaarregeling.
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Tabel B 6.2. Een overzicht van de bron-elementen

Bron-element Case Case Case Case Case Case
1 2 3 4 5 6

Vakantiedagen                          X            X           X           X            X           X

ATV-dagen                              X            X           X           X            X           X

Salaris                                             X               X             X             X               X             X

Dertiende maand                                      X                                                   X
Vakantiegeld                                    X                                           X

Tanti8me                                                                    X

Beoordelingstoeslag                                                               X

Lease-auto onderschrijding                                   X

Pensioenpremie                                       X

Werkgeversbijdrage aan parti- X*
culiere ziektekostenverzekering

NS-abonnement 1' klasse                                                               X

*   niet opgenomen in feitelijk ingevoerd systeem en nametingen.
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Tabet B 6.3. Een overzicht van de doel-elementen

Doel-element Case Case Case Case Case Case
1 2 3 4 5 6

Extra vakantiedagen                   X

Extra ATV-(lagen                     X

Extra vrije tud                                     XXX           X          X

Premiespaarregeling                    X                                    X           X           X

Spaarloonregeling                                                    XXX            X

Vrije spaarregeling                                                X

Extra pensioenopbouw X*     X     X

Pensioenopbouw t.b.v. eerder                                                                                  X               X

pensioen

Pensioenopbouw t.b.v. hoger                                                                 X               X               X

pensioen

Specifieke pensioenproducten **

Contant geld X*     X     X      X      X      X

Inhouding hypotheek                     X

Extra aflossing hypotheek              X

Eigen bijdrage kinderopvang           X          X                                     X

Lease-auto overschrijding                                       X

Eigen bijdrage sociaal fonds            X

Eigen bijdrage particuliere             X           X
ziektekostenverzekering

NS-abonnement le klasse                                                                         X

*   niet opgenomen in feitelijk ingevoerd systeem en nametingen.
** wei opgenomen in feitelijk ingevoerd systeem en nametingen.
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Bijlage III. Informatie bij hoofstuk 8

Tabel  B  8.1.   De   gemiddel(ie  besteding  per  categorie

Nr Categorie
1992 1993 1994 1995

1 Verkopen vrije tijd (bron) 2.020 2.242 2.407 2.357

2 Salaris inleveren (bron) 8.075 8.634 9.398 10.182

3 Kopen vrije tijd (doel) 1.445 1.762 1.766 1.852

4 Sparen (doel) 1.408 1.399 1.393 1.381

5 Extra pensioen opbouwen (doel) 2.425 2.526 2.428 2.845

6 Overig (doel) 6.892 7.387 7.990 8.485

In de tabel wordt weergegeven: het bedrag dat diegenen die deelnemen aan een bepaaide categorie

van elementen gemiddeld aan deze categorie besteden. De bedragen zijn afgerond op hele gui-
dens.

Tabel B 8.2. De gemiddelde besteding per categorie, als percentage van het
bruto jaarinkomen

Nr Categorie 1992 1993 1994 1995

1 Verkopen vrije tijd (bron) 3.3 3.4 3.4 3.4

2 Salaris inleveren (bron) 15.9 16.1 17.2 18.5

3 Kopen vrije tijd (doel) 3.4 4.0 4.0 4.0

4 Sparen (doel) 3.1 3.0 2.9 2.8

5 Extra pensioen opbouwen (doel) 3.7 3.5 3.2 3.9

6 Overig (doel) 12.8 12.8 13.6 14.6

In de tabel wordt weergegeven: het percentage van het bruto jaarinkomen (12 maal maand) dat

diegenen die deelnemen aan een bepaalde categorie van elementen gemiddeld aan deze categorie

besteden.
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Tabel B 8.3. Deelname aan de elementen

Nr Element 1992 1993 1994 1995

(n=619) (n=691) (n=699) (n=707)
1 Vakantiedagen    vt 14.9 20.4 20.6 20.1

2 ATV-dagen     vt 32.1 35.5 35.1 33.0

3 Salaris      is 100.0 100.0 100.0 100.0

4 Vakantiedagen    kt 48.3 54.0 57.4 59.5

5 ATV-dagen     kt 38.9 50.8 54.6 56.6

6 Bedrijfssparen    sp 90.5 91.3 90.7 92.2

7     Renteniersplan                         ep 5.2 5.9 6.2 6.5

8 Lijfrente Premie Plan                 ep 5.2 5.4 6.4 5.2

9   Bel. Groei Polis-Premie         ep n.v.t. n.v.t. 0.4 0.8

9 Vaste hypotheeklasten           od 56.4 56.6 60.1 62.7

10 Extra aflossing hypotheek           od 1.1 0.4 1.0 0.3

11 Sociaal funds                   od 87.4 86.8 88.1 90.0

12    Kinderopvang                       od 3.7 4.2 4.1 4.8

13   Premie part. zkv.               od 34.9 33.7 36.8 38.3

In de vier kolommen wordt weergegeven hoeveel procent van de deelnemers aan het flexibele
beloningssysteem deelnam aan het desbetreffende element in het jaar 1992,  1993,  1994 en 1995.vt= verkopen vrije tijd: is= inleveren salaris; kt= kopen vrije tijd:
sp=  sparen; ep= extra pensioen; od = overige doelen
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Bijlage IV. Informatie bij hoofdstuk 9
Tabel B 9.1. Data-structuur metingen vergeleken

Schalen R  1 R22  R' 3 %4 a 1 a 2 a     3     a 4

Kennis            - 68.7 66.2 73.8 - .80 .79 .84

beloning'

Kennis flex - 65.4 70.2 75.8 - .86 .89 .92

Mening flex - 79.2 76.3 81.8 - .74 .69 .78

-A

Mening flex - 77.3 86.0 85.3 - 90 .95 94

- 82

Motieven 50.5 53.8 58.0 56.3 .74 .79 .82 .80

Salarishoog- 77.3 80.5 83.0 81.0 .94 .95 .96 .95

te

Sec. 63.6 66.0 68.1 64.7 .81 .83 .84 .82

arb.vw.

Salaris- 62.2 57.6 64.0 64.3 .85 .81 .86 .86

verhogingen

Autonomie 62.0 78.6 76.7 82.0 .79 .91 .90 .93

Zinvolheid 75.0 80.5 83.7 79.6 .83 .88 .90 .87

Verantwoor- 46.7 67.3 62.7 65.0 .60 .84 .80 .82

delijkheid

Relatieve 61.7 62.0 72.0 70.3 .69 .69 .80 .79

positie
(excl.
item 4)

Invioed 69.6 70.2 74.8 75.2 .85 .86 .89 .89

(excl.
item  5,6)

Bestedingen 71.8 73.1 74.7 71.6 .87 .88 .87 .87

(excl.
item 3,6)

Belonings- 60.1 58.7 61.2 58.7 .83 .82 .84 .82

beleid (excl.
item 6)

Relatieve - 62.8 69.1 67.1 - .79 .85 .84

positie

Invioed              - 66.4 69.7 70.1 - .90 .91 .91

Bestedingen - 69.8 73.1 68.7 - .91 .93 .91

Belonings- - 58.9 60.2 58.6 - .86 .86 .86

beleid
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Noot bo Tabel B 9.1.
1 =  voormeting;  2 = eerste nameting.  3 - tweede nameting;  4 = derde nametingR  : percentage verklaarde variantie (cumulatief)
a        gestandaardiseerde alpha

schaal komt niet voor
1 :   factor 1 verklaart in de drie nametingen respectievelijk 50.9%, 49.3% en 55.8%factor 2 verklaart in de drie nametingen respectievelijk  17.8%,  16.9%  en  18.1 %2   :   Deze schaal bestaat uit Mee items, de correlatie tussen deze items is voor de drie name-

tingen respectievelijk: .58; .52 en .64

Om iets te kunnen zeggen over het rendement van een flexibel beloningsysteem wordt gekeken
naar drie typen informatie:
1. de gemiddelde schaalscore voorafgaande aan en na de feitelijke keuze om al dan niet deel te

nemen aan het systeem. Deze scores worden apart vermeld voor diegenen die er voor kiezenom wel deel te nemen en voor diegenen die besluiten om niet deel te nemen (zie kolom 2 en 3
in de tabellen B9.2 tot en met B9.13).

2.    *     de  F-waarde  voor het hoofdeffect van deelname - kclom 4 - (leidt deelname  op  zich  toi  een
hogere of lagere schaalscore, ongeacht de invloed van het meetmoment?);

*   de F-waarde voor het hoofdeffect van de meting - kolom 5 - (wordt er in de eerste metingeen hogere of lagere schaalscore aangetroffen dan in de tweede meting, ongeacht het effect
van deelname?);

*   de F-waarde voor het interactie-effect van deelname en meting - kolom 6 - (is er een effect
van de combinatie van het moment van meten en de keuze voor al dan niet deelnemen?).De F-waarden worden alleen vermeld indien zij significant zijn (p < .05). Het aantalv rijheidsgraden  is  in alle gevallen  1.

De verwachting is dat de eerste nameting hogere schaalscores laat zien dan de voormeting(hoofdeffect van invoering) en dat deelnemers een grotere stijging vertonen dan niet deelne-
mers (interactie-effect). Voor de vergelijking van de nametingen onderling is het niet zo mak-kelijk hypothesen op te stellen aangezien de voorgaande keuze van invIoed kan zijn op de
scores.  Zo zal iemand  die  in 1992 heeft deelgenomen naar verwachting  in de eerste nametingeen hogere score hebben dan iemand die niet heeft deelgenomen. Bij de vergelijking van deeerste en de tweede nameting wordt met deze keuze voor 1992 geen rekening gehouden.Gekeken wordt dan immers naar de keuze tussen de twee metingen, of te weI de keuze voor
1993.   Om de invloed  van de voorgaande keuze  uit te partialiseren  is 66n additionele analyse
gedaan waarbij de vergeiijking tussen de eerste en de tweede nameting apart gemaakt wordt
voor  diegenen  die al hebben deelgenomen  in   1992  en voor diegenen  die  dit niet hebben  ge-daan. Voor de vergelijking van de tweede en derde nameting zou deze analyse voor vier
groepen (rekening houdend  met de keuze  in  1992  en 1993) gemaakt moeten worden. Gegeven
de complexiteit van dergelijke informatie en de kleine groepsgrootte is deze analyse achter-
wege gelaten.

3.  de F-waarde  voor het verschil tussen de Mee schaalscores (eerste en tweede meting vergele-
ken). Deze F-waarde wordt apart vermeld voor de groep die deelneemt en de groep die niet
deelneemt aan het systeem. F-waarden worden alleen vermeld indien zij significant zijn(p < .05; zie kolom 7 en 8 in de tabellen B9.2 tot en met B9.13) en indien er sprake is van
een significant interactie-effect.

Achter iedere significante F-waarde wordt tussen haakjes de overschrijdingskans vermeld.
Bij de vergelijking  van de eerste en tweede meting  is het aantal repondenten  65.   Bij de vergelij-
king van de tWeede en derde meting is het aantal repondenten 108. Bij de vergelijking van de
derde en vierde meting is het aantal repondenten 104.
De resultaten van de analyses zijn slechts in een tabel opgenomen indien en voor zover zij signifi-
cante effecten toonden.
In de eerste kolom van iedere tabel wordt steeds het nummer van de met elkaar vergeleken metin-
gen  weergegeven. 1 voormeting, 2: eerste nameting, 3: tweede nameting, 4: derde nameting.
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Subjectief kennis-niveau

Aangezien de kennis-schalen niet in de voormeting zijn opgenomen is een
vergelijking van meting 1 met meting 2 niet mogelijk.

Tabel B 9.2. Kennis van het flexibele beloningssysteem (11 punts)

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-
-         -

x                          x deeln. meting effect

2 -* 3 3.2 -• 3.6 2.8 -       3.2                      -                            13.2(.00)

Tabel B 9.3. Kennis van het gevoerde beloningsbeleid

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                              x deeln. meting effect

2- 3 3.1 -, 3.3 3.1 -* 3.3 13.3 (.00)            -

Mening ten aanzien van het systeem

Aangezien de kennis-schalen niet in de voormeting zijn opgenomen is een

vergelijking van meting 1 met meting 2 niet mogelijk.

Tabel B 9.4. Mening over het hanteren van het flexibele beloningssysteem
(11 punts)

Metingen Deeinemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                     x deeln. meting effect

2  -  3 3.9 -  4.1 2.8 3.0 21.6 (.00)             -                   -

3      -*      4 4.1 - 4.3 3.0 + 3.1 29.1 (.00)

Tabel  B  9.5.  Mening  over  de  opbouw  van  het  flexibele  beloningssysteem

(11 punts)

Metingen Deeln. Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                 x deeln. meting effect

2  -.  3   1.5 -2.4 1.8  -  2.5            -               20.9(.00)

251



Betekenissen van de beloning

Tabel B 9.6. Motieven

Metingen Deeln. Niet Hoofd- Hoofd- Inte rac- I)eeln. Niet
x deeln. effect effect tie-effect deeln.

x deeln. meting

1  --  2 2.843.4 3.0-3.1 - 12.3 5.7 22.5         -

(.00) (.02) (.00)

2  -  3 3.2-3.3 3.3-,3.6 - 10.6         -          -         15.2

(.00) (.00)

Tabel B 9.7. Invioed

Metingen Deeln. Niet Hoofd- Hoofd- Interactie- Deeln. Niet
x deeln. effect effect effect deeln.

x deeln. meting

1  -+  2 2.5+2.9 2.9-*2.9 6.5 5.3 (.02) 15.6       -

(.01) (.00)

Tabel B 9.8. Bestedingen

Metingen Deeln. Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-
x                     x deeln. meting effect

2  -  3    3.4 -• 3.3 3.3  -  3.1          -             5.0(.03)

3        -       4          3.3   - 3.3 2.9 - 3.1 5.0 (.03)              -

Met betrekking tot 'relatieve positie' doen zich in het geheel geen significante effecten voor.
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Tevredenheid met de beloning

Tabel B 9.9. Secundaire arbeidsvoorwaarden

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                     x deeln. meting effect

1-• 2 3.6 -. 3.9 36 -- 4.0         -            17.1(.00)

Tabel 8 9.10. Beloningsbeleid

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                             x deeln. meting effect

1   -•  2   2.8 -* 3.1 3.1 -* 3.2 4.3 (.04)            -

Tabel  B  9.11.   Het  aantal  geboden  keuzemogelijkheden

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-

x                 x deeln. meting effect

1 2 3.0 -+ 3.8 3.3 - 4.1          -            42.2(.00)

Met betrekking tot 'salarishoogte' en 'salarisverhogingen' doen zich in het geheel geen significan-

te effecten voor.

Ervaren taakkenmerken

Tabel B 9.12. Zinvolheid

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-
-         -

x                 x deeln. meting effect

1- 2 4.0 + 4.2 4.1 -   4.2           -              4.0(.05)

Tabel B 9.13. Verantwoordelijkheid

Metingen Deelnemers Niet deeln. Hoofdeffect Hoofdeffect Interactie-
-         -

x                 x deeln. meting effect

1-•2 4.3 -* 4.5 4.4 + 4.5                -                     9.2 (.00)

Met betrekking tot 'autonomie' doen zich in het geheel geen significante effecten voor.
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Bijlage V. Informatie bij hoofdstuk 10

Tabel B 10.1. Aangepaste attitude-vragenlijst, voor het kopen van vrije tijd

Het  kopen van vrije tijd houdt  in  dat  u meer vrije dagen heeft,   dat u minder
tijd bij de organisatie doorbrengt en dat u minder geld over houdt.

Vraag  1.
Stelt u zich voor dat u vrije dagen koopt. Denkt u dat de onderstaande

gevolgen dan in uw geval zouden optreden? (ja / nee)
Vraag  2.

Wat zou u er van vinden als deze gevolgen (toch) op zouden treden? (zeer

negatief / zeer positief 5 punts-schaal)

Als ik vrije dagen bij koop heb ik:
1     meer tijd voor sport

2     minder geld om vrij te besteden
3     meer tijd voor mijn hobby's
4           minder  geld  om aan mijnjinancitle  ve,plichtingen te voldoen
5     minder geld om te sparen

6     meer tijd voor rust voor mezelf
7      minder tijd om het werk binnen de organisatie af te krijgen

8      meer tijd voor mijn kinderen (verzorgen, spelen, etc.)
9     minder tijd voor extra werkzaamheden binnen de organisatie
10    meer tijd voor vrienden, kennissen, familie
11      meer tijd voor mijn partner
12    minder geld voor het opbouwen van financitle zekerheid voor de

toekomst
13    meer tijd voor huishoudelijk werk
14    minder tijd om carnere op te bouwen
15    minder geld om teuke dingen van te doen
16    meer tijd voor mijn studie, opleiding
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