
A R B E I D S M A R K T

Alle jaarlijkse beoordelingen
wegens coronacrisis afgelast!

A
lle beoordelingendit jaar afgelast
…Dathoop ikopde intranetpa-
gina van elkeorganisatie inNe-
derland te lezen. Als zeüberhaupt
nog jaarlijksebeoordelingsron-
deshebben.Het ‘gewoon’ afron-

den van zo’n jaarlijkse cyclus indit coronajaar is
vragenommoeilijkheden.

Weweten immersdat 80%vandewerknemers
zich sowieso als bovengemiddeldbeoordeelt.Dit
percentage is dit jaar alleenmaar toegenomen,
omdat opwerknemers voortdurendeenberoep
wordt gedaanomzich aan tepassen.Daar komt
bij datmanagershunmensendehemel inheb-
bengeprezen, omvooral ‘demoederin tehou-
den’. Kortom:werknemers verwachten eengoe-
debeoordeling. En voor zover hunperformance
is achtergebleven,wordt dit gewetenaande
(markt)omstandighedendoor corona.

Stugdoorgaanmethet ‘normale’ proces zou
getuigen vaneenhardnekkige vormvanbedrijfs-
autisme.Managers, die debeoordelingsrondes
tochal als een lastige klus ervaren,wordenopge-
zadeldmet eenonmogelijke opdracht.Opbasis
vanwelke afsprakenwil je beoordelen?Wat zijn
de effecten van corona?Wat is de impact van
thuissituaties? Zijn erwel financiëlemiddelen
voor salarisgroei?Hoega je online fatsoenlijk
een (moeilijk) gesprek voeren?

Het latendoorgaan vandit jaarlijks circus zal
veel tijd en energie kosten,medewerkers frustre-
ren enafleiden vande coreactiviteitendiemo-
menteel alle creativiteit, wendbaarheid endoor-
zettingsvermogen vragen.Debeoordelingsronde
wordt zo eendemotivatieronde.

Bedrijvenhebbendemondvol vanagile en
resilience.Dat zienweniet terug inhun rituelen.
Waaromzetten zediebeoordelingsronde toch
door?Een inventarisatierondje langsbevriende
corporates leidt tot driehoofdverdachten: de cfo,
dehr-directeur endeondernemingsraad (or).

De cfowil doorgaanmethet ritueel, omdat
debeoordelingsronde eenbelangrijk onderdeel
is vanhet jaarlijksefinanciële proces. Ermoet
bespaardworden, duskomen lagebeoordelin-
gengoeduit.Ookdehr-directeurwil door. Soms
doorpuur gebrek aancreativiteitweet deze geen

alternatief.Dehr-directeur beweegt ook vaak te
veel inde richting vande ceo encfo, vanuit het
ideedaarmeebusinessdriven te zijn. En ten slotte
weet hij of zij vaakdederde verdachte, deor, niet
te overtuigen.

Wantdeorwil ook al door, omde volgende re-
denen.Deor vindt datmedewerkers ‘recht’ heb-
benophunbeoordeling; vorm lijkt belangrijker
dan inhoud.Deor verwacht (ja, echtwaar!) dat
iedereen juist dit jaar goedebeoordelingenendus
loonsverhoging zal krijgen. Intussenprobeert het
bedrijf te overleven,maar ziet het zich geconfron-
teerdmethet dilemmadat veel vanmensenwordt
gevraagd,maar ernauwelijks ruimte is omdit ook
monetair te vertalen.

Er zijnwel degelijk alternatieven.Geef iedereen
dehoogstebeoordeling voor goedwerk in een
moeilijk jaar, of geef geenbeoordelingen. Spreek
metde sociale partners af dat iedereendezelfde
minimale (wat kanhet bedrijf nu echt betalen)
loonsverhogingkrijgt.Dat kandusook€0 zijn.
Hetzelfde geldt voor debonussen; iedereen ver-
dient dit jaar iets, of iedereenniets.Houdwel re-
keningmetberoepsgroependiedoorhun functie
een lager basissalaris hebben.Binnendie functie-
groepgeldt danweer: iedereenhetzelfde.

Debesteuitkomst vandit jaar zou zijn omhet
beloningsbeleid te transformerennaar eenbe-
leidwaarinwinstdelingbepalend is, enwaarinde
jaarlijksebeoordelingsrondewordt afgeschaft.
Vervangdezedoor regelmatigewell-being-ge-
sprekken.Hoegaat hetmet je?Vind je jezelf ge-
zonder engelukkiger dan voorde coronaperiode?
Word je voldoendegesteunddoor jebaas?Waar
kunnenwe jehelpenmet je ontwikkeling en
performance?

Bereidmanagers voor opdeze gesprekken, ze
moeten immers eenmotiverendeffect hebben.
Degesprekken zullen veelal digitaal plaatsvinden.
Zorgdusdat jemanagers kunnenomgaanmet
weerstandenpersoonlijk-huiselijke context. Zorg
dat zij oog enoorhebben voordebijdrage aande
overall performance, en voor signalendatmede-
werkers ondersteuningnodighebben.Organisa-
ties hebbenhet afgelopen jaar veelwendbaarheid
vanhunmedewerkers enmanagers gevraagd.De
bal ligt nubij het leiderschap.
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