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Ontwikkelduwtjes

In Engeland konden mensen ooit fikse subsidie krijgen om hun zolder te laten
isoleren. Zo fiks, dat je de investering binnen een paar maanden terugverdiende.
Toch vroeg haast niemand subsidie aan. De regering vroeg zich af waarom
mensen zich zo ‘dom’ gedroegen. En stelde een team van psychologen samen,
het Behavioural Insights Team.
De psychologen ontdekten de reden: veel
mensen hadden hun zolder volgestouwd
met troep. Om die te moeten opruimen
voordat je aan isoleren toekomt, daarvoor
waren de meesten simpelweg te lui. Dus
bedacht het team dat isolatiebedrijven net
zo makkelijk een zolderopruimer erbij
konden leveren. Gevolg: vijf keer zoveel
zolderisolaties.

zijn. In sommige cao’s geeft men daarom
ontwikkelbudgetten aan medewerkers: een
bedrag van soms vijfhonderd, soms duizend euro per jaar dat mensen vrij kunnen
besteden aan persoonlijke ontwikkeling.
Helaas zijn zulke budgetten vaak hetzelfde
lot beschoren als de Engelse isolatiesubsidies in hun begintijd. Slechts weinig werknemers maken er gebruik van.

voetstappen
Het Behavioural Insights Team heet ook
wel de Nudge Unit, vernoemd naar de
zogeheten nudge theory. Deze houdt in dat
je mensen duwtjes in de goede richting
kunt geven, waardoor ze gedrag
kiezen dat ze anders niet zo snel zouden
vertonen. Een voorbeeld zijn de sms’jes die
de Britse belastingdienst verstuurt om
mensen eraan te herinneren dat ze nog
belasting moeten betalen. Dat leverde
de staat dertig miljoen pond op. Een
ander voorbeeld: op het treinstation van
Amersfoort vind je een nudge op de roltrappen. Rechts op elke traptrede staan
twee rode voetafdrukken naast elkaar,
links op elke traptrede afwisselend één
groene linkervoetafdruk en dan één groene
rechtervoetafdruk. Daardoor lopen mensen
aan de linkerzijde van de roltrap automatisch door. En zijn treinreizigers des te
sneller van de perrons af.

Makkelijk ‘shoppen’
Maar laatst kwam ik een uitzondering
tegen. Dit was een organisatie waar een
paar werknemers zélf het idee van een ontwikkelbudget hadden verzonnen. En het
voor elkaar hadden gekregen dat het
management hun idee omarmde. Belangrijker nog was dat ze er vervolgens een

Ontwikkelbudget
Net als de zolder opruimen, belasting betalen en traplopen vinden veel mensen het
ook moeilijk om zichzelf te blijven ontwikkelen. Toch is dat broodnodig om bij te
blijven in je vak en duurzaam inzetbaar te

‘Werknemers verzonnen
zélf het idee van
een ontwikkelbudget’
loopbaanmarkt omheen organiseerden. Zo
konden werknemers heel makkelijk ‘shoppen’ voor een leuke cursus, een loopbaancoach of een sollicitatietraining. Binnen
no-time had het gros van de medewerkers
het ontwikkelbudget besteed. De loopbaanmarkt was een slim duwtje in de goede
richting. Bedenkt u het volgende ontwikkelduwtje? •
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar
employability in werkrelaties
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