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Salariskromme

Begin dit jaar stonden de kranten vol met het D-woord, ofwel: Demotie.
Aanleiding was een voorpaginabericht in het Financieele Dagblad. Capgemini
kondigde aan dat zo’n vierhonderd werknemers – zeven procent van het
personeelsbestand – tot wel tien procent salaris gingen inleveren, omdat de
lonen niet meer aansluiten op hun marktwaarde.
Meteen brak een storm los in arbeidsverhoudingenland. De vakbonden stonden op
hun achterste benen, werkgeversorganisaties susten en zeiden dat demotie in de
meeste cao’s heus al omschreven staat, en
vele deskundigen deden hun zegje op radio
en tv. Hoe komt het dat demotie zulke heftige emoties oproept? Hoogstwaarschijnlijk
vanwege wat de wetenschappers Kahneman en Tversky omschrijven als: losses
loom larger than gains. De negatieve
gevoelens die verlies oproept, slaan veel
sterker uit dan de positieve gevoelens van
winst. Kennelijk identificeren we ons met
de achteruithollende salarissen van (vooral
oudere) Capgemini-medewerkers: als het
hen overkomt, kan het ons ook overkomen.

salarisgebouwen zijn nog altijd gebaseerd
op ‘life-time employment’. Als je net start,
verdien je eigenlijk te weinig, maar door te
beloven dat je salaris nog jaren doorstijgt,
proberen bedrijven je aan zich te binden.
De vraag is of dat nog van deze tijd is,
gezien de snelheid waarmee werk en organisaties veranderen en de behoefte van
mensen aan ‘verandering van spijs’ op zijn
tijd. Misschien moesten we lineair stijgende salarissen maar eens vervangen door

Groeiende Kloof
Hoe verontrustend ook, toch is het niet zo
gek wat Capgemini doet. Ooit sprak ik een
directeur van een metaalbedrijf die zich
stoorde aan de cao van de sector. Hij
tekende een grafiek om te illustreren wat
er gebeurt als zijn werknemers ouder worden: terwijl hun salaris doodleuk doorstijgt, geldt dit niet zonder meer voor hun
productiviteit. Die gaat soms zelfs achteruit. Zo kan met de leeftijd de kloof tussen
wat iemand waard is en wat iemand verdient almaar groeien. En durft de medewerker in kwestie steeds minder zijn heil
elders te zoeken. Een overstap naar een
ander bedrijf, dat hem op basis van zijn
waarde zal aannemen, betekent namelijk
al snel een fikse achteruitgang in salaris.
Kortom, de ‘automatische periodiek’ is
fnuikend voor inzetbaarheid.
Deze directeur heeft een punt. De meeste

salarislijnen in de vorm van een omgekeerde U: de eerste jaren groeit je salaris,
daarna blijft het een tijdje gelijk, om na
een jaar of zeven à tien – afhankelijk van
de aard van je werk – te dalen. Dat laatste
hoeft natuurlijk niet per se. Als iemand
aantoonbaar van waarde blijft, mag men
er gerust van afwijken. Maar door de
‘default’ van automatische salarisstijging
te vervangen door een ‘default’ van daling
na een fikse diensttijd, zullen meer mensen dan nu een loopbaanstap durven en
willen maken. Zodat ze daarna weer kunnen groeien, niet alleen qua salaris, maar
vooral in hun eigen ontwikkeling. •

‘Meer mensen zullen
een loopbaanstap
durven maken’

Aukje Nauta, Bijzonder hoogleraar
employability in werkrelaties
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