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ARBEIDSMOTIVATIE

Vanmorgen hebben r,/e erover gesproken dat - a1s we ooit meË lconkurrentíe te
maken hadden - dit over een jaax of trsee alleen nog maar veel zwaarder kan
worden. Van alle kant.en zullen we elkaar hierin moeten steunen en op veel
onderdelen kunnen wij door organiseren, investeren etc. ons een goede ui.e-
gangspos i tie verr,rerven.

Een van onze kostenfaktoren is de arbeid en tijd van onze medewerkers en
bouwvakkers, dus zowel op de diverse afdelingen a1s op de v¡erken . Dat zíjn
niet alleen kosten van deze arbeid zeJ-f (16 ã 17 gld. per uur), maar ook
die door het zorgvuldig en oven^/ogen gebruik maken van materiaal , materie-e.l,
alsoolc het ander:en in de gelegenheid stellen hun werk goed te doen.
A.an deze kosten.faktor kunnen wij voor een deel meehelpen door een goede be-
drijfsorganisatie, maar voor een ander deel zu1len we het goeddeels aan U,
leiders van de diverse groepen en r¿erken, moeten overlaten, namelijk op het
punt van goed g-emotiyee.rjls mensen aan het r¿erk te hebben, dat r.¡i1 zeggen:
mensen met de wil er ieLs goeds van de maken.

Toen ik jong was, hoorde ik thuis vaak zeggen: deze of gene moesten ze eens
met gloeiende kolen achter zrn achtersÈe zitten. Dat ís natuurlijk een rniddel
om de motivâtie te bevorderen en bij de jeugd heeft het zin om ze op deze
manier r+at fut bij te brengen. Bij voh,rassenen moel U het daarvan natuurlí-jk
nieÈ hebben. Aan zulken is geen eer te behalen, die dienen bi-j selelttie uit
te va11en.

Ben grote groep van mensen wil eveff^rel echt wel, vooral a1-s ze wat liefde
voor hun vak hebben en daartoe bieden de bouwvakken, ondanks klimaat, toch
meer mogelijkheden als veel ander r.¡erk. Het is nu de kunst om ze zover te
krijgen, dat ze er een ekstra schepje bovenop gooien.
Nu moet U zich niet afvragen: moet dat notr ¡o'e1? I.le zijn Ëoch geeu kinder-
juffrouuen, ons zelf is toch ook vaak niets te veel? En gelukkig zijn de
meesten van U beþaald niet gauw zover, dal zíj het wel geloven. I^lat dat be-
treft heeft Uw direktie her met die arbeidsmotivatie nog het gernakkelijkst.
Maar U moet bedenken dat U door selektie, niet a11een l¡regens vakkennis, maar
o.a. ook vail^/ege Ur¡ zin in de "job" zover bent gekomen en sor,¡ieso tot de top
Ëien of minder procenÈ behoort.

Uit ziektecijfers¡ somsrhier en daar ook produlctiecijfers, meenden wij dat
het goed was na te gaan of bij ons die arbeidsmotivatie achteruit liep en

wat ieder er aan zou kunnen doen. Vorige week op de bedrijfsver:gadering hebben
\^re er uitvoerig over gediskussieerd, A1s algemeen beeld kwam naar voren dat het
bij ons zeket niet hard achteruit liep o.a. ook wel door wat meer ;elektie-
mogelijkheden. Van de andere kant dat het op veel plaalsen nog beter zou
moeten kunnen.
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Ja, en wat er aan te doen? Deze inleiding en naar ik hoop toch ook nog
enige diskussie, kari uiteraard niet veel meer dan eens een steen gooien
in een rustig kabbelende rivier, waarbij de kringen zich zullen verspreiden.
Zo hoop ilc ook, dat U $zeer eens over deze zaak gaat nadenkenr r¡/anË zoaLs
met alles krijgt men zijn gewoontes en went men er zo aan, dat het een
sleur dreigt te worden, terwíj1 wij a1s mensen toch altijd open zouden moeten
staan voor verandering, a1s dit tenminste verbetering zou kunnen inhouden.

Allereerst nu eens de zaak negatief bekeken: ¡¡at verhindert i.edere arbeids-
lust? Omstandigheden, die men ervaart a1s beroerder, dan nodig is. Men slikt
vee1, maar niet als de andere pârtij er: met de pet naar gooit. Iliermee be-
doel ik niet uitsluitend het schaftlokaal en de toiletwagen, maår ook de our
sÈandigheden direkË bij het r,aerk, de werkverdeling, de ploegindeling, hel:
r¡erken binnen of bui.ten bii slecht \.nleer etc.
Dan zonder veel gezeur een redelijlce en nenselijlce verhouding van chef en
onde::geschikte. DaË betekent niet hem gelijk geven a1s hij het niet heeft,
maar wel het ook eens door zijn ogen bekijken. Dus vooral eerlijk en loyaal
zijn. Heeft men het druk, dit gewoon laten blijken, maar bij een andere ge-
legenheid u'e1 een kans geven"
Dit begint op een zedenpreek te lijkerì, maar in werkelijkheid is dit bij de
meesten van U a1s altijd praktijk geweesL. A11een onze goede voorneurens
worden wel eens door gebrek aan lijd vergetenl

Het vorenstaande bepaalt ei"genlijk het klimaat dat zondermeer nodig is
het goed funktioneren van \.,¡erk en afdeling. Maar waL kunnen wij doen -
doen - om onze merrsen werkel ijk gemotíveerd en met plezier'ín hun werk
laten arbeiden? Dat is de vraag die ik vandaag met klem aan U voorleg,
U ook hierover tot verdere resulËaten zulË komen,

voor
pos itief
te
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llat denk ik dat we kunnen doen?
In ieder geval informatie verstrekken. l,le proberen a1 iets te doen: tekeningen
in het schaftlokaal; ons signalement; informatie via werkoverleg. Maar dit kan
stuk voor stuk r,zorden uirgebreid. Natuurlijk kunnen i,¡e niet alle onbegrip de
wereld uitbannen, maa:r aan onnodig onbegrip en onwetendheid kunnen we iets doen.
Toon in Uw omgang met Uw mensen - ook t.o.v. llw chefs - dezelfde loyaliteit als
deze ook steeds tegenover U tonen. Een bedrijfsleider bijvoorbeeld is misschien
in het oog van sormtigen een man, die in een mooie âuto maar !ùat van werk naar
werk rijdt; een man op kantoor een pennelikker die geen echt r+erk doet; omge-
keerd is mogelijk de bouwvakker in het oog van de technikus alleen maar goed
voor de beton. Geef ieder een idee van wat de ander doet. Een enkele opmerking
steInt vaalc tot nadenken.
Zo ook ínformatie over hun werk: r,¡aar díent het voor en t¡aarvoor doen we het?
Natuurlijlc blijven er zaken, die voor hen niet gemakkelijk te va.tten blijken.
hlaarvoor hard werken en dan zien dat hi:izeû nog onbewoond bl.ijven?
Iets heel anders: de taak \¡¡aar mogelijk interessant maken. Ilet drie man een
vloer kant en klaar maken geeft meer voldoening dan alleen de stalen kist op
zíjn plaaLs brengen en dan naar de vo1gende. Geeft bovendien door betere af-
sternmogelijkheden vaak betere resultaten.
En dan hel geld, vroeger motivatie nr. I, tegeß,Joordig in onze sociale maat-
sctrappij niet meer, blijft m.i. toch belangrijk; blijkt waar men nog eeht in
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t,arief kan werkenl Misschien op den duur veel belangrijker: de werkzekerheid,
kontinuiteit. Men is niet meer zo de huurling, maar men behoort bij een groep,
men kan in die groep iets betekenen; nogelijk niet direkL in het grotere Wilma-
verband, maar wel in de Wikna in die of die stad. Men dienÈ niet zelfgenoeg-
zaam te zíjn, maar ¡^¡el zelfrespekt Ëe kunnen hebben.

Natuurlijk speelt bij notivatie ook het rnilieu een ro1; daar kan een anti-
moÊívatie vanuit gaan. Indien men dit merkt, dan moet men trier zo snel mogelijk
mee kappen. DiË maakt in de groep altijd meer kapot dan goed'

Dit alles is bijelkaar een aantal gedaehten. De ondergrond ís r¿at een van U

deze week zeer treffend zei: wij moeÈen de mensen nieË motiveren. DaÈ moeten
ze zeLf. doenr'maar wij moeËen hen in de omstandigheden plaatsen, I^raarin ze
daË kunnen.

Ik heb op mij genomen om met U over dit onderwerp te spreken, hoer^rel ik uicer-
aard geen spãcial-ist ben op dit gebied; dan had ilc mogelijk soeiologie moeten
studeren, maBr als iemand die neË a1s U in de praktijk meË deze zaak te maken
heeft., erover gedacht heeft, rondgekeken en geI-uisterd heefË. Dal ve.rrvacht ik
ook van U, zij het met een r+aarsehuwing. Toon bij dit al1es de beslistheid,
die men van U ver.wacht, en blijf baas - ziJ het een redelijkel
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