
H
et is maandagavond 22.00 uur, hartje

Londen en stockbrokerDavid Hazel-

man (29) drinkt met twee klanten, die

hij adviseert welke aandelen zemoe-

ten kopen, een pint in de pub. Eigenlijk

had hij andere plannen, maar ‘zo

werkt het nu eenmaal als je voor een carrière in de

City kiest, dan staat je werk op nummer één. Vorig

jaar moest ik mijn zomervakantie afzeggen omdat

de baas liever had dat ik doorwerkte.’ Die toewijding

wordt goed beloond: bovenop zijn salaris (voor een

starter tussen de 35 en 45 duizend pond) krijgt hij in

januari een bonus die kan oplopen tot anderhalf

keer zijn jaarsalaris. De exacte hoogte hangt af van

of hij zijn doelstellingen heeft gehaald (‘nee, dus’) en

‘hoe de pet van de baas staat’.

Succesvolle verkopers maken zich nooit
zorgen over hun inkomen. Ze bepalen na-
melijk zelf wat ze verdienen.Het is een gevleu-

gelde uitspraak onder verkopers, waarover ze in de

Londense City nu wel anders denken. Door de kre-

dietcrisis is de bonuspool – het bedrag dat in de hele

City is gereserveerd voor de betaling van bonussen –

twintig tot dertig procent lager dan vorig jaar. Het is

dus hoogst onduidelijk of een bonus wordt uitge-

keerd en hoeveel dat is. Die onzekerheid zorgt bij Ha-

zelman en zijn collega’s voor onrust. ‘Behalve een

keer goed shoppen en een vakantie had ik nog geen

bestemming voormijn bonus, maar ik heb collega’s

die het hele jaar op te grote voet leven en alle gaten

moeten dichtenmet hun bonus. Als ze niets krijgen,

hebben ze een groot probleem.’

Accountmanager Bas Werner (31) heeft de hoop op

een fijne salarisstrook aan het einde van het jaar al

bijna opgegeven. Tweederde van zijn bonus kan hij

per maand verdienen, de rest vormt een ‘spaarpotje’

dat aan het einde van het jaar wordt uitgekeerd.

Maar sinds zijn bedrijf in januari een bonusregeling

invoerde, heeft hij slechts één keer een deel van zijn

maandelijkse bonus gekregen. Werner: ‘Ik kreeg vo-

rig jaar een andere baan aangeboden waar ik vijf-

honderd euromeer kon verdienen. Ik besprak het

aanbodmetmijn huidige baas en die boodme ook

extra salaris, maar danmoest ik wel tekenen voor

een bonusregeling in plaats van een vaste dertiende

maand. Volgens hem kon ik dan wel rekenen op drie

extramaandsalarissen. Nu blijkt dus dat dit niet zo

is. Ik voel me zwaar gepakt.’

Dit jaar moet hij 525 contracten afsluiten, ruim

tweehonderdmeer dan vorig jaar. Hij schat dat hij

uitkomt op 350 – ‘dan heb ik de laatste maanden nog

wel watmazzel nodig’ – maar pas als hij tachtig pro-

cent van de doelstelling heeft gehaald (ofwel 420

contracten), ‘begint de teller te lopen’. Als alles volle-

dig hadmeegezeten, was het hemmisschien gelukt,

maar alle organisaties in zijn branche rekenen op

tien procent groei terwijl demarkt vier procent is

gekrompen.

De gouden tijden voor verkopers zijn
voorbij. De hoge targetswaarmee ze hebben te

maken, zijn vastgesteld in een tijd waarin iedereen

nog in een jubelstemming verkeerde. En sinds de

kredietcrisis vanuit Amerika is overgeslagen naar

Nederland, blijken die onhaalbaar. De consument

Verkopen in mindere tijden

De kredietcrisis hakt er ook in bij verkopers die forse bonussen kregen

naast hun salaris. De gouden tijden zijn voorbij.
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‘ALWEER GEEN BONUS...’



houdt de hand op de

knip en verkopers

(vooral van luxe goede-

ren zoals auto’s) die per

maand worden afgere-

kend op verkochte aan-

tallen, zien het effect

daarvan direct op hun sa-

larisstrook.

Het merendeel van de orga-

nisaties past de targets niet
aan volgens RaymondWelmers

van beloningsadviesbureau Towers

Perrin. Om echt goede verkopers gemo-

tiveerd te houden, veranderen ze hooguit

iets aan de uitbetaling rondom de doel-

stellingen. Bijvoorbeeld: de target blijft

duizend eenheden, maar waar de verkoper

normaal begint te verdienen bij achthon-

derd stuks, zou tijdens een recessie de uit-

betaling van de bonus beginnen bij zeven-

honderd stuks. En over alle verkopen vanaf de

duizend stuks ontvangt hij niet anderhalf,

maar twee keer zijn bonus. ‘Zo kun je als top-

verkoper dus eigenlijk profiteren van een re-

cessie’, zegt Welmers. ‘Maar danmoet je wel in

een organisatie werken die het salesplan aan-

past.’ De meeste kans daarop bestaat volgens

hem bij hightech bedrijven, Angelsaksische

bedrijven – ‘die spelen het spel al langer’ en

echte sales- en marketingorganisaties zoals

de meeste fastmovers.
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GEEN BONUS...’

70/30 of 30/70?
In sales is het gebruikelijk dat het salaris
bestaat uit een vaste en een variabele

component. De verdeling daartussen varieert
van 30/70 voor een buitendienstfunctie bij een
financiële instelling tot 90/10 voor een keyac-
countmanager bij een multinational, die erop
wordt afgerekend of hij de klantrelatie met de
meest belangrijke klanten van een organisatie
wel goed beheerd. Meest voorkomend is een
basissalaris van zeventig procent en dertig
procent variabel. Het variabele deel, oftewel
de bonus, is afhankelijk van de geleverde pres-
tatie: hoe meer iemand verkoopt, hoe meer hij
verdient. In veel gevallen is de bonus geba-
seerd op de omzet of volume, het aantal ver-
kochte producten. Bij functies waarin relatie-
beheer een grotere rol speelt, kan de bonus
gerelateerd zijn aan het behouden en het uit-
bouwen van de (omzet)portefeuille. Volgens
ingewijden – zoals Rikkert van Walbeek, die op
zijn blog ‘Sales is een Vak’ een discussie start-
te over hoe een goed bonusschema eruitziet –
moet een bonussysteem progressief zijn, dus
naarmate de verkoper dichterbij zijn target
komt, verdient hij meer. Ook is het belangrijk
dat de kassa niet stopt met rinkelen zodra het
doel is bereikt. Wil een bonussysteem motive-
rend zijn dan moet het ‘plafondloos’ zijn en
boven de honderd procent zou de bonus harder
op moeten lopen.

■



Als organisaties

de bonusrege-

ling niet aanpas-

sen aan de tegen-

vallende economi-

sche resultaten, gaan

verkopers om zich

heen kijken, merkt

Frans Hoek van werving-

en selectiebureauMichael

Page. Vooral onder accountma-

nagers, vertegenwoordigers en

buitendienstmedewerkers heerst on-

rust. ‘Zij worden permaand beloond op

basis van omzet of verkochte producten en

merken het dusmeteen in hun portemonnee als

het tegenzit.’Wel moet hij toegeven dat verkopers de

laatste vijf jaar verwend zijn. ‘We hebben temaken

met een grote groep jongemensen die in een goede

tijd het verkoopvak zijn ingerold – ze hoefden het

raammaar open te zetten en de orders vlogen bin-

nen – nu er een recessie aankomt, moeten ze eerst

eelt op hun ziel krijgen.’

Wat hemwel opvalt, is dat verkopers steeds vaker

onderhandelen over een hoger vast salaris. In totaal

gaat hun inkomen erop achteruit, maar ze willen ze-

kerheid. Dat die zekerheid niet zaligmakend is,

merkte financieel adviseur Aydin van den Bergh

(34). Pas toen de bank waar hij voor werkt onlangs de

bonusregeling van volledig op provisiebasis – met

het minimumloon als garantie – naar een vast basis-

salaris van zeventig procent aangevuldmet een va-

riabele beloning veranderde, merkte hij hoezeer

geld hemmotiveerde. ‘De bonus was gestaffeld, dus

boven een bepaalde omzet kreeg ikmeer bonus. In

plaats van vijfhonderd euro, kreeg ik er per hypo-

theek bijvoorbeeld nog eens vierhonderd euro bij.

Dat zorgde ervoor dat ik het hele jaar op scherp

stond.’ De kredietcrisis in Amerika –mede veroor-

zaakt doordat verkopers voor hun eigen gewin hy-

potheken verkochten die klanten niet konden beta-

len – vormde de aanleiding voor de verandering.

Van den Bergh snapt dat zijn bedrijf de consument

wil beschermen te-

gen verkopers die

kost wat kost hun

bonus willen halen,

maar zelf is hij niet

blij met de nieuwe re-

geling. ‘Ik had in de eer-

ste drie maanden van het

jaar al evenveel verdiend als

mijn gehele vaste jaarsalaris.

En ik verkoop nu niet minder

dan voorheen, ik behoor tot de

toppers.’ Nu ondanks zijn goede resul-

taten de targets die zijn gesteld voor het

overgebleven deel van zijn bonus onhaalbaar

lijken, is hij geneigd de handdoek in de ring te

gooien. ‘Omdat de financiële prikkel is weggevallen,

word ik lui. Ik werk geen zeventig uur per week

meer, hooguit vijfenveertig.’

Werner herkent het gevoel van demotivatie
dat Van den Bergh beschrijft. ‘Ik loop nog steeds als

een jonge hond achter alles aan wat lekker ruikt,

maar nu ik weet dat een bonus onbereikbaar is, loop

ik net watminder hard. Als ik aan het eind van de

maand nog een paar contractenmoet sluiten om

mijn bonus dan haal ik een paar avonden door,

maar waarom zou ik dat nu doen? Ik haal het toch

niet.’

Verkopers worden gedreven door twee dingen: geld

en erkenning, zegt Rikkert vanWalbeek van Sa-

lesXeed dat bemiddelt in salespersoneel. De bonus

voorziet volgens hem in beide behoeften. ‘Het zijn

keiharde euro’s en als een verkoper op vakantie wil,

is hij daarvan afhankelijk, maar belangrijker nog:

geld is de “vermaterialisering” van erkenning: als jij

je bonus haalt, weet iedereen dat je goed je best hebt

gedaan.’

Nu bonussen wegvallen, moeten werkge-
vers andere manieren verzinnen om hun
verkopers het gevoel van erkenning te ge-
ven. Een verkoper heeft de intrinsieke drive om te
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‘Ik loop nog steeds als
een jonge hond achter alles
aan wat lekker ruikt, maar
nu ik weet dat een bonus
onbereikbaar is, loop ik net

wat minder hard’

De 80/20 regel
Een gouden salesregel: twintig procent
van de verkopers zorgt voor tachtig pro-

cent van de omzet. Maar tachtig procent van de
salesforce denkt dat hij tot de top twintig
behoort, zegt Raymond Welmers van belo-
ningsadviesbureau Towers Perrin. ‘Voor die
mensen wordt het lastig tijdens een recessie.
Zij geven het product of marketing de schuld
als ze hun bonus niet halen, maar eigenlijk ligt
het aan de eigen kwaliteiten.’
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scoren’, zegt

BennoMallee

van Redfoxblue,

een advies- en

trainingsbureau

dat is gespeciali-

seerd in de sales-

branche, ‘en hij ver-

wacht dat er iets te-

genover staat, maar

dat hoeft niet per se

geld te zijn. De satisfactie

van geld is relatief kort en

het is een kwestie van gewen-

ning: na een of twee jaar wordt

de beloning niet meer als variabel,

maar als vast gezien. Wanneer de bo-

nussen dan tegenvallen is het risico van de-

motivatie extra groot.’

‘De laatste keer mocht ik niet mee op incentive naar
Valencia omdat ik net niet bij de tien beste verko-

pers van het bedrijf hoorde. Ik ben er letterlijk ziek

van geweest.’ Nu de bonus van Van den Bergh tegen-

valt, is het vooral de competitie met zijn collega’s en

de erkenning die hij krijgt voor zijn prestaties, die

hem drijven. ‘Ik verwachtte echt dat ik meeging, ik

had zelfs al thuis tegenmijn vrouw gezegd: ‘houd

die datummaar vrij’. Dit gaat hem niet nog een keer

gebeuren, nam hij zich voor: wel of geen bonus, sco-

ren zal hij. ‘Ik wil bij de beste tien horen. Waarom

dat zo is, vraag ikmezelf al tien jaar af. Het geeft me

gewoon een goed gevoel als ik op een podium sta

met een bos bloemen

of wanneer er eenmail

rondgaat metmijn

naam in de top tien.’

Bovendien schept het

halen van targets pre-
cedenten, merkte hij.

Als je een opleiding

wilt volgen, is het geen

probleem en je krijgt

vrijheid. Niemand die

tegen je zegt ‘je moet

deze week nog zoveel

afspraken lopen’.

VanWalbeek vindt het

jammer dat organisa-

ties niet vaker in-

spelen op de be-

hoefte aan erken-

ning, status en ver-

antwoordelijkheid

die verkopers heb-

ben. ‘Het gaat er niet

de hele dag omwie bo-

venaan het lijstje staat,

maar bijvoorbeeld wel dat

je als beste verkoper op de

maandelijksemeeting bij-

voorbeeld een horloge kunt

winnen. Dat horloge is dan niet

zomaar een horloge, maar een sym-

bool voor succes. Als je dat horloge

draagt, weet iedereen dat je de beste bent.’

Juist als het economischminder gaat en bonus-

sen tegenvallen, moet een werkgever zijn waarde-

ring laten blijken om ervoor te zorgen dat mensen

toch blijven presteren, vindt Hoek. Verkopers raadt

hij aan vooral niet binnen te gaan zitten en elkaar de

put in te praten, maar zich te richten op de corebusi-
ness: naar buiten en verkopen dus. ‘Stel overleg over

een nieuw verkoopmodel, trainingen en interne ver-

gaderingen uit, inmindere tijdenmoet je in de

buurt zijn van de klant. Dat het misschien opvalt als

je weermet een bos bloemen op de stoep staat,

moet je maar negeren. Het is de enigemanier om je

doelen nog te halen.’

In Londen waar collega-bankiers met verhuisdozen

op straat staan, maakt David

Hazelman er geen halszaak

van of hij zijn bonus krijgt.

Want waar vorig jaar de

hamvraag was ‘hoe groot

zoumijn bonus zijn?’, vraagt

nu iedereen zich af: ‘hoe be-

houd ikmijn plek?’

ZIE OOK HET ARTIKEL OP
PAGINA 7.
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‘De satisfactie van geld is
relatief kort en het is een
kwestie van gewenning: na
een of twee jaar wordt de

beloning niet meer als varia-
bel, maar als vast gezien’

Je krijgt wat je beloont
Op een callcenter liepen de wachttijden op.
Ommedewerkers te motiveren meer

gesprekken te behandelen, bedacht de manager
van de afdeling een bonus per aangenomen
gesprek. Vanaf dat moment werd de verbinding wel
heel vaak verbroken. Wat gebeurde er?
Medewerkers namen wel meer gesprekken aan en
haalden zo hun bonus binnen, maar na het opne-
men werd de haak meteen op de hoorn gegooid.
Het is een typisch voorbeeld van ‘krijgen wat je
beloont’ en volgens hoogleraar prestatie en moti-
vatie Nico van Yperen de donkere zijde van presta-
tiebeloning. ‘Het is een menselijke neiging dat als

bepaald gedrag wordt beloond dat mensen zich
daarop gaan richten, maar op lange termijn werkt
het averechts. Als je een verkoper beloont aan de
hand van het aantal stuks dat hij verkoopt, richt hij
zich daarop. Andere aspecten als klantenservice,
meedenken met de organisatie en collegialiteit
veronachtzaamt hij.’ Dat verkopers nu vaker hun
bonussen niet halen, heeft volgens hem als voor-
deel dat er nu wordt nagedacht over prestatiebelo-
ning. Het lijkt logisch verkopers te belonen voor de
hoeveelheid die ze verkopen, maar er zit een hele
wereld achter. Juist in economisch mindere tijden
zouden organisaties dat moeten belonen.’

■


