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Waarom heb je dit boek gekozen?

Het stond op de aanbevolen leesl i jst voor Product
Owners op Scrum.org. Het verschilde nogal van de
andere boeken op die l i jst. Het ging niet over
onderwerpen als user stories en estimates. Maar over

motivatie. Ik vroeg me af wat dat met de rest te maken
heeft. Het intrigeerde me.

Motivatie raakt ons werk op verschil lende manieren. In
de eerste plaats kri jgen wij als requirements engineers te
maken met de gevolgen van de manier waarop
stakeholders “gemotiveerd worden”. Of die motivatie nu
spontaan bij de stakeholder zelf ontstaat of door prikkels
in zi jn of haar omgeving. Daarom is het voor een
requirements engineer nuttig om kennis te hebben over
hoe motivatie werkt. In de tweede plaats is een
requirements engineer zelf ook werknemer. Wij hebben
dri jfveren om dit werk te doen.

Motivatie is een interessant onderwerp, omdat het te
maken heeft met waarom mensen acteren zoals ze
acteren. Soms ben je aan het werk en loopt al les goed.
Je bent geconcentreerd en effectief en je weet precies
wat je wanneer moet doen. Die situatie heet flow. Daarin
speelt motivatie een hoofdrol. Een groot deel van dit
boek gaat over flow. Hoe kri jg daar greep op, hoe zorg je
dat je flow bereikt?

Creativiteit in de werkomgeving wordt in onze ti jd steeds
belangri jker. Werknemers zijn kenniswerkers geworden.
Ze worden geacht “out of the box” te denken. Beloning is
een extrinsieke voorwaarde geworden om je werk te
kunnen doen: een hygiënefactor (dissatisfier in het Kano
model). De positieve motivatie (satisfier) moet komen uit
de betrokkenheid bij de inhoud van het werk. Terwij l ik dit
las realiseerde ik me hoe veel Motivatie 2.0 (zie kader)
nog alti jd in organisaties wordt toegepast. Motivatie 3.0
heeft een enorme kracht, waar nog bijna geen gebruik
van wordt gemaakt.

Zo werkt intrinsieke
motivatie
In deze serie interviews spreken Hans Siebering en Reinoud de Leve
met een collega requirements engineer naar aanleiding van een artikel
of een boek dat hem of haar inspireerde. Deze keer spreken ze met
Katarzyna Kot – Managing Consultant bi j Devoteam. Op de vraag welk
artikel of boek de aanleiding voor dit interview moest zi jn, kwam meteen
het antwoord dat dit het boek ‘Drive’ van Daniel H. Pink moest worden.
Aangestoken door Katarzyna’s enthousiasme ontdekten Hans en
Reinoud dat het onderwerp – motivatie – heel wezenli jk is. Niet al leen
voor requirements engineers, maar voor iedereen in een werksituatie.

Interview met Katarzyna Kot

door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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Katarzyna Kot

Drive  Daniel H. Pink

Het boek begint met een opmerkeli jk experiment dat in 1 949 werd uitgevoerd met apen. Het doel van het
experiment was het leervermogen van resusapen te onderzoeken. Tijdens het experiment zouden de apen
een aantal puzzels moeten leren oplossen. Om de dieren al een beetje te laten wennen aan de puzzels
werden deze voor het onderzoek al bi j hen in het hok gedaan. Het verassende was dat de apen uit zichzelf de
puzzels begonnen op te lossen. Ze deden dat vaak en waren er opvallend goed in. Toen de onderzoekers later
met de dieren aan de slag gingen en de apen een beloning kregen als ze de puzzel goed oplosten, bleek dat
de apen minder vaak een puzzel oplosten en dat ze daarbij ook veel meer fouten maakten dan toen ze het nog
uit eigen beweging deden. Dit was precies het tegenovergestelde van wat men verwachtte.

Vele jaren later zi jn soortgel i jke onderzoeken uitgevoerd bij mensen met vergeli jkbare resultaten. Men stelde
toen vast dat de intrinsieke motivatie geheel of gedeeltel i jk wordt uitgedoofd door een extrinsieke motivatie in
de vorm van beloning of straf.

De centrale stel l ing van het boek is dat er een mismatch is tussen wat de wetenschap weet en wat het
bedri jfsleven doet. Beloning en straf werken wel in bepaalde omstandigheden, maar kunnen de creatieve en
conceptuele vermogens kapot maken, die een grote rol spelen bij de huidige en verwachte economische en
sociale ontwikkelingen.

Daniël Pink onderscheidt 3 versies van motivatie ('drivers')

Motivatie 1.0. Biologisch (voldoende eten, veiligheid, seks)
Deze hebben we nodig om te overleven. Het is in werking vanaf het ontstaan van het leven en doet
het nog steeds goed.

Motivatie 2.0. Extrinsiek (beloning en straf)
Met het ontstaan van een complexere samenleving ging de Motivatie 2.0 een steeds belangri jkere rol
spelen. De enorme groei van de welvaart van de laatste eeuwen is voor een groot deel te danken aan
het succes van Motivatie 2.0. De laatste eeuw is, gebaseerd op de ideeën van F.W. Taylor, Motivatie
2.0 stelselmatig ingezet in de industrie en andere bedri jfstakken. Ook nu wordt nog alti jd veel gebruik
gemaakt van Motivatie 2.0. De auteur wijst er echter op dat er schaduwkanten aan Motivatie 2.0 zitten.
Het werkt zelfs in toenemende mate contraproductief.

Motivatie 3.0. Intrinsiek (autonomie, meesterschap, zingeving)
Het boek geeft aansprekende voorbeelden van bedri jven, die de upgrade naar Motivatie 3.0 met
succes hebben gemaakt. In aparte hoofdstukken wordt beschreven hoe de toepassing van meer
autonomie, meesterschap en zingeving niet al leen het werkplezier, maar ook de productiviteit kunnen
vergroten. De overgang van Motivatie 2.0 naar 3.0 is geen eenvoudige onderhoudsupgrade. Deze
upgrade kan alleen maar uitgevoerd worden, wanneer vastgeroeste mensbeelden en ideeën over de
verhouding tussen werkgever en werknemer in beweging komen.

Daniel Pink stelt voor medewerkers zelf verantwoordeli jkheid te geven voor het bepalen van het beleid.
Daarmee creëer je een goede basis voor intrinsiek gemotiveerde werknemers.
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Interview

Welke raakvlakken heeft dit boek met
requirements engineering?

Volgens de Standish Group mislukken veel projecten
doordat er te weinig stakeholderbetrokkenheid is of de
verwachtingen niet kloppen of de doelstel l ingen
onduidel i jk zi jn. Hier speelt motivatie een rol. De
requirements engineer moet kennis aan de stakeholder
‘ontlokken’. Hoe motiveer ik iemand dat hi j de kennis met
mij gaat delen, dat hi j mij niet als een bedreiging ervaart?
En hoe zorg ik dat hi j betrokken bli jft in de loop van het
project? Het weten hoe motivatie helpt mij om
stakeholders op de juiste wijze te benaderen.

Denk je dat het toepassen van extrinsieke
motivatie remmend werkt op de creativiteit?

Ik denk dat dat bewezen is. In het boek staat het
voorbeeld van het bedri jf Atlassian. Dat heeft na een

paar jaar experimenteren ingesteld dat de werknemers
twintig procent van hun werkti jd naar eigen inzicht mogen
besteden. Af en toe houden ze zogenoemde FedEx
dagen, waarop ze de resultaten van die naar eigen
inzicht bestede ti jd aan elkaar presenteren. De meeste
producten van het bedri jf, waaronder Jira, zi jn ontstaan
op die dagen. De financiële mensen protesteerden
vanwege de grote kosten. Maar de niet-routine,
conceptuele en creatieve vaardigheden van de
werknemer, die aangesproken moeten worden vragen
om een dergeli jke benadering.

Bij routinewerk, waarbij creativiteit onbelangri jk is, werkt
Motivatie 2.0 goed. Bij creatieve activiteiten kan beloning
belemmerend werken. Als je een schilder een beloning
voorspiegelt, om een schilderi j te maken dat mensen
mooi vinden, gaat de schilder proberen de beloning in de
wacht te slepen en verdwijnt de creativiteit naar de
achtergrond. Er is in westerse bedri jven een tendens om
routinewerk steeds meer uit te besteden. Aan
lagelonenlanden of aan machines. De creatieve taken
bli jven over.

Projectmanagers werken vaak met extrinsieke motivatie.
Dat l igt in de aard van het werk. Dat is typisch Motivatie
2.0: managers scheppen voorwaarden om te werken.
Het idee dat mensen gemanaged moeten worden gaat
uit van een passief mensbeeld. Hoe stel je je voor dat de
autonome werknemer wordt aangestuurd? Niet: die is
zelfsturend.

Motivatie 3.0 heeft een enorme kracht,
waar nog bijna geen gebruik van wordt

gemaakt.
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Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je
intrinsieke motivatie blijft bestaan?

Als je onder te hoge druk staat, verdwijnt je intrinsieke
motivatie. Als dat dreigt te gebeuren probeer ik het
mechanisme uit te leggen. Door het probleem op tafel te
leggen creëer je ruimte voor jezelf. Door transparant te
zijn en regelmatig feedback te geven, kun je aantonen
dat je de autonomie verdient, die je nodig hebt om goed
te kunnen werken. Wanneer het vertrouwen toegenomen
is, kun je in de positie komen dat je kunt zeggen 'laat me
maar even'. Teveel communicatie over de status van het
werk werkt belemmerend voor de voortgang.

Jij leidt zelf mensen op zodat zij zich kunnen
certificeren. Organisaties willen vaak dat
medewerkers zich laten certificeren, met een
verwijzing naar de verkoopbaarheid. Hoe
verhoudt zich dat met motivatie 3.0?

Ik heb meegemaakt dat mensen graag een training wil len
volgen, maar weigeren het examen te doen. Iemand die
daarvoor kiest heeft volgens mij een sterke intrinsieke
motivatie. Het halen van een certificaat zou voor een
ervaren Requirements Engineer niet zo lastig hoeven
zijn. Het is handig als je het hebt, dan hoef je niet meer
aan te tonen dat je bepaalde kennis en vaardigheden
hebt. Als je al leen gaat certificeren van wege de beloning
van je manager, is dat geen goede motivatie.

Katarzyna Kot werkt als managing consultant bi j Devoteam
Nederland. Ze is ruim 1 0 jaar actief op het gebied van business
analyse en requirements engineering. Katarzyna helpt
organisaties bij het introduceren en behouden van best practices
op dit vakgebied. Dit doet zi j door voor elke klant de juiste
samenstel l ing van processen, technieken en tooling te vinden
die een optimale meerwaarde leveren.

Katarzyna is een business analist, coach en trainer van het BCS
certificeringstraject voor Business Analisten. Ze is ook een
bestuursl id van de Nederlandse chapter van de I IBA
(International Institute of Business Analysis).

Katarzyna is l id van de Programmaraad van het DREAM event.




