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Hetdebat over de vraagof hogebelonin-
genenbonussen inhet bedrijfsleven
nuttig engerechtvaardigdkunnenzijn,
wordt doorgaans gevoerddoor econo-
men, politici en vooral gewoneburgers
zonderbonus. Volgenshoogleraar etho-
logie, oftewel gedragsbiologie, Berry
Spruijt vandeUniversiteit vanUtrecht
kanookdebiologie aandit debat een
nuttigebijdrage leveren.Hij hield on-
langsophetministerie vanFinanciën
een lezingover dit onderwerp. Zijn stel-
ling: eenbonus zetmensenniet aan tot
betereprestaties. Sociale bijval is een
veel beterebelonerdangeld.

Dehersenen functioneren volgens
Spruijt het best als er schaarste is, be-
hoefte aandrank, voedsel of voldoende
warmte.Maarhersenenwetenniet goed
met overvloedomte gaan.Hij noemt
als voorbeeldobesitas. ‘Dat is allemaal
heel logisch: als er genoeg is en jebent
efficiënt, dan verminder je je activiteiten.
Het breindevalueert dewaarde vaneen
beloning als debehoefte is bevredigd,
dat is de economische efficiency vande
natuur.’

Spruijt noemtdehersenen ‘eenma-
chinerie die uitstekend in staat is de
eigen lusten en lasten af tewegen.’Maar
als eenbehoefte bevredigd is, danwerkt
eenextrabeloningniet goedmeer, om-
dat er voorhet brein geen redenmeer is
zichdannog in te spannen.

Hij heeftmet verbazing gezienhoe
het gedrag vande top vandefinanciële
wereldde aanleiding is geweest voor
de economische crisis, hoehet zoheeft
kunnenontsporenendatwe er zoweinig
vanhebbengeleerd, zegt Spruijt in een
interview. Inzicht indewerking vanher-
senenkanwathembetreft verklarenhoe
dit gedragontstaat,maarhet daarmee
zekerniet rechtvaardigen.

VHier geldt dusde inde economie
bekendewet vandeafnemendemeer
opbrengsten?
‘Eenhogerebeloning leidt bij dehogere
inkomensniet tot eenbetereprestatie.
Ikbegrijp dat Zalmbij ABNAmrohalf
zo veel verdient als zijn collegabij ING.
ZouZalmdehelft zo goedpresteren?Dat
gelooft geenmens.Het argumentdat er
voor sommigebanenhelehogemarkt-
conforme salarissennodig zouden zijn
omgoedemensenaan te trekken is kul.’

‘Debeloningsmachinerie vandeher-
senenwerkt opdekorte termijn goed.
Het is een soort vanbankdie energie
voorschiet omdebeloningbinnen te
halen.Heb jehonger, dangevendeher-
senende juistehoeveelheid energie om
diehonger te stillen.Dat gebeurt heel
efficiënt, alleen als debeloning groter is
dandebenodigde energie,word je gemo-
tiveerd.Het ideedat eenbonusmensen
zouaansporen tot betereprestaties kan
niet juist zijn.Het is volledig ondenkbaar
dat eenmenshet eenheel jaar zou vol-
houdenbeter te presterenomwille van
eenbonus.’

VUvergelijkt demogelijkheidheel veel
geld te verdienendusmet xtc?
‘Ja, dewerking vaneenenormebonus
vergelijk ikmet xtc.Het breinweegt de
waarde van tal vanbehoeften tegenel-
kaar af in termen vanplezier enmaakt
daneenkeuze:wat hetmeesteplezier
oplevert, wordt in ganggezet.Opdie
afwegingsmachinerie grijpenook ver-
slavende stoffen en verslavendegedra-
gingenaan, diewerkenals vals geld in
depleziereconomie vanhet brein. Xtc
is eenkortetermijnlening vanhersenen
omenergie te genereren, als je erwat van
neemt, ben je eenhele avonderg actief
ende volgendedagontzettendmoe.Ook
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Het brein devalueert de waarde van een beloning als de
behoefte is bevredigd. Sociale bijval is daarom effectiever
dan een bonus, zegt gedragsbioloog Berry Spruijt
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geldkanals een verslaving gaanwerken.
Het devalueert indebeleving, omdat er
zo veel van is en jehebt er steedsmeer
vannodig omtochhetzelfdeniveau van
plezier te handhaven.’

VMaardiebonusdoet ook iets anders:
hij geeft prestige?
‘Dankomenweophet belangrijke soci-
ale aspect. Eenovermatigebevrediging
vanbehoeftenmaakt eenmensongevoe-
lig voor positieve ennegatieveprikkels,
maarde sociale positie, sociale controle
ofmachtdevalueren veelminder.De
belonendewerkingdaarvan is voorhet
overleven van ingroepsverband levende
mensenaltijd van veel belanggeweest.
Daaromzijnprestige ofmacht ookeen
belangrijkmotivatie omveel te verdie-
nen, des temeer als dewaarde vannog
meer geld steeds relatieverwordt.’

‘Macht leidt in combinatiemetde
genoemdeongevoeligheid tot roekeloos-
heid; dat hebbenwebij de crisis gezien
enookdat is biologisch te verklaren.
Als apen voorzien zijn vandranken
voedsel, gaan ze risiconemen.Dangaat
eengroep vrijgezellemannetjes denog
onbekendeomgeving verkennen.Op
zichzelf niet onlogisch; denatuurneemt

risico als zij zichdat kan veroorloven.
Precies zo ginghetmetdeVOC.Ook toen
trokkendemanneneropuit voor een
riskante ontdekkingsreis omdat ze zich
dat konden veroorloven.’

VWaarblijft inuw theorie de lange
termijn?Deplanning?
‘Daarheeft denatuur andere oplossin-
gen voor. Sommige gedragingen zijn in
zichzelf, intrinsiek, belonend.Dat is zo
geregeldomdatdenatuurniet ophet in-
dividuele inzichtwil vertrouwen,maar er
zeker vanwil zijndat sommigenoodza-
kelijke gedragingenplaatsvinden, zoals
de voorplanting.Dat doendieren, omdat
het leuk is omtedoenenniet omdat ze
zouden snappendat de soortmoet over-
leven.Dieren enookmensen zijnniet zo
rationeel.’

‘Doornieuwsgierigheid gedreven
gedragingenwordenookdoordeherse-
nenbeloond, zoals de apendie op ver-
kenning gaan, of bij dolfijnenen raven.
Nieuwsgierigheidkanergens toe leiden
en is dus een vormvan investering inde
toekomst.Debelonendewerking van
dit soort gedragingen, de spanning van
het investeren, dekansop succes geeft
een enormedrive.Maar als iemandgaat

gokken, kandit ook tot verslavingsachtig
gedrag leiden.’

VVolgens eenbekende consumptie
theorie is juist de lange termijnheel
dominant, vanwegedemenselijke rati
onaliteit.Het idee is dat iemand schuld
maakt tijdens een studie, inde loop van
de carrière gaat sparen enweer ontspaart
nahetwerkzame leven.Dat lijkt eenheel
redelijke theorie?
‘Maardit ismeer eenbeschrijving van
hoehet inhet levengaat enwaar geen
ontsnappenaan is. Tussendoorneem
je tal vankortetermijnbeslissingen. Je
krijgt eenbuitenlandsepartner en ver-
huist naar eenander land. Voorde zzp’er
gaat dit verhaal vandeplanning al hele-
maal niet op. Statistisch gezien zal deze
theorie in grote lijnenwel kloppen,maar
op individueel niveauklopt het vaakniet.
Jeweetnietwaar je over vijf jaar precies
staat,misschienwerk jewel inhet bui-
tenland.Daarbij neemtde impulsiviteit
toe.Dedynamiek is groter geworden,
mensenwisselen veel sneller van studie
of vanbaan.’

VBlijft de vraaghoehet inde sociale om
geving vandefinanciële sectormogelijk
wasdat debeloningen zohoogopliepen.
‘Indie sector zijnde sociale spelregels
geleidelijk geminimaliseerd. Er is geen
bond voorbeurshandelaren. Er is indie
wereld geenontslagbescherming. Ik
zetweer de stapnaar debiologie: ons
bewustzijn is als een smalle bundel licht
vande vuurtorennaarbuitengericht
enookheel erg gefocust.Watbuitende
lichtbundel valt, zienweniet.We zijn
onsniet bewust van zeker 95%vande
onderliggendemotieven vanons gedrag
enkunnendat dusookniet controleren.
Wezijnons er ook vaakniet vanbewust
datwe in verschillende sociale groepen
leven, ophetwerk, thuis, inde sportver-
enigingmet verschillende en soms te-
genstrijdige spelregels. Enwe zijn er ook
nog eensheel goed inomachteraf aller-
lei redenen tebedenkenomtoch vooral
het gedragdat tot plezier leidt in stand te
houden. Toch zijnmensen, enookapen,
geenamorelewezens. Er gelden sociale
spelregels in groepenenhet overtreden
daarvan leidt tot verontwaardiging van
deanderen.Dat zienwebij allerlei die-
ren enookbij demens. Er iswel degelijk
een intuïtiefmoreel kompasmet zijn
eigenbiologische verklaringen.’

VHoekandit bijdragenaaneen
oplossing?
‘Debiologie enpsychologie kunnende
argumentenontkrachtendatmeerbeter
is voordeprestatie.Ookkandebiologie
bijdragenaanhet vaststellen vande
optimalebeloning, optimaal voorde
prestatie endemotivatie,maar zonder
debijwerking van verslavingsachtige
bijverschijnselen.Dezebeloning zal vele
malenminder zijndanwatnuhet geval
is,maarbeloning is relatief, dusdat
went.’

‘Sociaal gedrag verloopt langsbiolo-
gischbepaalde spelregels. Al te afwij-
kendgedrag vaneen individuwordt door
de groepsgenotenniet getolereerd.Dan
onthouden zehun sociale steunaandat
individu. Juist omdat sociale bijval door
het brein als buitengewoonbelonend
wordt ervaren, kandit functioneren als
een soort intuïtiefmoreel kompas. Ik
zou zeggen: geef dat kompas eenkans in
de arbeidsstructuren, zorg voor sociale
bijsturing,want sociale bijval ervaren
mensenals een veel sterkerebeloner
dangeld. Eeneerste stapkan zijn een
overgang van internenaar externe con-
trole.Onsbewustzijn kanniet in zichzelf
kijken. Eigen codesof eenbankierseed
kunnennietwerken.De slager kan zijn
eigen vleesniet keuren.’
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‘Overmatige
bevrediging
maaktongevoe-
ligvoorprikkels’

‘Socialebijval
kanwerkenals
eenintuïtief
moreelkompas’
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