Ik vind het belangrrijk dat
een baann die meer vraagt
v
van meddewerkers, beter
b
wordt bbeloond

Ik vind hhet terecht als
a
een meddewerker diee hard
werkt, oook meer kriijgt

Een telefooniste die eccht goed
in haar weerk is, moett meer
kunnen veerdienen daan een
secretaressse die matiig in haar
werk is

Als meddewerkers meer
m
willen vverdienen, moeten
m
ze prom
motie makenn

De presttaties in mijn
afdeling zijn goed
meetbaaar.

De manieer waarop mijn
m
medewerkkers hun weerk doen,
vind ik zeeker zo belaangrijk
als de resuultaten die zij
z
boeken

Ik vind dat mijn
medeweerkers die
hetzelfdde werk doeen,
hetzelfdde moeten
verdieneen

Je kunt bbij mijn
medeweerkers goed
vaststelleen welke
prestatiees ze hebben
n
geboekt..

Ik coach m
mijn medew
werkers
vooral in de manier waarop
w
ze functiooneren. Ik verwacht
v
dat dan dee juiste resu
ultaten
ook wel kkomen

Als er ieets in een fuunctie
verandeert, moet datt direct
gevolgeen hebben voor
v
het salarris

Mijn meedewerkers
kunnen vvoldoende
invloed uuitoefenen op
o de
resultateen die ze boeken

Je kunt biij mijn medewerkers
goed vasttstellen welk
ke
competenntie-ontwikk
keling ze
door hebbben gemaak
kt.

In mijn afdeling zijjn
proceduures en systeemen
belangriijker dan eiggen
initiatief en creativviteit

In mijn aafdeling zijn
n
inzet en “hart voor de
d
zaak” beelangrijker dan
d
de juistee kennis heb
bben

In mijn affdeling zijn
collegialitteit en
samenwerrking belan
ngrijker
dan hard w
werken

Naarmaate het
afbreukkrisico in eenn
functie hhoger is (“sschade
voor eenn bedrijf alss een
medeweerker niet gooed
functionneert”), moeet het
salaris hhoger zijn

Het maaakt me niet uit
u
hoe mijnn medewerk
kers
hun resuultaten boek
ken,
als ze zee maar boek
ken!

Ik heb grooot respect voor een
medewerkker die zich
h door
oefening een opleiding heeft
opgewerkkt

Hoe hogger het gevrraagde
werk- enn denkniveaau in
een funcctie is, hoe hoger
het salarris moet zijn

Als een m
medewerkeer echt
wil, dan kan hij/zij
topprestaaties leveren
n

Als een m
medewerker zijn
talenten oontwikkelt en
e benut,
moet dat oook (financcieel)
beloond w
worden

Een goeede
functiebbeschrijvingg is erg
belangriijk

Een goedde target is erg
belangrijjk

Een goedd opleidingsp
plan is
erg belanggrijk

