
 
 

4 trenduri în compensații și beneficii 

 

Nenumărate studii au subliniat importanța dezvoltării beneficiilor la locul de muncă. Dincolo de 

metodele tradiționale de recompensare a angajaților, se simte nevoia, în departamentul de HR, de 

integrare a noi strategii de obținere a engagementului și retenției.  

În egală măsură, angajații simt nevoia de diversificare a beneficiilor, de recunoaștere a meritelor și de 

susținere a echilibrului între ceea ce sunt ca profesioniști, la birou dar și în viața personală. Acel „work-

life blending” de care vorbesc americanii. Pentru că echilibrul dintre viața personală și cea profesională 

este pentru ei deja un termen învechit, având în vedere că cele două nu se pot separa complet. Suntem 

aceeași persoană în ambele conjuncturi, ne gândim la muncă în timpul liber și invers.  

Deci în loc să cântărim proporțiile, mai bine le amestecăm, în speranța că vom avea din ambele 

cantitatea potrivită. Decât echilibrarea celor două, mai degrabă un amestec care să ne facă să ne simțim 

împliniți. 

Care sunt, așadar, trendurile pe care trebuie să le avem în vedere când vine vorba de beneficii? 

1. Creșterea importanței recompenselor non-financiare 

Din 1996 până în 2016, numărul companiilor din SUA care oferă beneficii non-financiare a crescut cu 

58%, mai exact de la 26% la 84%. Ce înseamnă aceste recompense care nu implică bani? Ca specialist în 

resurse umane, le poți construi sub forma unor evenimente unde îmbini distracția cu învățarea unor 

obiceiuri sănătoase, atât în ceea ce privește propria persoană, cât și în relația cu cei din jur. 

Evenimentele pot fi teambuilding-uri sau petreceri tematice cu ocazia cărora le reamintiți misiunea și 

viziunea companiei și, mai ales, care este importanța lor în îndeplinirea obiectivelor. Un rol important îl 

joacă și stilul de conducere. Sistemele de recunoaștere a meritelor sunt esențiale în motivarea non-

financiară și stimularea performanței angajaților.  

2. Recompensele vor fi specifice și adaptate nevoilor angajaților 

Recompensele trebuie să fie relevante și concrete dar și personalizate și trebuie să urmărească 

problemele individuale cu care se confruntă fiecare angajat. Astfel, dacă organizezi un seminar de 

nutriție, pentru a avea impactul dorit și pentru a fi perceput ca un beneficiu, trebuie să fie urmat de 

evaluări complete pentru fiecare dintre ei, de exemplu. Sau de furnizarea de alternative sănătoase la 

birou. Astfel, angajații nu vor primi doar o multitudine de informații despre alimentație, ci vor identifica 

direcții exacte de îmbunătățire și vor primi suportul conducerii pentru a-și construi un stil de viață 

echilibrat, potrivit problemelor cu care se confruntă. 

 



 
 

3. Beneficiile vor fi construite pentru a susține o cultură a performanței 

Această performanță trebuie să fie atât individuală cât și colectivă. Organizațiile trebuie să depășească 

gândirea de „a avea grijă de angajați” la “a ajuta angajații să se dezvolte”. Astfel și compania va crește, 

iar angajații vor fi promotori ai acestui progres. Arată-le că îți pasă de hobby-urile și talentele pe care le 

au. Crește angajați creativi care să aducă în permanență idei și suflu nou în companie. Un intelect 

antrenat este secretul unei vieți echilibrate. Odată atinsă starea de wellbeing intelectual, vor observa că 

sunt mai deschisi în fața provocărilor și caută cu îndrazneală situații care să le testeze mintea și 

creativitatea. Ateliere de pictură sau design floral, seminarii de parenting sau de educație financiară, 

meditație și stress management sunt metode diverse pe care le poți adapta în funcție de nevoile 

angajaților. 

4. Recunoașterea socială va continua să crească în importanță 

Recunoașterea meritelor a rămas valabilă de-a lungul tuturor generațiilor. Vrem să fim apreciați, lăudați 

însă mediile în care se produce această recunoaștere au evoluat. Platformele sociale au căpătat o 

importanță din ce în ce mai mare, ocupând un loc în strategia de recunoaștere și recompensare 

adoptată de HR și oferind un mediu vizibil și convenabil pentru angajați și manageri de a recunoaște 

angajații. Pe paginile de social media ale companiilor încep să apară poze cu angajații iar grupurile 

închise formează o platformă care se poate folosi nu doar pentru comunicare internă și diverse anunțuri 

ci și pentru a depăși modelele de recunoaștere tradițională folosite în trecut. 
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