
Integrale organisatievernieuwing

Slimmer werken 
en sociale innovatie

Slimmer werken en sociale innovatie zijn ‘hot’. Maar wat betekenen die
begrippen eigenlijk? Slimmer werken en sociale innovatie gaan vooral over
niet-technologische innovatie, en hebben tot doel het innovatief vermogen
van een organisatie te versterken. Ook willen beide complementair zijn aan
technologische innovatie, omdat bij technologische innovatie de sociale en
organisatorische aspecten nogal eens worden veronachtzaamd. En dan werkt
die innovatie niet.
Dit boek plaatst de begrippen slimmer werken en sociale innovatie in een
theoretisch kader dat is gestoeld op managementwetenschap, bedrijfskunde
en hrm. Van daaruit belichten de auteurs resultaten uit empirisch onderzoek
onder Nederlandse bedrijven en instellingen: hoe staan zij ervoor met slimmer
werken en sociale innovatie? Ook worden praktijkvoorbeelden van slimmer
werken en sociale innovatie beschreven op basis van succesvolle ‘cases’.
Daarna behandelen de auteurs het veranderkundig ontwikkelen en invoeren
van interventies met slimmer werken en sociale innovatie. Hiertoe wordt
een stappenplan aangeboden en een overzicht van mogelijke interventies.

Maar het boek wil niet prescriptief zijn en wil het doe-het-zelf karakter van
innoveren stimuleren: Als je vindt dat het slimmer kan, doe het dan! Volgens
de auteurs zit het innovatieve hem juist in de leus ‘niet harder, maar slimmer
werken’.

Het boek is vooral bedoeld voor managers die aan de slag willen met slimmer
werken en sociale innovatie. Het is tevens onmisbaar voor beleidsmakers,
onderzoekers, adviseurs en studenten die meer willen weten over slimmer
werken en sociale innovatie.

Peter Oeij, Luc Dorenbosch, John Klein Hesselink en Fietje Vaas zijn als
onderzoekers en adviseurs verbonden aan tno.
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1I ntroductie: Slimmer werken 
en sociaal innoveren is  
gemakkelijk en moeilijk

1.1 Innovatie-trigger

Iedereen begrijpt dat organisaties bedrijfseconomisch gezond moeten opereren 
om te kunnen voortbestaan. Marktbedrijven ervaren een scherpere concurren-
tie. Publieke organisaties en instellingen voelen de druk om efficiënt te werken. 
Bedrijven en instellingen wordt aangemaand hun arbeidsproductiviteit te ver-
beteren, willen ze overleven. De toverbegrippen waarover we vaak lezen in de 
media om dat te realiseren, zijn slimmer werken en sociale innovatie. Iedereen 
kan zich wel iets voorstellen bij de gedachte dat bedrijven en instellingen pro-
ductiever, efficiënter en concurrerender worden als zij erin slagen slimmer en 
sociaal innovatiever te werken. Tegelijkertijd zijn het verlammende begrippen, 
omdat het niet vertelt wat dan precies in uw organisaties zou moeten gebeu-
ren. Hoe kunnen we slimmer werken? En, waarom moeten we slimmer wer-
ken? Zijn we nog niet slim genoeg dan? Sociaal innoveren, wat is dat eigenlijk? 
Leuke dingen voor de mensen? Zijn we dan niet ‘sociaal’ bezig? Soft gedoe?

Medewerkers van een polikliniek erger-

den zich groen en geel aan de gang van 

zaken rond afspraken van patiënten. 

Als een patiënt langs meer afdelingen 

moest, was het noodzakelijk de patiënt 

meerdere keren in te voeren in het af-

sprakensysteem. Er ging het nodige fout 

bij de invoering, het was dubbel werk en 

bovendien kwam de patiënt niet altijd 

op het juiste moment. De medewerkers 

hebben de koppen bij elkaar gestoken: 

hoe kan het slimmer? Ze hebben er-

voor gezorgd dat het systeem zo werd 

aangepast dat het één keer invoeren 

van de patiënt volstaat. Het gevolg was 

een beter verloop van afspraken en een 

reductie van de ‘no show’ van patiënten 

naar 0%. 

Bron: Ten Have et al, 2010

Zorginstelling – Ergernis!
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Dit voorbeeld leert dat het proces efficiënter en effectiever is geworden. Zonder 
dat te hoeven uitdrukken in cijfers is het goed voor te stellen dat kosten beter 
worden beheerst en dat zowel patiënten als medewerkers plezieriger kunnen sa-
menwerken. Maar er is nog een belangrijke les, en die is wellicht de belangrijk-
ste. In deze organisatie hebben de betrokkenen een heel concreet probleem bij 
de kop kunnen pakken. Het knelpunt was duidelijk. Men ergerde zich enorm. 
En men kon invloed uitoefenen op de gang van zaken. Deze twee kenmerken, 
motivatie en controle, zijn cruciale voorwaarden om een verandering door te 
voeren. Dat komt omdat dit kenmerken zijn op het niveau van personen. Het 
is juist niet iets dat abstract of ver weg is. De ergernis motiveert mensen om in 
beweging te komen en de concreetheid van de aanpak geeft medewerkers het 
gevoel van controle, namelijk dat ze er zelf echt wat aan kunnen doen.

Motivatie en controle op persoonsniveau brengt mensen sneller in beweging 
dan de abstracte werkelijkheid van ‘slechte bedrijfscijfers’, ‘lage kwaliteitss-
cores’, ‘teruglopende orders’, ‘klachten van klanten’, enzovoort. In het laatste 
geval is er niet altijd een ‘sense of urgency’ om in beweging te komen. Er is al-
tijd wel een reden om ‘niets’ te doen. Wiens probleem is het? Wie kan er wat 
aan doen? Ligt het niet vooral aan de markt en de omgeving? Kortom, als het 
onvoldoende appelleert aan de belevingswereld van betrokken managers en 
medewerkers om in actie te komen dan gebeurt er misschien helemaal niks. En 
als zij niet het gevoel hebben tastbaar iets te kunnen veranderen dat werkelijk 
helpt, dan gebeurt er evenmin wat.

Wij denken dat motivatie en controle cruciaal zijn voor verandering (Burger, 
1992; Geen, 1995; Smith & Mackie, 2000). Het leidt tot bezieling en zingeving. 
Het leidt tot een emotie van ‘yes, we can!’ die maar al te vaak ontbreekt bij de 
rationele constatering dat het bedrijf of de instelling wat zou moeten doen aan 
de productiviteitsverbetering. Het ‘cognitief’ weten dat zoiets verstandig is, wil 
nog niet zeggen dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen. Wij hebben als onder-
zoekers en adviseurs een vergelijkbare ervaring bij adviezen die wij geven. Op 
grond van praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten is er een breed gedra-
gen mening dat bepaalde organisatieconcepten en HRM-aanpakken gunstige 
effecten hebben op de prestaties van organisaties en voor de inzet van mede-
werkers, maar die desalniettemin weinig ingang vinden in de praktijk. Bekende 
voorbeelden zijn het stroomsgewijs organiseren van het werk rondom teams en 
het ontwikkelen van een HRM-beleid waarin medewerkers zich zodanig ont-
plooien dat meer zelfsturing ontstaat. Organisaties worden daardoor innovatie-
ver, flexibeler, responsiever, productiever, duurzamer; en medewerkers worden 
tevredener en zijn beter in staat werk te combineren met hun privéleven. 
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Als u wordt gevraagd wat u vindt van deze gedachte, zult u er wellicht niet 
tegen zijn. Maar u zult zich mogelijk wel afvragen of het een haalbare kaart is, 
en twijfelen aan de praktische waarde van dergelijke organisatie-concepten 
en HRM-gedachtegoed. Naar ons idee zijn organisaties nauwelijks bereid tot 
ingrijpende wijzigingen in hun structuur en beleid omdat dit een ongelooflijk 
omvangrijke klus is. Anders gezegd: het ontbreekt aan motivatie of aan con-
trole om zoiets succesvol op te pakken en uit te voeren. Veranderingen die dan 
wel worden doorgevoerd zijn overzichtelijker, beter beheersbaar, sluiten aan 
bij de bestaande ‘sense of urgency’ en passen bij de beschikbare tijd, middelen 
en menskracht. Het voordeel is dat de succeskans groter is; het nadeel kan zijn 
dat wellicht te veel op ‘symptomen’ wordt geïntervenieerd en te weinig op ‘root 
causes’. Is dat erg? Ja en nee. Nee, want het is waarschijnlijk beter te veranderen 
in de richting die goed is voor de organisatie dan niets te doen. En het is zeker 
beter om een overzichtelijk veranderingstraject in te slaan dan een omvangrijk 
traject in te gaan met een forse kans op falen. Bekend is dat twee op de drie 
verandertrajecten niet uitkomen bij het bedoelde eindpunt (Nohria & Beer, 
2000). En we weten dat grootschalige verandertrajecten een zeer uitgebreide 
variatie kennen aan slaag- dan wel faalfactoren, die niet allemaal tegelijkertijd 
in de hand zijn te houden. Dat pleit allemaal ten gunste van overzichtelijke ver-
andertrajecten. Wat hiertegen pleit is dat het interveniëren op symptomen of 
deelaspecten niet helpt om problemen echt weg te nemen. Men steekt bij een 
waterdoorlating de vinger in de dijk, maar al snel gaat het op een andere plek 
weer lekken. Het ontbreekt aan een ‘integraal perspectief ’, aan samenhang tus-
sen deelproblemen.

Bij slimmer werken en sociale innovatie dient dit dilemma zich eveneens aan. 
Meestal is er een duidelijk gevoel waaraan het schort in de organisatie, en vaak 
is er ook al een idee wat daaraan zou moeten worden gedaan. Of er daadwer-
kelijk iets zal gebeuren, hangt in belangrijke mate af van de motivatie en con-
trole van diegenen die last hebben van het probleem. Het is dus ‘gemakkelijk’ 
en ‘moeilijk’ tegelijk. Psychologisch gezien zullen betrokkenen vooral te moti-
veren zijn voor overzichtelijke probleemaanpakken. Ook al zijn dit organisatie-
kundig niet de beste oplossingen. Is het mogelijk om succesvolle verandertra-
jecten op te zetten die zowel overzichtelijk zijn als fundamenteel? Wij denken 
dat dit haast niet mogelijk is. Maar we denken wel dat beide uitersten dichter bij 
elkaar te brengen zijn. Hoe? Door ergernissen over bepaalde problemen in de 
organisatie te linken aan ‘root causes’; en dan te zoeken naar een oplossing die 
overzichtelijk is. Dat mag een oplossing zijn die de situatie niet fundamenteel 
verandert. Men is zich dan echter wel bewust waar de wortel van het probleem 
zit. De keuze wordt gemaakt voor een oplossing die motiveert en die behoud 
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van controle garandeert. De kans op succesvolle verandering is daardoor gro-
ter.

1.2 Boodschap

Dit boek biedt handreikingen over slimmer werken en sociale innovatie. Slim-
mer werken is een aspect van sociale innovatie. Verderop lichten we dit toe. We 
presenteren uitkomsten van een enquêteonderzoek onder duizenden bedrijven 
en instellingen om te laten zien wat de stand van zaken in Nederland is op het 
vlak van slimmer werken en sociale innovatie. Daarbij vergelijken we sectoren 
met elkaar en kijken we naar kenmerken van organisaties. We illustreren die 
bevindingen met praktijkcasussen die wij hebben gevonden in de literatuur. 
We gaan in op concrete voorbeelden van slimmer werken en sociale innovatie 
en waartoe dat heeft geleid. 

Ons motto is ‘Als je vindt dat het slimmer kan, doe het dan!’ Daarbij richten wij 
ons tot verschillende personen: allereerst de manager of ondernemer die ver-
antwoordelijk is voor verandering en innovatie. We richten ons niet direct tot 
de medewerkers, de OR, de interne of externe P&O-deskundige, maar dit boek 
helpt hen wel om de manager bij de les te houden. We denken dat dit boek ook 
interessant kan zijn voor professionals uit werkgevers- en werknemersorgani-
saties, beleidsmakers, wetenschappers, docenten en studenten, onderzoekers 
en adviseurs. 
Het motto sluit aan bij onze overtuiging dat slimmer werken en sociale inno-
vatie alleen van de grond komen als er binnen de organisatie genoeg motivatie 
is te mobiliseren en als er controle of grip is op wat wordt veranderd en hoe 
dat gebeurt. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. We willen de lezer prikkelen 
met de gedachte dat de meest duurzame effecten van slimmer werken en soci-
aal innoveren zijn te verwachten als deze zijn ingebed in ‘stroomsgewijs organi-
seren’ en als deze worden gefaciliteerd door ‘mobiliserend HRM-beleid’. Deze 
begrippen lichten we verderop toe. We weten dat het invoeren van stroomsge-
wijs organiseren en mobiliserend HRM-beleid een hele toer is en vaak onhaal-
baar. We menen echter dat het helpt als een bedrijf of instelling werkt vanuit 
dit gedachtegoed en het toepast daar waar het mogelijk is. U hoeft dus niet per 
se tot het gaatje te gaan; maatwerk is waar het om draait. Motivatie en controle 
zijn op dit vlak evengoed maatgevend.
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1.3 Leeswijzer 

Het boek omvat drie delen: theorie, empirie en veranderkunde (zie tabel 1.1).
Hoofdstuk 2 behandelt theoretische uitgangspunten van slimmer werken en 
sociaal innoveren die wij koppelen aan stroomsgewijs organiseren en mobi-
liserend HRM-beleid. We maken ons onderscheid tussen slimmer werken en 
sociale innovatie duidelijk. We lichten de begrippen motivatie en controle toe 
aan de hand van de psychologie van veranderen. Dat brengen we onder in een 
samenhangend kader vanuit het gezichtspunt van de manager. Wat moet een 
manager allemaal doen om slimmer werken en sociale innovatie werkend te 
krijgen? En waarom is dat eigenlijk allemaal nodig?
In hoofdstuk 3 wordt de empirische informatie gepresenteerd over de stand van 
slimmer werken en sociale innovatie in Nederland. We beschrijven uitkomsten 
van ons survey-onderzoek. In hoofdstuk 4 koppelen we onze onderzoeksbe-
vindingen aan de praktijkbevindingen van cases die aan de slag zijn geweest 
met slimmer werken en sociaal innoveren. 
Het vijfde hoofdstuk staat in het licht van het veranderingsproces. Aan de hand 
van het traject van verandering bespreken wij enkele veelvoorkomende valkui-
len. In hoofdstuk 6 bieden we handreikingen om diezelfde valkuilen te omzei-
len en geven we tips en een stappenplan. 

Tabel 1.1: Overzicht van het boek
Theorie

Hoofdstuk 2

Empirie

Hoofdstuk 3 en 4

Veranderkunde

Hoofdstuk 5 en 6

Taken van het management:

–  paradoxen managen

– strategisch vermogen

– sociaal innovatief vermogen

– verandervermogen

Sociaal innovatieve organisaties en 

niet-sociaal innovatieve organisaties:

– survey-onderzoek (WEA, 2008)

– cases uit de praktijk

Integraal perspectief op veranderen:

– systeemdenken

– complexiteit en paradoxen

–  geautomatiseerd gedrag en defen-

siemechanismen

Slimmer werken en sociale innovatie:

– strategische oriëntatie

– slimmer organiseren

– flexibel werken

– product-marktverbetering

Stappenplan:

–  diagnose met Quick Scan Kan het 

Slimmer?

–  veranderstrategie met Super TOP-

model

–  interventieplan/ interventies met 

overzicht van maatregelen

Integraal perspectief op innoveren:

– stroomsgewijs organiseren

– mobiliserend HRM-beleid

–  psychologie van motivatie en con-

trole bij verandering
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T heorie: Een geïntegreerd  
theoretisch kader

2

2.1  Introductie

We willen voor sociale innovatie en slimmer werken een kader bieden, waarin 
verschillende begrippen een logische plek krijgen. Beide begrippen ontvangen 
de terechte kritiek dat ze ‘abstract’ en ‘vaag’ zijn. Die eigenschappen nemen al-
leen maar toe, wanneer deze worden geplaatst in de context van een wereld die 
razendsnel verandert en ingewikkelder wordt. Managers en medewerkers wor-
den horendol. Een kader maakt die wereld niet eenvoudiger, maar mogelijk wel 
overzichtelijker en doorzichtiger. 
We hebben ervoor gekozen om vanuit de bril van het management te kijken 
naar een organisatie. Organisaties zijn menselijke verbanden die een gemeen-
schappelijk doel hebben. Om dat doel te bereiken hebben managers de taak de 
organisatie te besturen, te leiden en te veranderen. Dat ingewikkelde proces be-
schrijven we vanuit de vraag wat de taak is van het management (par. 2.2).
Dit is het kader om vervolgens in te gaan op slimmer werken en sociale in-
novatie. We definiëren deze begrippen (par. 2.3). Vervolgens betrekken we 
de stelling dat, wilt u op een goede manier slimmer werken en sociaal inno-
veren, uw aandacht zou kunnen uitgaan naar drie onderwerpen: stroomsge-
wijs organiseren, mobiliserend HRM-beleid en motivatie en controle bij orga-
nisatieverandering (par. 2.4). Wij betogen dat stroomsgewijs organiseren een 
zeer aantrekkelijke manier is waarop producten en diensten gemaakt kunnen 
worden. Aantrekkelijk voor zowel organisatie als medewerkers. Vervolgens 
bepleiten we dat mobiliserend HRM-beleid een zeer aantrekkelijke manier is 
om de mens als ‘resource’ optimaal te benutten. Wederom aantrekkelijk voor 
zowel organisatie als medewerker. Ten slotte stellen wij dat bij organisatiever-
anderingen veel aandacht mag worden besteed aan motivatie en controle. Dat 
maakt veranderen namelijk zeer aantrekkelijk. In eerste instantie voor mana-
gers en medewerkers, en indirect voor de organisatie. Samen vormen deze drie 
onderwerpen een strategie: slimmer werken en sociaal innoveren vanuit een 
integraal perspectief.
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2.2  Kapstok: wat is de taak van het management?

Het doorvoeren van interventies over slimmer werken en sociale innovatie ver-
eist veel aandacht. Dat komt omdat wij niet uitgaan van eenmalige maatrege-
len. Organisaties dienen namelijk continu alert te zijn op voor hen relevante 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Er is daardoor een grote hoeveelheid on-
derwerpen die elkaar over en weer beïnvloeden. Voor het management van or-
ganisaties betekent dit dat zij simultaan dienen te ‘schaken’ op verschillende 
schaakborden. Dit is uitgebeeld in fi guur 2.1, dat gaat over aspecten van het 
continu managen van de organisatie, die wij zullen toelichten. 
Managers doen er goed aan rekening te houden met drie taken, die nooit op-
houden om aandacht te vragen, zolang er sprake is van turbulentie en veran-
derlijkheid (bovenste rij in fi guur 2.1). Ten eerste hebben zij tot taak het ma-
nagen van paradoxale doelen en dynamische vraagstukken. Ten tweede is een 
managementtaak het verenigen en oplossen van paradoxale doelen als een 
ontwerpvraag. En ten derde is het implementeren van veranderkundige inter-
venties een managementtaak. Deze taken houden nooit op en vergen met enige 
regelmaat tegelijkertijd aandacht.

Figuur 2.1:  Aspecten van het continu managen van de organisatie

1.  Paradoxale doelen en 
dynamische vraagstukken

strategisch vermogen

Bedrijfskundig en 
economisch beeld

Mobiliserend HRM-beleid

Arbeidsrelaties en psycholo-
gische relaties

2.  Paradoxale doelen vereni-
gen en vraagstukken oplos-
sen als ontwerpvraag

sociaal innovatief vermogen

3.  Veranderkundige interven-
ties implementeren

verandervermogen

productiviteit

flexibiliteit

legitimiteit

paradox opheffen

integraal oplossen

motivatie en controle

sociale innovatie en 
slimmer werken
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1.  Het managen van paradoxale doelen en dynamische vraagstukken 
Deze taak is ontleend aan de inzichten van Boxall en Purcell (2003), die drie 
belangrijke organisatiedoelstellingen onderscheiden, namelijk productiviteit, 
flexibiliteit en legitimiteit (tweede kolom in figuur 2.1). Deze doelen zijn soms 
tegenstrijdig met elkaar en soms intern tegenstrijdig. Het management heeft tot 
taak deze paradoxale – schijnbaar tegengestelde – doelen aan te pakken, weten-
de dat de wereld niet stilstaat: er is continu dynamiek rond deze drie vraagstuk-
ken. De uitkomst van de taak van het management is een goed functionerende 
organisatie: effectief (doelgericht) en efficiënt (doelmatig) met een positieve be-
drijfseconomische balans en liefst duurzaam concurrerend (profit) of opererend 
(non-profit). Dat is al een hele kluif. En er is meer. Want als we kijken naar de 
eerste kolom van figuur 2.1 zien we drie ‘beleidsvelden’ voor het management, te 
weten bedrijfskundig en bedrijfseconomisch beleid, mobiliserend HRM-beleid 
en beleid op het vlak van arbeidsrelaties en psychologische relaties. 

Wat we hier bedoelen met paradoxale doelen is dat zaken verenigd moeten 
worden die soms moeilijk te verenigen zijn. Bijvoorbeeld de ondernemer die 
de kosten moet verlagen vanwege marktomstandigheden, terwijl de krapte op 
de arbeidsmarkt dwingt tot hogere loonkosten. Boxall en Purcell (2003) stellen 
dat organisaties in de eerste plaats productief dienen te zijn. Ze moeten toege-
voegde waarde scheppen en de inzet van arbeid en andere productiemiddelen 
dient kosteneffectief te zijn. 
Door de onvermijdelijkheid van veranderingen dienen organisaties voorts te 
beschikken over flexibiliteit. Als voorbeeld van een interne tegenstrijdigheid 
binnen flexibiliteit wijzen zij op twee uitersten, korte termijn en lange termijn 
flexibiliteit. Korte termijn flexibiliteit op het gebied van arbeid is bijvoorbeeld 
het werken met flexkrachten en tijdelijk personeel. Daardoor schept men 
‘short-run responsiveness’, maar dat is wat anders dan duurzaam kunnen om-
gaan met veranderingen. Daarvoor heeft een organisatie leervermogen nodig 
(‘lerende organisatie’), zodat zij in staat is al of niet proactief om te gaan met 
verandering van hun producten, diensten, markten en technologieën. Boxall 
en Purcel noemen dat ‘long-run agility’1, zeg maar duurzame organisatorische 

1  ‘Agility’(Dyer & Shafer, 1999) betekent behendigheid, scherpte, en heeft raakvlakken met ter-
men als ‘mindfulness’ (alertheid) uit de wereld van hoge betrouwbaarheidsorganisaties (o.a. 
Weick & Sutcliffe, 2007) en ‘resilience’ (veerkracht) uit de context van veiligheidskunde (Holl-
nagel, 2006). Deze termen hebben met elkaar gemeen dat organisaties op een flexibele manier 
moeten kunnen inspelen op omgevingsverandering. Economen noemen dat ‘responsiveness’, 
systeemdenkers ‘requisite variety’ (Ashby) en strategie-wetenschappers duiden dat aan als 
‘adaptiveness’ (Tofler), of het beschikken over ‘dynamic capabilities’ (Eisenhardt, Teece) of 
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flexibiliteit. Op het gebied van arbeid betekent dit juist investeren in kennis en 
vaardigheden van medewerkers zodat zij breder inzetbaar zijn. 
Ten slotte is legitimiteit een belangrijk aspect naast productiviteit en flexibili-
teit als ‘businessdoelen’. Legitimiteit gaat over onderwerpen die deels buiten de 
organisatiepoort liggen, zoals het feit dat medewerkers ook taken hebben als 
burgers of ouders. In die hoedanigheid moeten medewerkers hun werk kunnen 
combineren met de burger- en ouderlijke taken. Organisaties hebben daarom 
een veel bredere verantwoordelijkheid als maatschappelijke instituties; zij heb-
ben vaak ook stakeholders buiten de organisatie, zoals aandeelhouders, klan-
ten/cliënten, partners van hun werknemers, maar ook burgers die beïnvloed 
worden door milieueffecten van productieprocessen en geleverde goederen en 
diensten; of door bedrijfsethiek (denk aan de bonuscultuur in bepaalde typen 
organisaties).

Een manager kan de doelen productiviteit, flexibiliteit en legitimiteit nooit 
goed waarmaken als hij of zij geen aandacht schenkt aan omgevingsfactoren 
en strategie. De drie doelen hebben een operationeel karakter en om die doe-
len te bereiken is strategie het startpunt. Strategisch managementgedrag be-
staat uit een paar zaken. Het is in onze optiek ten eerste vooruitkijken op de 
korte en lange termijn. Daarnaast betreft het oog hebben voor interne en ex-
terne ontwikkelingen. Een organisatie is flexibel als ze adequaat kan omgaan 
met veranderende eisen. Daartoe moeten managers weten wat er buiten de or-
ganisatie leeft. Markten, klanten, overheden, wetgevers en beleidsmakers zijn 
dynamisch. Dat vraagt om vertalingen van het management naar aangepaste 
producten, diensten, kennis, technologie, investeringen, marktbewerking, 
samenwerking, alliantievorming, noem maar op. Naar buiten kijken en naar 
binnen halen wat relevant is. Een strategische analyse van de toekomst en van 
ontwikkelingen leidt tot handelingslogica’s voor de organisatie: anticiperen en 
reageren op wat komen gaat of proactief mede vormgeven aan wat gaat gebeu-
ren en vooroplopen in ontwikkelingen. De strategische keuzen die managers 
kunnen maken – als zij het zich kunnen veroorloven om werkelijk te kiezen 
– hebben niet alleen gevolgen voor hun eigen gedrag, maar ook voor de inrich-
ting van organisatorische processen en het functioneren van medewerkers. 
Managers hebben de taak productiviteit, flexibiliteit en legitimiteit steeds te 
koppelen aan hun strategische rol van vooruitkijken, naar buiten kijken en wat 
zij waarnemen vertalen naar keuzen en handelingslogica’s.

‘core competencies’ (Hamel, Prahalad). Het komt erop neer dat organisaties adequaat kunnen 
reageren of anticiperen op omgevingsvariatie wanneer ze beschikken over zulke ‘bronnen’: ze 
zijn ‘flexibel’. 
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2.  Het verenigen en oplossen van paradoxale doelen als ontwerpvraag
De huidige tijd wordt gekenmerkt door contradicties, paradoxen en dilemma’s. 
Contradicties zijn tegenstellingen of tegenspraken. Vaak zijn ze onverenigbaar: 
water en vuur, oorlog en vrede, leven en dood. Soms zijn ze allebei waar maar 
niet tegelijkertijd: het regent, het regent niet. Een paradox is een schijnbare te-
genstelling. Een uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is. ‘Ik ben arm en 
rijk tegelijk, want ik voel me rijk’. Wanneer we niet al te filosofisch omgaan met 
deze begrippen – want dan wordt het knap ingewikkeld – kunnen we stellen 
dat contradicties vervelende onoplosbare zaken zijn, maar dat paradoxen dat 
niet zijn als we wat meer moeite doen. Paradoxen in organisaties zijn er juist 
heel veel en die verlammen ons soms als het gaat om innoveren en veranderen. 
De meest voorkomende paradox in wisselende gedaanten is de belangentegen-
stelling tussen management en medewerkers. We doen het even wat zwart-wit: 
macht versus onderdanigheid, hogere inkomens versus lagere inkomens, hoge 
status versus lage status, organisatiedoelen versus privédoelen; maar ook ver-
anderingsgezind versus veranderweerstand, workaholic versus de-kantjes-er-
van-aflopen, betrokken versus ongemotiveerd. U kunt misschien denken, ‘nou, 
nou’ en daarin heeft u natuurlijk gelijk. Nogmaals, dit beeld is ongenuanceerd. 
Maar zoals altijd het geval is met clichés bevatten ze een zekere kern van waar-
heid, ook is dat misschien een subjectief beleefde waarheid, die niet per se is 
gestoeld op feiten. 

Waar het ons echter om gaat is dat de paradoxen vaak onnodig worden neer-
gezet als contradicties. Dat leidt tot het onoplosbaar maken van problemen 
en soms ook tot het op de spits drijven van conflicten. Zo worden paradoxen 
gemaakt tot dilemma’s. Een dilemma is een situatie met onacceptabele keuze-
mogelijkheden, een netelige toestand, waarin je het nooit goed kunt doen. Hoe 
scherper het dilemma wordt geformuleerd, des te dichter komt de paradox in 
de buurt van de contradictie, en des te moeilijker wordt het om een oplossing te 
vinden. Dat is onnodig en het is eigenlijk goed te vermijden door paradoxen te 
beschouwen als ontwerpvragen. 

Een ontwerpvraag is een planmatige, beredeneerde wijze van het aanpakken 
van een vraagstuk. Het betekent dat eerst wordt gedacht voordat wordt gedaan. 
Een belangrijke uitkomst van dat proces is dat de emotionele inkleuring van 
paradoxen wordt genuanceerd. Uit de conflict- en onderhandelingsliteratuur 
(Fisher, Ury & Patton, 1991) weten we immers dat het beter is tegenstellingen te 
benoemen in termen van posities dan in termen van meningen. Posities gaan 
over min of meer individu-onafhankelijke opties, gezichts- en standpunten, 
terwijl meningen dichtbij persoonlijke identiteiten en overtuigingen staan. Dat 

7658_slimmer werken.indd   16 29-04-2010   10:29:18



17
T h e o r i e

laatste is per definitie emotioneler van aard. Als belangentegenstellingen van 
management en medewerkers, bij wijze van voorbeeld, worden bezien als een 
ontwerpvraag, kan de aandacht gericht zijn op het zoeken naar overeenkom-
stige belangen in plaats van op het verdedigen van eigen standpunten. Unici-
teit wordt weggedrukt ten gunste van gemeenschappelijkheid. In economisch 
slechte tijden moeten bedrijven hun kosten optimaal beheersen. Soms betekent 
dat bezuinigen, fuseren, afstoten en daarmee kunnen banen op de tocht komen 
te staan. De belangentegenstelling tussen management en medewerkers is ta-
melijk helder: kostenbeheersing versus baan- en inkomenszekerheid. Maar het 
gemeenschappelijke belang is dat de onderneming blijft voortbestaan en dat de 
inzet van medewerkers wordt geoptimaliseerd. 

Organisaties hebben niet alleen te maken met paradoxen tussen management 
en medewerkers. Er zijn tal van zaken die op het eerste oog onverenigbaar lij-
ken. En het komt voor bij allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Niet alleen 
op het vlak van intermenselijke vragen, maar ook bij onderwerpen als verkoop, 
marketing, strategie, technologie, logistiek, et cetera. Op al deze gebieden 
kunnen zich keuzes voordoen die zich opwerpen als dilemma’s. Het manage-
ment ziet zich voor de taak gesteld om zulke paradoxen bestuurbaar te maken. 
Omdat er meer van zulke paradoxen tegelijkertijd aan de orde kunnen zijn, is 
die taak lastig. Motivatie en controle zijn hier eveneens in het geding.

Een bekende paradox op het vlak van slimmer werken en sociale innovatie is 
de innovatieparadox, die stelt dat hoogwaardige kennis en technologie niet 
voldoende zijn voor succesvolle innovatie of voor omzet- en winstverbetering, 
omdat men de complementaire noodzakelijke sociale, niet-technische aanpas-
singen vergeet. Bijvoorbeeld het top-down herontwerpen van processen door 
het toepassen van ICT en automatisering, maar vergeten dat dit van enorme 
invloed kan zijn op het werk van medewerkers, en verbaasd zijn dat er weer-
stand optreedt tegen dergelijke veranderingen.

De ontwerpvraag gaat allereerst over de vraag welke keuzen u heeft voor het 
nemen van maatregelen of interventies. In dit boek gaat het over keuzen in 
relatie tot sociale innovatie en slimmer werken (zie het middendeel in figuur 
2.1). Bijvoorbeeld over organisatie-inrichting, werken met teams, sleutelen aan 
competenties, of werken aan cultuurverandering. Daarop komen wij verderop 
terug. De eropvolgende vraag betreft hoe u de keuze uitvoert, het implemente-
ren van de maatregel of interventie.
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3.  Het managen en implementeren van veranderkundige interventies 
Het ontwerpen van een interventie is één ding, het invoeren ervan is een ander. 
Hoe u een interventie op het gebied van sociale innovatie en slimmer werken 
implementeert laat zich niet voorschrijven. Er zijn vele wegen naar Rome en 
elke interventie vraagt een specifieke aanpak. Voor deze managementtaak 
geldt onverwijld het belang van motivatie en controle, en dan niet alleen van 
het management, maar van alle betrokken stakeholders, van medewerkers tot 
klanten. In figuur 2.1 hebben we de implementatie aangegeven in de rechter-
kolom. De interventie die is ontworpen, heeft een goede kans op succesvolle 
implementatie indien tegemoet wordt gekomen aan een drietal doelen. 
Op bedrijfskundig en bedrijfseconomisch vlak dient de interventie een con-
creet probleem te helpen oplossen, zodat de organisatie in staat in succesvol 
haar doelen te bereiken. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat de interventie bij-
draagt aan het continu en adequaat kunnen managen van paradoxale vraag-
stukken. 
Ten tweede is het van groot belang dat bij de medewerkers draagvlak is voor 
de verandering. Op het vlak van de ‘arbeidsrelatie als psychologische relatie’ is 
aandacht besteed aan motivatie en controle. Herriot (2001) heeft gewezen op 
het gevaar van ‘managementretoriek’, waarbij managers zeggen dat zij de me-
dewerkers met veranderkundige ingrepen versterken in hun ‘employability’ en 
‘empowerment’, maar waarbij dit woordgebruik slechts verhult dat medewer-
kers helemaal geen inspraak hebben. Medewerkers zijn natuurlijk niet gek; als 
ze zien dat het hen niets goeds brengt, worden de arbeidsrelaties alleen maar 
wantrouwiger en sterker gepolariseerd. 
In de derde plaats denken we dat er een mooie rol is weggelegd voor het mo-
biliserend HRM-beleid, als dit in staat is om de organisationele en personele 
doelstellingen te verenigen bij de implementatie van een interventie. Verderop 
bespreken we dit mobiliserend HRM-beleid. We wijzen erop dat het afstem-
men van deze doelen onderdeel is van de managementtaak en dat maakt nog 
eens extra duidelijk hoe ingewikkeld en zwaar het managen van de implemen-
tatie van interventies kan zijn.

Vermogens
Wij bespraken de drie managementtaken, het managen van paradoxale doe-
len en dynamische vraagstukken, het verenigen en oplossen van paradoxale 
doelen als ontwerpvraag en het managen en implementeren van veranderkun-
dige interventies. Indien het management deze drie taken beheerst, beschikt 
ze respectievelijk over drie vermogens (figuur 2.1, onderste rij): strategisch ver-
mogen, sociaal innovatief vermogen en verandervermogen. Strategisch vermo-
gen betekent dat het management kan omgaan met paradoxen en dynamiek en 
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organisatorische doelen kan verbinden met de toekomst en met de omgeving. 
Sociaal innovatief vermogen houdt in dat de toegepaste mix van sociale inno-
vaties en slimmer werken de organisatie in staat stelt zichzelf te verbeteren en 
te vernieuwen. Met name is de organisatie in staat een technische innovatie te 
complementeren met sociaal innovatieve interventies. Verandervermogen im-
pliceert dat de organisatie zelf dynamisch en flexibel kan omgaan met nood-
zakelijke koersbijstellingen. Het vermogen tot besturen, leiden en veranderen 
ligt daarbij in elkaars verlengde en beïnvloedt elkaar over en weer. Met dat een 
organisatie op managementniveau zulke taken kan vormgeven, is niet gezegd 
dat de gehele organisatie meteen is toegerust met deze drie vermogens. Daar 
helpen juist interventies op het vlak van slimmer werken en sociale innovatie 
bij.

2.3  Slimmer werken en sociaal innoveren

In de volgende paragraaf (2.4) wordt de samenhang beschreven tussen slim-
mer werken en sociale innovatie en drie thema’s: stroomsgewijs organiseren, 
mobiliserend HRM-beleid en de psychologie van veranderen. Voordat we daar 
aan toe zijn, lichten we het begrip slimmer werken toe in relatie tot het begrip 
sociale innovatie, zie figuur 2.1, de middenkolom.
Bij het integrale perspectief trekken we straks enkele lijnen samen. In de twee-
de kolom van figuur 2.1 bespraken we het bedrijfsdoel productiviteit, de be-
hoefte aan flexibiliteit van arbeid en mensgerichte arbeidsrelaties. Voor de pro-
ductiviteit kan stroomsgewijs organiseren behulpzaam zijn. Voor flexibiliteit 
is mobiliserend HRM-beleid mogelijk. Mensgerichte arbeidsrelaties zijn een 
scharnierpunt om veranderingen voor elkaar te krijgen. Daar komt de psycho-
logie van veranderen aan te pas.

Slimmer werken benadrukt in onze optiek innovatie op het vlak van de orga-
nisatiestructuur, de manier waarop producten en diensten worden gemaakt. 
Hieronder scharen we de arbeidsverdeling, dat wil zeggen de manier waarop 
arbeid wordt ingezet vanuit organisatiekundige gezichtspunten. Bijvoorbeeld 
het toekennen van besturende taken (managen, regelen) naast uitvoerende 
taken is van invloed op de kwaliteit van de arbeid. Dit maakt groot verschil 
tussen een ‘zelfsturend team’ en een ‘uitvoerend team’. Als je er zo naar kijkt, 
hebben arbeidsverdeling, het al of niet splitsen van regelende en uitvoerende 
taken, en organisatiestructuur raakvlakken bij het ontwerpen van functies, 
teams en afdelingen. In verband hiermee wordt het belang van stroomsgewijs 
organiseren toegelicht. Een organisatie slimmer laten werken is natuurlijk niet 
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alleen een kwestie van het veranderen van de structuur. De rol van mensen, 
die beschikken over ‘human resources’, is cruciaal en hun talenten zijn onmis-
baar. Om die reden vinden wij mobiliserend HRM-beleid een noodzakelijke 
aanvulling op een organisatorische interventie die het versterken van slimmer 
werken beoogt. Mobiliserend HRM-beleid wil zoveel zeggen als het op elkaar 
betrekken van strategische en operationele kanten van HRM (Human Resour-
ce Management), en die in verbinding brengen met het organisatiedoel, met de 
business. Tevens bespreken we enkele kanttekeningen bij het veranderproces. 
Veranderen is moeilijk, zoals wij allemaal weten en vaak ervaren. Bij slimmer 
werken en sociale innovatie is dat volgens ons extra moeilijk. Waarom? Onze 
ervaringen met grootschalige of diepgaande verandering, en onze kennis van 
onderzoek en praktijk op dit gebied, leert ons dat op zichzelf goede ideeën niet-
temin vaak weinig ingang vinden. Vaak omdat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor het veranderproces deze ideeën ingewikkeld, tijdrovend en soms mo-
gelijk bedreigend vinden voor hun eigen positie. Dan kan het aantrekkelijker 
zijn om te kiezen voor oplossingen die passen bij een acuut probleem (korte 
termijn) dat resultaat garandeert (impact) en overzichtelijk (beheersbaar) is.

Slimmer werken en sociale innovatie: bestaande toepassingen
Er zijn diverse definities van sociale innovatie in omloop die met elkaar ge-
meen hebben dat zij aandacht vragen voor organisatorische en gedragsaspec-
ten (Taskforce Sociale Innovatie, 2005; Volberda, Vaas, Visser & Leijnse, 2005; 
SER, 2006; NCSI, 2009; Pot, 2009). In tabel 2.1 is ter illustratie een aantal toon-
aangevende definities gesplitst in organisatorische en gedragsaspecten. De de-
finities beschrijven sociale innovatie als een middel en niet als een doel. Het 
kenmerkende van sociale innovatie is door vernieuwing van organisatie en ge-
drag een verbetering van bedrijfsprestaties te realiseren, met gunstige effecten 
voor medewerkers. Bij dat laatste gaat het onder meer om werkplezier, het ont-
plooien van talent, het vergroten van employability, het realiseren van gezond 
en veilig werk, en het combineerbaar maken van werk- en zorgtaken.
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Tabel 2.1:  Sociale innovatie gesplitst in organisatorische en gedragsaspecten
Organisatori-

sche aspecten

Vernieuwing van de (arbeids)organisatie (Taskforce Sociale Innovatie, 2005; SER, 

2006; NCSI, 2009)

Strategische samenwerking met relaties in de omgeving (NCSI, 2009)

Flexibel organiseren met nieuwe organisatieprincipes (Volberda et al, 2005)

Slimmer werken door hoogwaardige arbeidsvormen (Volberda et al, 2005; SER, 

2006)

Netwerken opzetten als lerende kennisallianties (Volberda et al, 2005)

Kwaliteit van de arbeid met externe regelmogelijkheden (Pot, 2009)

Gedrags-

aspecten

Maximale benutting van competenties/talenten (Taskforce Sociale Innovatie, 2005; 

SER, 2006; NCSI, 2009) 

[NB. dit kan ook een ‘organisatorisch’ effect zijn]

Door interactie tussen werkgever en werknemer interactief vormgeven aan de ar-

beidsrelatie (NCSI, 2009; Pot, 2009)

Dynamisch managen met nieuwe vaardigheden en rollen (Volberda et al, 2005; Pot, 

2009)

Extern netwerk- en leergedrag vertonen (Volberda et al, 2005; Pot, 2009)

Innovatief samenwerken en improviseren met wederzijdse betrokkenheid (Pot, 

2009)

Een fundamenteel theoretisch probleem met het begrip sociale innovatie is 
dat dit in ons land zowel wordt toegepast als afhankelijke en als onafhanke-
lijke variabele. Leiden organisatorische en gedragsmatige verbeteringen en 
vernieuwingen tot meer sociale innovatie (bedoeld als innovatievermogen) of 
leidt sociale innovatie tot meer innovatievermogen? En wat te zeggen van een 
verbeterde organisatieprestatie en een verbeterde talentbenutting: is dit nu een 
uitkomst van sociale innovatie of is dit de sociale innovatie zelf? Het is even-
min duidelijk of een afhankelijke variabele zoals innovatiepotentieel of inno-
vatiekracht eigenlijk niet net zo goed kan worden beschouwd als onafhanke-
lijke variabele. 
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Ten behoeve van eenduidigheid zullen wij aspecten van sociale innovatie on-
derscheiden die we beschouwen als onafhankelijke variabelen, en die van in-
vloed kunnen zijn op de prestaties van organisaties (als afhankelijke variabele). 

Resource based view, Dynamic capabilities, High performance work systems
Sociale innovatie is een concept dat inpasbaar is in de hedendaagse organisatie- 
en managementtheorievorming over innovatieve bronnen van organisaties. 
Daartoe gaan wij te rade bij drie samenhangende deeltheorieën, namelijk de 
‘Resource based view of the firm’, ‘Dynamic capabilities’, ‘High performance 
work systems’.

Sociale innovatie kan worden gepositioneerd binnen het algemene kader van 
de ‘Resource based view of the firm’ (RBV) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; zie 
ook Pot, 2009). Deze theorie gaat ervan uit dat organisaties beschikken over 
kenmerken die samen een ‘potentieel’ vormen waarmee deze organisaties 
komen tot goede prestaties. RBV kent haar oorsprong in de economische we-
tenschap en is van daaruit vertakt naar onder andere de strategische manage-
mentwetenschap en de organisatiewetenschap. 
Twee hieraan gelieerde varianten zijn relevant voor sociale innovatie, namelijk 
de theorie over ‘dynamic capabilities’ (DC) en de theorie over ‘high perfor-
mance work systems’ (HPWS). Een belangrijk verschil tussen de twee laatst-
genoemde is dat DC het strategische, externe aspect benadrukt (met welke 
omgevingsvariatie hebben bedrijven te maken?) en HPWS het accent legt op 
de organisatorische inbedding (hoe kunnen omgevingseisen worden vertaald 
naar goed presterende werksystemen?). DC is daarom vooral een theorie over 
economisch strategisch management en HPWS vooral een theorie over orga-
nisatieprocessen en organisatiebeleid. 

Centraal uitgangspunt bij RBV is dat organisaties concurrentievoordeel ver-
werven door, naast competitieve producten en diensten, op een unieke wijze 
hun schaarse interne bronnen te benutten, zoals wijze van managen, organi-
seren, kennis- en competentieontwikkeling, en daarmee waarde toevoegen 
voor hun klanten (Barney, 1991; Boxall & Purcell, 2003; Pot, 2009). Dat lukt als 
deze bronnen waardevol, zeldzaam, niet-imiteerbaar en niet-vervangbaar zijn. 
Echter, door de enorme turbulentie waarmee organisaties te maken hebben, is 
het beschikken over zulke resources niet voldoende. Bedrijven dienen ook te 
beschikken over onderscheidende ‘capabilities’ om de bronnen optimaal te be-
nutten. Vandaar dat in de loop der jaren de meer dynamische, evolutionaire 
variant van RBV is geopperd, namelijk de theorie over ‘dynamic capabilities’ 
(DC), die beter zou aansluiten op de dynamiek van markten (Teece, Pisano & 
Shuen, 1997; Eisenhardt & Martin, 2000). 
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De centrale gedachte van HPWS is dat niet een enkele, specifieke HRM-prak-
tijk verantwoordelijk is voor een goede bedrijfsprestatie, maar een ‘bundle’ of 
configuratie van HRM-praktijken (Huselid, 1995; Appelbaum, Bailey, Berg & 
Kalleberg, 2000; Boxall & Purcel, 2003). HPWS is te beschouwen als een loot 
aan de stam van RBV, want zo’n ‘HRM-bundle’ is een unieke set van schaarse 
HRM-praktijken die een bedrijf concurrentievoordeel biedt. De nadruk ligt 
daarbij op het effect van dergelijke ‘work systems’ op de bedrijfsprestatie, na-
melijk het behouden van goede medewerkers en het investeren in medewer-
kers, hetgeen het behouden van medewerkers weer versterkt. Samen leidt dit 
tot het creëren van duurzaam concurrentievoordeel. 

Sociale innovatie en slimmer werken herijkt
In de discussie in Nederland worden de begrippen ‘sociale innovatie’ en ‘slim-
mer werken’ veelvuldig met elkaar in verband gebracht (en soms als synoniem 
beschouwd, SER, 2006). Sociale innovatie is gemunt in 1986 (Vrooland) en 
slimmer werken / slim produceren in 1997 (Vink, Jacobs & Mathu) met een wat 
afwijkende omschrijving van de onze in dit boek. Slimmer werken is door di-
verse TNO-onderzoekers gekoppeld aan productiviteit, in de zin dat slimmer 
werken impliceert om met zo min mogelijk inspanning een maximale presta-
tie te leveren: niet harder, maar slimmer werken (Vink, Jacobs & Mathu, 1997; 
Vaas, 2001; Jongkind, Oeij & Vaas, 2003). Slimmer werken is hierbij omschre-
ven als het economisch efficiënt produceren van producten of diensten én het 
duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers (Oeij, 
Jongkind & Vaas, 2005). Deze definitie voert terug op de socio-technische sy-
steemtheorie uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarin werd gesteld dat 
veranderingen in het technische systeem moeten worden gekoppeld aan het 
sociale systeem om niet alleen de organisatorische prestatie te verbeteren, maar 
ook een aanvaardbare kwaliteit van de arbeid te garanderen. Opmerkelijk is dat 
bij RBV de factor technologie buiten beeld blijft (Pot, 2009: 11). Daardoor past 
RBV goed bij sociale innovatie, omdat de term zichzelf positioneert als een te-
genhanger van eenzijdige aandacht voor technologie. 

Omdat de begrippen slimmer werken en sociale innovatie raakvlakken heb-
ben, is het van belang dat wij verduidelijken hoe we beide begrippen in dit boek 
toepassen2. Slimmer Werken is zoals gezegd te kenschetsen met de uitspraak 
‘niet harder, maar slimmer werken’. Het combineert in onze optiek economi-
sche doelen en de duurzame belangen van organisatie en medewerkers (Jong-

2  In Oeij, Kraan & Vaas (2009) wordt uitgebreider ingegaan op de operationalisering van sociale 
innovatie. 
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kind, Oeij & Vaas, 2003; Oeij, Jongkind & Vaas, 2005). Bij Slimmer Werken 
benadrukken wij interventies op het vlak van technologie, organisatie en per-
soneel. Sociale Innovatie is breder en smaller. Smaller omdat het gaat om niet-
technische innovaties en breder omdat ook wordt gekeken naar strategie, ar-
beidsverhoudingen en gedrag.

Figuur 2.2: Sociale innovatie en de vier aspecten

Sociale innovatie is door de Taskforce Sociale Innovatie (2005: 2) gedefi nieerd 
als ‘vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van com-
petenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van 
talent’. Wij vatten dat zo op dat organisatievernieuwing en het benutten van ta-
lenten en competenties leiden tot betere organisatieprestaties en meer werkple-
zier (zie de tekstdelen in donkergrijs, fi guur 2.2).  Sociale innovatie defi niëren 
wij als: een strategisch ingegeven vernieuwing op het terrein van organiseren en/
of organisatiegedrag, c.q. gedrag in organisaties, en is op te vatten als een vermo-
gen van een organisatie (Oeij, Kraan & Vaas, 2009, 2010).
Wij hebben gekeken hoe deze defi nitie concreter kon worden gemaakt. We 
kozen daarvoor vier aspecten – op basis van de  Resource based view – (Oeij, 
Kraan & Vaas, 2009):
–   strategische oriëntatie: om innovatief te kunnen zijn, dienen organisaties 

alert te reageren op belangrijke ontwikkelingen in de omgeving, zoals het 
gedrag van klanten en concurrenten, nieuwe technologie, en wet- en regel-
geving. Kennis van buiten naar binnen halen op deze terreinen is hierbij re-
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plezier

interventie

sociale innovatie:
door vernieuwing van de organisatie 
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omgeving organisatie
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levant. Het samenwerken met derden en het deelnemen aan netwerken kan 
ook relevant zijn.

–  slimmer organiseren: dit betreft het in staat zijn om steeds nieuwe combi-
naties te kunnen maken van organiseren, personele inzet en technische 
toepassingen. De econoom Schumpeter noemde dat ooit ‘Neue Kombina-
tionen’ kunnen maken. De nadruk ligt op het vernieuwen of verbeteren van 
werkprocessen. 

–  flexibel werken: dit aspect gaat enerzijds over de flexibilisering van arbeid 
door personeel breder inzetbaar te maken, werktijden of contracten te flexi-
biliseren, en zelfroosteren toe te passen. Anderzijds betreft dit maatwerk in 
arbeidsrelaties, dat wil zeggen ruimte voor het maken van individuele af-
spraken over werktijden, werkprestaties, ontwikkeling en opleiding en over 
de flexibele inzet.

–  product-marktverbetering: dit aspect verwijst naar innovatie door het zoe-
ken naar nieuwe markten en klanten en het verbeteren en verfijnen van pro-
ducten of diensten.

Bij sociale innovatie blijft de factor technologie – in de definitie althans – bui-
ten beeld. Daarbij dient steeds in het achterhoofd te worden gehouden dat soci-
ale innovatie een reactie is op (eenzijdige) technische innovatie. Dat wil zeggen, 
complementair aan technische innovatie. Voorstanders van sociale innovatie 
benadrukken dat eenzijdige technische innovatie weinig resultaten oplevert, 
zoals productiviteitsverbetering, omdat de technische innovatie niet begeleid 
wordt met sociale veranderingen die tegelijkertijd nodig zijn (zie Oeij, Kraan & 
Vaas, 2009). Zoals het aanpassen van werkwijzen, de leiderschapsstijl, het her-
verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en training en 
opleiding. Met andere woorden, alleen als er tegelijk wordt gekeken naar socia-
le en organisatorische aspecten, de niet-technische innovatie, zal de technische 
innovatie succesvol zijn, is de gedachtegang.
In dit boek beperken we ‘innovatie’ tot een vernieuwing, verbetering of aan-
passing van organisatieprocessen en de inzet van mensen. Innovatie van pro-
ducten en diensten en van markten komt nauwelijks aan de orde, evenmin 
onderwerpen als innovatiemanagement en innovatiediffusie, hoewel sociale 
innovatie ook voor deze vormen van innovatie wel degelijk als voorwaarde kan 
worden beschouwd. 
We spreken voortaan over Slimmer Werken en Sociale Innovatie in een adem 
en beschouwen ze verder in dit boek als synoniem.3

3  Let op dat in onze omschrijving van sociale innovatie slimmer organiseren en flexibel werken 
zijn opgenomen en niet slimmer werken.
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Innoveren vanuit integraal perspectief en sociaal innoveren
We hebben het nu wel wat ingewikkeld gemaakt door op twee manieren over 
innoveren te spreken. Daarom vatten we het even samen. We spreken over het 
belang van een integraal perspectief bij innoveren (of veranderen) en stellen 
voor drie zaken op elkaar te betrekken: richt het werkproces stroomsgewijs 
in; ondersteun de inzet van mensen en flexibiliteit door mobiliserend HRM-
beleid; schep draagvlak voor verandering met behulp van inzichten uit de psy-
chologie van veranderen. Dit is vooral een ‘strategische visie’ op vernieuwen en 
die gaan we zo bespreken.
Daarnaast hebben wij het gehad over sociale innovatie en slimmer werken. 
Hiervoor hebben we vier aspecten onderscheiden (figuur 2.2.), namelijk stra-
tegische oriëntatie, slimmer organiseren, flexibel werken en product-markt-
verbetering. Dit zijn vooral interventies en maatregelen op deelgebieden. Die 
interventies en maatregelen komen terug in hoofdstuk 6.

2.4  Onderdelen van innovatie in een integraal perspectief

We bespreken nu de drie onderdelen van innovatie vanuit een integraal per-
spectief, dat is te beschouwen als een strategische visie. Eerst lichten we 
stroomsgewijs organiseren toe. Vervolgens de psychologie van veranderen. 
Ten slotte wordt het mobiliserend HRM-beleid behandeld. De laatste twee on-
derwerpen hebben we omwille van de leesbaarheid omgewisseld, niet vanwege 
inhoudelijke redenen.

2.4.1 Stroomsgewijs organiseren

Naar onze mening is het innoveren van de organisatiestructuur het meest in-
grijpend, omdat de structuur van een organisatie doorwerkt in veel onderwer-
pen. Met organisatiestructuur bedoelen wij de ‘lay-out’ van het primaire pro-
ces. Dus het procesontwerp van het maken van producten, van diensten, van 
het bedienen van cliënten, patiënten, leerlingen, enzovoort. De wijze waarop de 
structuur is ingericht is bepalend voor het vormgeven van afdelingen, teams, 
functies, informatiestromen en hoe mensen samenwerken, communiceren, lei-
dinggeven, et cetera. Het is ook om deze reden dat velen die voor een verande-
ring staan, terughoudend zijn om de organisatiestructuur aan te passen. Het is 
ingrijpend en heeft verstrekkende gevolgen. Controle over een verandertraject 
is gering en mede daarom kan de motivatie hiervoor laag zijn. Laten we eens 
kijken wat stroomsgewijs organiseren in hoofdlijnen is. 
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Stroomsgewijs organiseren is het vormgeven van het proces van het produ-
ceren (van producten of diensten) rond soortgelijke orders; rondom soortge-
lijke orders of orderstromen worden de benodigde capaciteiten gepositioneerd 
(mensen, machines, middelen, grondstoffen, kennis), doorgaans in een (zelf-
sturend) team; dat team maakt de order en ‘trekt’ zowel een nieuwe order naar 
zich toe zodra ze gereed is, als nieuwe ‘bouten en moeren’ als die op zijn uit 
de (just-in-time) voorraad. In deze teams is iedereen betrokken bij het regelen, 
verbeteren en vernieuwen van processen (en producten), waardoor het werk 
uitdagend is en het innovatief vermogen van de organisatie optimaal (Chris-
tis, 2009: 3, 10-11). Dit betekent dat de werkorders (het werkaanbod) vooraf op 
een logische manier worden geordend in ‘stromen’ op basis van de benodigde 
bewerkingen en taken die om verschillende redenen bij elkaar gegroepeerd 
worden. Redenen hiervoor zijn in veel gevallen de schaarste aan apparatuur 
en machines en aan competenties. Voorkomen wordt om het werkproces op 
te knippen in stukjes, want als die stukjes van elkaar afhankelijk worden voor 
deelbewerkingen ontstaan al gauw ongewenste wachttijden en voorraden. 
Door het bij elkaar te houden ontstaan ‘hele producten’ en ‘hele taken’, ofwel 
ontstaat een ontwerp waarin een team vaak haar eigen producten of diensten 
vervaardigt. In de bedrijfskunde heet dat logisch groeperen van orders paral-
lelliseren waardoor stroomsgewijs naast elkaar orders worden uitgevoerd. Het 
maakt niet uit of dat gaat om auto’s, oogoperaties, verzekeringsaanvragen en 
klantenservice in callcenters; het kan in principe in elk van deze situaties.

Meestal gaat het stroomsgewijs organiseren in drie stappen ongeveer zo (Grun-
feld, 1999). Voor een organisatie wordt eerst bepaald welke hoofdstromen er zijn. 
Een indeling van hoofdstromen kan bijvoorbeeld zijn afgeleid van klantgroe-
pen, regio’s, producten/diensten, benodigde (schaarse) expertise en de voorspel-
baarheid en fluctuatie van de vraag. Rond elke hoofdstroom wordt vervolgens de 
organisatie ingericht door te parallelliseren: het totale werkaanbod in de hoofd-
stroom wordt verdeeld in substromen en iedere substroom wordt ondergebracht 
in een organisatorische eenheid (bijv. team regio A, team regio B, etc.). Als een 
hoofdstroom toch nog omvangrijk is of veel mensen, werkstations en bewerkin-
gen omvat, kan men dit verder opknippen: segmenteren. De regel daarbij is dat 
de interne samenhang binnen de knip sterker moet zijn dan de externe samen-
hang tussen de knippen. In het eerste geval is sprake van een ‘intern samenhan-
gend deelproduct’; in het tweede ontstaat ketenafhankelijkheid met kans op ver-
storingen en dat leidt tot kans op verspilling. Soms is dat laatste onvermijdelijk. 
Bijvoorbeeld als bij een verzekeringschadeafdeling voor specifieke gevallen af en 
toe een hoogwaardig expertoordeel nodig is. De beste oplossing is zo’n stuk van 
het proces uit het geheel te lichten en (als segment) apart te organiseren.

7658_slimmer werken.indd   27 29-04-2010   10:29:22



28
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

Christis bespreekt de omslag van func-

tioneel produceren naar stroomsgewijs 

produceren in een fietsenfabriek. ‘Een 

fietsenfabriek produceert verschillende 

typen fietsen van staal, aluminium en 

titanium. Dat materiaal moet onder 

andere gesneden, gebogen, gelast en 

geverfd worden, waarna de gehele fiets 

geassembleerd kan worden. De fabriek 

kent een functionele structuur: soortge-

lijke machines staan bij elkaar in op be-

werkingen gespecialiseerde afdelingen. 

Onderdelen moeten in zo’n structuur 

wachten op hun volgende bewerking. 

(…) Op het niveau van de organisatie 

heeft alles met alles te maken, want alle 

bewerkingen zijn aan alle orders gekop-

peld. En op het niveau van de werkplek 

heeft niemand met elkaar te maken. 

Je staat immers naast andere mensen 

die dezelfde bewerking, maar dan op 

andere orders uitvoeren. In een func-

tionele structuur worden alle voorbe-

reidende (zoals productontwikkeling, 

fabricageplanning, werkvoorbereiding) 

en ondersteunende functies (zoals 

kwaliteit, onderhoud, interne logistiek) 

gecentraliseerd.’ 

De fabriek besluit tot een omslag: 

minder kosten door minder voorraden 

en sneller produceren en leveren. Vol-

gens de filosofie van stroomsgewijs 

organiseren worden eerst alle stellages 

waarin voorraden onderhanden werk 

opgeslagen zijn, afgeschaft. Voorraden: 

dat is verspilling. ‘Daarna nemen ze één 

order (een klant die een fiets wil), kij-

ken welke machines voor de productie 

ervan nodig zijn, schroeven die machi-

nes los en herplaatsen ze in de volgorde 

die nodig is voor de productie van die 

fiets. Op deze manier vervangen ze een 

functionele structuur door een ‘flow’ of 

stroomsgewijze structuur. Het resultaat 

is meteen zichtbaar. Omdat onderdelen 

na hun bewerking direct doorgegeven 

worden aan het volgende station zijn 

wachttijden geminimaliseerd. Dat 

betekent niet alleen dat voorraden 

onderhanden werk als sneeuw voor de 

zon verdwijnen (je hebt dus geen grote 

opslagruimtes meer nodig) maar ook 

dat doorlooptijden drastisch verkort 

worden. Daardoor heb je weer minder 

orders tegelijkertijd onder behandeling. 

Natuurlijk kun je dit niet voor elke fiets 

doen, want dan heb je te veel machines 

en mensen nodig. Daarom worden in 

een tweede stap alle orders onderzocht 

en onderverdeeld in families (of stro-

men) van soortgelijke orders. (…) Deze 

stromen worden vervolgens voorzien 

van de benodigde machine- en mensca-

paciteiten. In dit geval worden dat drie 

stromen: een voor de stalen, een voor de 

aluminium en een voor de titanium fiet-

sen. Op het niveau van de organisatie 

heeft niet meer alles met alles te maken, 

want je hebt drie onafhankelijke pro-

ductstromen met hun eigen capacitei-

ten. En op het niveau van het team heeft 

iedereen met iedereen te maken en dat 

is een voorwaarde om op dat niveau 

iedereen met alles mee te laten doen. In 

sociotechnische termen wordt zo een 

complexe organisatie met eenvoudige 

functies veranderd in een eenvoudige 

organisatie met complexe functies.’

(Christis, 2009: 8-11).

Voorbeeld van de fietsenfabriek 
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Bij het inrichten van een organisatie wordt elk proces, elke activiteit gesplitst in 
regelende en uitvoerende taken. Belangrijk hierbij is of op het niveau van een 
organisatorische eenheid, zoals een functie of een team, het regelen en uitvoe-
ren bij elkaar worden gehouden of niet. Kunnen bijvoorbeeld personen op het 
niveau van een team zelfstandig beslissingen nemen (regelen) of zijn zij daar-
voor afhankelijk van een hoger niveau? 

Behulpzaam voor een diagnose van procesinrichting is de organisatorische re-
gelkring, die toepasbaar is op doelgerichte activiteiten van een gehele organi-
satie maar ook van een team of van een taak (Ten Have et al, 2010). Als je een 
taak uitvoert, doorloop je altijd de regelkring. Bij de uitvoering van een taak 
neem je het resultaat waar; je vergelijkt het resultaat met een norm en beoor-
deelt of het resultaat daaraan voldoet; zo ja, dan ga je verder, zo nee, dan grijp 
je in en verander je de uitvoering. Bijvoorbeeld bij een probleem, storing of een 
fout. Door het herhaald doorlopen van de regelkring word je vaardig, zodat je 
uiteindelijk de regelkring niet meer bewust doorloopt. Dit is het uitvoerende 
deel van de regelkring. Het regelende deel zit in de mogelijkheid om normen 
aan te passen. Als je waarneemt dat de uitvoering niet het gewenste resultaat 
heeft, en er is geen standaard- of routineoplossing voorhanden, dient er te wor-
den ingegrepen op de norm, door de norm aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld 
door invloed uit te oefenen op de kwantitatieve normen van het resultaat (zoals 
tijd, aantallen, financiën) of op de kwalitatieve normen van het resultaat (zoals 
kwaliteit, innovativiteit, klantbeleving). Het regelende (of evaluerende) deel 
staat symbool voor leren en voor autonomie in beslissen (regelmogelijkheden, 
regelruimte). In werkprocessen die nooit hetzelfde zijn en waarin personen bij 
het herhaald doorlopen van de regelkring zelfstandig kunnen beslissen over 
normen, ontstaan leermogelijkheden (talentbenutting), beslismogelijkheden 
en controlemogelijkheden. 
Men kan alleen aan deze kenmerken tegemoetkomen als de regelkringen geslo-
ten, kort en geïntegreerd zijn. Gesloten betekent dat de handelingen ‘uitvoeren’, 
‘waarnemen’, ‘beoordelen’, ‘ingrijpen’ en ‘normbijstelling’ bijeen zijn gehouden 
(dit heet een ‘hele’ taak); kort impliceert dat die handelingen in tijd en plaats 
dicht bij elkaar zijn gepositioneerd (bijv. binnen het team dat verantwoordelijk 
is voor een deelproces in een stroom); geïntegreerd houdt in dat alle relevante 
aspecten van het regelen op dat niveau mogelijk zijn (bijvoorbeeld kosten, kwa-
liteit, flexibiliteit en personele inzet). 
Niet-gesloten regelkringen betekenen dat er een ‘knip’ zit in het proces waar-
door leren, beslissen en controleren worden doorbroken. In een groter bedrijf 
is vaak sprake van ‘gekoppelde, gestapelde en versnipperde’ regelkringen. Op 
zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn, als maar op het niveau van een team of 
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een functie sprake is van gesloten regelkringen. Zo niet, dan leidt dit niet alleen 
tot een grotere kans op verstoringen en inefficiëntie, maar ook tot gedrag als 
het niet leren verantwoordelijkheden te dragen, niet ongevraagd initiatieven te 
ontplooien en het missen van kansen om werkrelaties te bouwen op open com-
municatie, dialoog en wederzijds vertrouwen (Ten Have et al, 2010). Strooms-
gewijs organiseren maakt zo de wisselwerking inzichtelijk tussen productiviteit 
(effectief en efficiënt organiseren), flexibiliteit (talentbenutting) en legitimiteit 
(werkrelaties gebaseerd op vertrouwen) in figuur 2.1.

Het belangrijkste resultaat van stroomsgewijs organiseren is dat het proces van 
produceren of dienstverlening is afgestemd op eisen van klanten en cliënten en 
dat daarop snel en flexibel kan worden ingespeeld. Als een organisatie daar-
in slaagt, behoudt ze een goede concurrentiepositie of klantrelatie, vaak met 
een optimale kostenbeheersing, waarbij de kans op toegevoegde waarde voor 
klanten en cliënten het grootst is. Bij stroomsgewijs organiseren is het de uit-
daging ervoor te zorgen dat de kwaliteit van producten en diensten op een con-
currerend niveau blijft en dat medewerkers zodanig inzetbaar zijn dat zij zich 
kunnen ontwikkelen in hun werk, dat zij gezond en veilig kunnen werken en 
dat de relatie met hun privéleven in balans is. Dat is in beginsel mogelijk door 
een combinatie van organisatiestructuurkenmerken en organisatiegedrag dat 
daarmee in lijn is (zie tekstbox). Stroomsgewijs organiseren gaat uit van enke-
le normatieve vertrekpunten, die wij onderschrijven. Dat is ten eerste dat het 
werk dat mensen doen zo veel mogelijk zinvol is, omdat dit motiveert, hen ont-
plooiingsmogelijkheden biedt en gevoelens van stress kan helpen balanceren 
(Vaas, 2003), zodat zij controle hebben over wat zij doen. En ten tweede biedt 
dit de mogelijkheid om op een bedrijfseconomische manier gezond te blijven 
opereren en vernieuwen als organisatie. Volgens ons redenen die bijdragen aan 
ons welzijn en aan onze welvaart.

In de stroomsgewijze structuur zijn min-

der storingskansen, is de arbeidsdeling 

/ arbeidssplitsing geminimaliseerd en is 

de managementstructuur eenvoudiger. 

Daardoor vergroten de regelmogelijk-

heden voor medewerkers. Winstpunten 

zijn minder stressrisico’s en meer talent-

benutting, meer vermogen om product 

en proces te innoveren, verbeterde 

arbeidsverhoudingen, arbeidsrelaties 

en betrokkenheid, een overzichtelijker 

werkproces, zowel flexibiliteit als re-

gelbaarheid van processen, en diverse 

economisch-bedrijfskundige voordelen 

in verband met doorlooptijden, levertij-

den, kwaliteit, voorraadbeheersing, de-

tailplanning en –werkvoorbereiding en 

beheerskosten (De Sitter, 1994: 133-163).

Voordelen van de stroomsgewijze structuur

Ka
de

r 2
.2
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Zonder continuïteit van organisaties hebben werknemers geen werk. Bedrijfs-
economisch gezonde bedrijven zijn een voorwaarde voor werkgelegenheid. De 
bedrijfsdoelen voor slimmer werken hebben daarom prioriteit boven medewer-
kersdoelen in een open markteconomie. Maar dat neemt niet weg dat er genoeg 
win-winmogelijkheden zijn. De voordelen van stroomsgewijs organiseren zijn 
het best te verduidelijken door de stroomsgewijze structuur te vergelijken met 
de functionele structuur.

Tabel 2.2:  Kenmerken van de functionele versus de stroomsgewijze structuur 
(geïnspireerd op Christis, 2009; De Sitter, 1994; zie ook Verschuur, 
2008)

Functionele structuur Stroomsgewijze structuur

Werkproceskenmerken

Orders Achter elkaar specialistische bewerkingen 

bij opeenvolgende werkstations volgens 

vaste route

Rond soortgelijke orders wordt het proces 

ingericht met groepen en werkstations die 

een logische eenheid vormen

Series Tamelijk grote series waardoor veel eind- 

en tussenvoorraden en veel onderhanden 

werk in het proces

Tamelijk kleine series waardoor weinig eind- 

en tussenvoorraden en veel onderhanden 

werk in het proces

Planning Push-systeem; afdelingen worden ‘volge-

duwd’ met opdrachten zodra een machine 

capaciteit vrij heeft

Pull-systeem; afdelingen ‘trekken’ een nieu-

we opdracht binnen zodra er een is afgerond 

en er een nieuwe klantorder is

Flexibiliteit Omstellen is tijdrovend, dus duur Omstellen kan snel, dus efficiënt

Kwaliteit Kwaliteitscontrole achteraf Kwaliteitsbepaling vooraf

Product-, procesontwerp Uitsluitend voorafgaand aan productie Mogelijk tijdens productie

Kosten Veel verborgen kosten in het proces door 

lange doorlooptijd

Door zo kort mogelijke doorlooptijd zo min 

mogelijk verborgen kosten

Productiviteitstrigger Meer winst maken, schaalvoordelen benut-

ten

Kosten verlagen, ‘waste’ uitbannen

Verstoringen Proces is een keten van schakels met veel 

verstoringrisico’s 

Proces bestaat uit ontkoppelde deelproces-

sen met minder verstoringrisico’s

Management, hiërarchie 

en arbeidsdeling

Centralisering van planning en opsplitsing 

van voorbereidende en ondersteunende 

taken / processen; hoge coördinatiekosten 

Decentralisering van planning en combine-

ren van voorbereidende en ondersteunende 

taken / processen; lage coördinatiekosten

Procestypering Complex door veel interferenties Simpel door veel ontkoppeling

Werkplekkenmerken

Functie Standaardisatie, specialisatie en hoge ar-

beidsdeling / simpele functies, kwaliteit van 

de arbeid is beperkt door beperkte regel-

mogelijkheden

Flexibiliteit, specialisatie en hele taken / 

complexe functies, kwaliteit van de arbeid is 

ruim door ruime regelmogelijkheden
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Groepering Bewerkingsgerichte functies en 

afdelingen

Hele taken toegewezen aan teams en team-

leden

Responsief vermogen 

(‘agility, mindfulness, resi-

lience’)

Laag want bepaald door niet-beïnvloedba-

re orderstroom

Hoog want bepaald door het just-in-time 

principe (verhoogt storingsgevoeligheid)

Werkgedragkenmerken

Sturingsprincipe Controle Betrokkenheid 

Prestatie Individu- en taakgeoriënteerd Team- en procesgeoriënteerd 

Vaardigheden & compe-

tenties

Gespecialiseerd Breed inzetbaar

Autonomie Beperkt, gereguleerd, geen externe regel-

mogelijkheden

Ruim, contextafhankelijk, wel externe regel-

mogelijkheden

Span of control Eigen takenpakket, in-rolgedrag Ondernemerschap op teamniveau en daar-

buiten, extra-rolgedrag

Verandervermogen Relatief laag; alertheid irrelevant Relatief hoog; alertheid is cruciaal

Zingeving van het werk, 

‘self-efficacy’ en ‘sense of 

control’

Extrinsieke motivatie, beperkte controle Intrinsieke motivatie, ruime controle

Rolopvatting ‘Operational excellence’ Professionele autonomie

Coördineren Vastleggen in takenprofiel Gebaseerd op noodzakelijke samenwerking 

en communicatie

Variatie aan gedrag Beperkt en gereguleerd door vaste volg-

ordelijkheid van operaties met beperkte 

proceskeuzen; initiatief nemen wordt nau-

welijks gemotiveerd (als waarde)

Ruim en minder gedetermineerd door grote-

re flexibiliteit van proceskeuzen biedt ruimte 

voor alternatieve operaties; initiatief nemen 

wordt gemotiveerd (als waarde)

Externe eisen aan gedrag 

over flexibiliteit, onderne-

merschap en zelfsturing

Conflicteren met het structuurontwerp en 

nauwelijks af te stemmen (onvoldoende 

‘requisite variety’)

Zijn in lijn met het structuurontwerp en in 

beginsel af te stemmen (voldoende ‘requi-

site variety’)

Tabel 2.2 is een bron voor tal van argumenten om stroomsgewijs organiseren 
te verkiezen boven functioneel organiseren. Dit is bedoeld om u te prikkelen. 
In de inleiding stelden we al dat het een hele toer is om ingrijpende organisatie-
veranderingen door te voeren. Dat hoeft ook niet per se, maar het lijkt ons wel 
nuttig dat u zichzelf telkens de vraag stelt of u het probleem niet te ‘eenvoudig’ 
heeft gedefinieerd. Als u vindt dat dit het geval is, kan dit overzicht helpen om 
uw zoektocht ‘complexer’ te maken: dat wil zeggen de situatie van uw organi-
satie van meer kanten te bekijken. Aanbevolen wordt om daarvoor de tijd te 
nemen, wat anderen dan weer mooi ‘slow change’ noemen (Verschuur, 2008).

Tabel 2.2 – vervolg
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De tabel onderscheidt werkproces, werkplek en werkgedrag. De eerste twee 
slaan op het organiseren van het productieproces of dienstverleningsproces, en 
de laatste op kennis, vaardigheden en attitudes van leidinggevenden en mede-
werkers. Over kenmerken van werkproces en werkplek biedt de tabel suggesties 
voor ontwerpvragen, en over kenmerken van werkgedrag staan er naast ont-
werpsuggesties diverse aangrijpingspunten in voor de veranderkundige kant.

2.4.2 Psychologie van veranderen: motivatie en controle

Een veelgebezigde uitspraak is dat elke verandering begint bij jezelf. Velen van 
u zullen ooit kennis hebben gemaakt met het fasenmodel dat uitlegt welke re-
acties wij mensen doorgaans hebben op veranderingsprocessen. Dat model 
omvat vier fasen: ontkennen, ontwijken, experimenteren, en in stand houden 
(Spencer & Adams, 1990). De assumptie die eraan ten grondslag ligt, is dat 
mensen zich prettig voelen bij vertrouwde omstandigheden en dat verandering 
daarmee kan botsen. Zij moeten nieuw gedrag vertonen dat gepaard kan gaan 
met gevoelens van onzekerheid. Het fasenmodel van reacties op verandering 
is gemakkelijk toe te passen op mensen die een verandering ondergaan, bij-
voorbeeld medewerkers die worden geconfronteerd met een reorganisatie. Of 
individuen die zijn geconfronteerd met een zwaar persoonlijk leed (zoals een 
gestorven geliefde). Bij een ingrijpende verandering heerst eerst ongeloof, ver-
bijstering, woede, of het ontkennen van negatieve gevolgen (ontkenningsfase). 
Vervolgens gaan mensen de verandering boycotten, vermijden, niet meedoen, 
zolang ze menen dat de nadelen groter zijn dan de voordelen (ontwijkingsfase). 
Dit al of niet openlijk vertonen van weerstand of verzet is kenmerkend voor or-
ganisatieverandering. Na verloop van tijd dringt door dat de verandering on-
vermijdelijk zal zijn of is. Mensen zijn dan geneigd te onderzoeken wat zij eraan 
hebben, of de gevolgen mogelijk positieve kanten hebben. Zij zijn bereid de ver-
andering te ondergaan door dingen uit te proberen, te beoefenen, te testen, te 
ruiken en eraan te voelen (experimenteerfase). In de laatste fase accepteert men 
de status quo en proberen mensen de zaken weer op orde te krijgen zodat er 
stabiliteit en evenwicht ontstaat (instandhoudingsfase).
Dit model is ook van toepassing op het veranderproces van de manager die 
leiding geeft aan de organisatie, met dien verstande dat die manager zelf het 
veranderproces stuurt. In onze ogen is het stroomsgewijze organisatieproces 
een zeer goede basis voor goed presteren omdat het een slimme vorm van or-
ganiseren is die zich ook in de praktijk heeft bewezen (Jongkind et al, 2003; 
Oeij et al, 2005; Verschuur, 2008). Toch stappen maar weinig ondernemers en 
managers over op zo’n manier van produceren en diensten verlenen. Zelfs als 
zulke managers zeggen dat ze het eigenlijk wel eens zijn met de evidente voor-
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delen van stroomsgewijs organiseren, gaan zij veelal niet over tot het invoeren 
ervan. Waarom niet? Los van tal van andere redenen die te maken hebben met 
tijd, middelen, draagvlak en dergelijke, concentreren we ons op de manager die 
verantwoordelijk is voor de eerste stap, namelijk bij zichzelf. 

Om te veranderen, moeten we beschikken over voldoende motivatie en ‘cogni-
tieve capaciteit’, ruimte in ons hoofd (Smith & Mackie, 2000: 269-274). Beide zor-
gen voor psychologische controle, het gevoel dat we het in de hand hebben. En 
dat houdt verband met het geloof in eigen kunnen om gedrag te vertonen waar-
mee gewenste doelen worden bereikt (‘self-efficacy’; Bandura, 1997). Motivatie 
vergt ten eerste een consistent beeld om voor onszelf een verandering te verant-
woorden; in de tweede plaats motiveert iets ons wanneer het ons persoonlijk 
raakt of beïnvloedt; en ten derde wanneer persoonlijke doelen in het geding zijn. 
Wat betreft de cognitieve capaciteit is het belangrijk dat mensen beschikken over 
de mentale capaciteiten om relevante informatie te beoordelen en te verwerken; 
ten tweede is het belangrijk dat mensen geconcentreerd aandacht kunnen geven 
aan het onderwerp. Als we nog eens goed kijken naar stroomsgewijs organiseren 
als een veranderkundige optie, zien we de volgende mogelijke belemmeringen 
op het vlak van motivatie en capaciteit. In de eerste plaats wordt de motivatie ge-
hinderd door het mogelijk optreden van een inconsistent beeld: ‘stroomsgewijs 
organiseren is een goed idee, maar het is ook behoorlijk moeilijk’. In de tweede 
plaats kan de motivatie worden gereduceerd door de aantrekkelijkheid van het 
ontwijken van het vraagstuk: ‘stroomsgewijs organiseren is misschien wel een 
mooi idee, maar ik denk dat ons bedrijf het eigenlijk niet echt nodig heeft’. En 
ten derde kunnen persoonlijke doelen de motivatie om over te gaan tot strooms-
gewijs organiseren negatief beïnvloeden, omdat dit het eigen zelfbeeld ernstig 
kan schaden bij falen. ‘Als ik het ga propageren, steek ik wel enorm mijn nek 
uit’. De relevantie van te weinig cognitieve capaciteit komt om de hoek kijken 
bij de benodigde vaardigheden en mentale bronnen waarover personen beschik-
ken. Personen kunnen in zichzelf beredeneren dat stroomsgewijs organiseren 
ingewikkeld is, en dat lastig is te overzien wat gevolgen en effecten zijn. ‘Gaat 
het wel voldoende opleveren?’ Het vergt een enorme specialistische expertise. 
Een tweede aspect waarbij sprake kan zijn van te beperkte cognitieve capaciteit, 
is dat men niet in de gelegenheid is om langdurig geconcentreerd aandacht te 
geven aan het vraagstuk. Dit komt onder meer omdat managers vaak gehinderd 
worden door de waan van de dag, te maken hebben met tijdgebrek in het alge-
meen, en vaak werken onder stress. Bovendien moet stroomsgewijs organiseren 
concurreren met ‘eenvoudiger’ alternatieve organisatorische interventies die 
meestal snel beschikbaar zijn. ‘Kan ik met Six Sigma niet veel sneller resultaat 
boeken?’ Met andere woorden, het kan zijn dat hun hoofd er niet naar staat, en in 
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combinatie daarmee worden personen gevoeliger voor alternatieven die minder 
capaciteit vergen, en worden zij vatbaarder voor de kritische kant van strooms-
gewijs organiseren. De kracht van ‘negatieve cues’ wordt sterker.
Naast deze algemene inzichten over motivatie, controle en cognitieve capaciteit 
verschillen personen in de mate waarin zij moeite willen doen om nieuwe ken-
nis te verwerven en om die kennis systematisch te beoordelen en te verwerken. 
Personen met een zogeheten hoge ‘need for cognition’ (Cacioppo & Petty, 1982) 
zijn vaker geneigd zelf ingewikkelde vraagstukken te ontrafelen, in tegenstel-
ling tot personen die hierop laag scoren: deze laten zich meer beïnvloeden door 
wat anderen ervan vinden.

2.4.3 Mobiliserend HRM-beleid

Het benutten van talenten en op die manier de arbeidsproductiviteit verbete-
ren dient twee doelen: het is motiverend voor de ontwikkeling van mensen en 
de zinvolheid van hun werk, en het is goed voor de prestatie van de organisatie. 
De omslag van een economie gebaseerd op massaproductie naar een econo-
mie gebaseerd op flexibele maatwerkproductie, die plaatsvond in de jaren 80 
en 90, markeerde een andere inzet van medewerkers, van ‘human resources’, 
waarmee de functie van arbeid veranderde (Oeij, Goudswaard, Kraan, Nauta 
& Huiskamp, 2006: 6-7). Voorheen was de functie van arbeid de arbeidskracht 
die vervangbaar moest zijn door standaardisatie van het werk. Automatisering 
hielp daar zeer sterk bij. Eind vorige eeuw was de functie van arbeid vooral 
zorg dragen voor flexibiliteit door enerzijds vervangbaarheid en anderzijds het 
optimaliseren van de (brede) inzetbaarheid. In de afgelopen 10-20 jaar ligt de 
nadruk bij de functie van arbeid op innovativiteit en creativiteit, naast flexi-
biliteit, om zo het innovatief vermogen van organisaties te vergroten (bijv. Ja-
cobs & Snijders, 2008). De laatste jaren komt daar de roep bij om duurzame 
inzetbaarheid van mensen (bijv. De Lange, 2004). In de hypercompetitieve 
kenniseconomie is standaardisatie vervangen door variëteit. Dit betekent dat 
werkprocessen minder een beroep doen op standaardcompetenties van perso-
nen, maar dat werkgevers meer afhankelijk zijn geworden van de mate waarin 
medewerkers hun competenties willen inzetten voor de organisatie. Vroe-
ger boden werkgevers een baan aan; nu vragen ze om mensen met bepaalde 
competenties. Werkgevers zijn in die zin afhankelijker geworden van ‘human 
resources’, en omdat dit kenmerken zijn van personen, zijn zij afhankelijker 
geworden van hun medewerkers. Bovendien moeten bedrijven concurreren 
om de schaarse tijd van medewerkers die zij besteden aan andere levenssferen 
(privé, hobby, sport). Organisaties moeten hun human resources zien te mobi-
liseren, daar waar ze nodig zijn, op het moment dat zij ze nodig hebben.
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De behoefte aan human resources, ofwel in te zetten competenties van mensen, 
wordt bepaald door de structuur van het werkproces. Dat wil zeggen, gegeven 
de strategische keuzen die zijn gemaakt over met welke producten of diensten 
de organisatie in welke markten wil opereren, wordt het proces van het maken 
van producten of diensten ingericht. Dit werkproces wordt weerspiegeld in de 
structuur van de arbeidsverdeling. Immers, hoe producten en diensten worden 
vervaardigd zien we terug in hoe de organisatie is opgedeeld in afdelingen / 
teams en hoe functies zijn vormgegeven met taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden. Elke functie heeft een combinatie van uitvoerende en rege-
lende taken. De manier waarop functies zijn ontworpen, zegt bijna alles over 
autonomie, regelmogelijkheden en ingebouwde mogelijkheden voor zinvolle 
arbeid, professionele ontwikkeling en werkplezier. ‘Daarom kunnen we human 
resourcesbeleid ook niet los zien van zaken die we voorheen gewend waren 
apart te bezien. Levertijden, voorraadbestanden, logistiek beheer, kwaliteitssy-
stemen en wat dies meer zij, ze hebben alle direct met de benutting en ontwik-
keling van human resources te maken, met de structuur van de arbeidsorgani-
satie als verbindende schakel’, aldus De Sitter (1994: 67). Met andere woorden 
‘if structure follows strategy, then culture follows structure’ (Oeij, Dhondt & 
Wiezer, 2006: 100). Ofwel de motivatie van medewerkers hangt sterk af van de 
arbeidsverdeling (en het mensbeeld van het management dat daaruit spreekt).

Human resources kunnen derhalve niet worden gemanaged maar moeten 
worden gemobiliseerd. Wat gemanaged kan worden zijn de omstandigheden 
van het werk, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, kwaliteit 
van de arbeid en de positionering van de HR-functie. Als deze zaken goed zijn 
geregeld, worden human resources gemobiliseerd, want ‘Mobilisation unleashes  
(‘empowers’) productive capability, by stimulating the primary process and 
inviting worker creativity, innovation and autonomous problem-solving’  
(Korver, 2006: 126). Het stroomsgewijs organiseren helpt daarbij omdat dit de 
organisatie minder complex maakt en als dat slim gebeurt worden medewer-
kers initiatiefrijker en zijn meer geneigd tot innovatief gedrag. Daarvoor wijst 
Korver (2006: 127) vier redenen aan: 1. indien functies breed worden ontwor-
pen en medewerkers een beroep kunnen doen op de optimale inzet van hun ta-
lenten (‘employability’) kan gesnoeid worden in de variatie aan uiteenlopende 
functies (redundantie van functies); 2. indien uitsluitend einddoelen zijn gefor-
muleerd, kunnen medewerkers zelf onderweg leren hoe taken moeten worden 
uitgevoerd en problemen opgelost (minimale kritieke specificatie); 3. boven-
dien leren medewerkers zichzelf te ontwikkelen door zichzelf te sturen op eind-
doelen en aanpassing onderweg (zelf-monitoring en leren te leren); 4. naarmate 
medewerkers rijker worden aan competenties kan de organisatie beter inspe-
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len op de complexiteit en ambiguïteit in de omgeving (voldoende variëteit, 
‘requisite variety’). Bij stroomsgewijs organiseren hoort ook een passende rol 
voor HRM (met de ‘m’ van mobiliseren in plaats van managen).

Het mobiliseren van human resources vraagt om een positionering van de HR-
functie. Welke rol heeft  HRM in de organisatie en welke taken horen daar lo-
gischerwijs bij? In onze optiek heeft  HRM een strategische en een operationele 
rol die zowel is gericht op de processen van de organisatie als op de mensen die 
erin werken. We lichten dit toe met behulp van de vier rollen voor HRM die 
Ulrich onderscheidt (1997). Hoewel HR-professionals zich graag spiegelen aan 
de strategische rollen, zijn de operationele rollen niet minder belangrijk (fi guur 
2.3).

Figuur 2.3: Vier HRM-rollen (Ulrich, 1997)

De  strategische partner is verantwoordelijk voor de HR-kant van de uitvoering 
van de organisatiestrategie door als strategische partner van het management 
de organisatiedoelen te vertalen in een concrete HR-strategie en prioriteiten 
voor HRM. De ‘ change agent’ is de veranderkundige rol, van waaruit de ex-
pertise wordt verzorgd voor het verandervermogen (innovatievermogen) om 
te komen tot een vernieuwde organisatie en vernieuwd gedrag van organisa-
tieleden.  Personeelbeheer heeft  als rol een gedegen beleidsmatige infrastruc-
tuur met bijbehorende HR-systemen. Dit is het uitvoerende, primaire proces 
van HRM. De laatste tijd is aan de komst van shared service-concepten en de 

Figuur 2.3: Vier HRM-rollen (Ulrich, 1997)
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7658_slimmer werken.indd   37 29-04-2010   10:29:25



38
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

outsourcing van HR- activiteiten te zien dat de vorm van personeelbeheer aan 
verandering onderhevig is. De ‘employee champion’ is de rol waar mede vanuit 
de belangen van het personeel wordt bijgedragen aan toegewijde, breed inzet-
bare en competente medewerkers. Het traditionele onderwerp ‘kwaliteit van de 
arbeid’ staat op de voorgrond, want HRM dient tegemoet te komen aan mede-
werkerwensen op persoonlijk vlak (combineren van werken en privé) en op het 
vlak van professionalisering (‘empowerment’, ‘employability’, talentontwikke-
ling). 
Alle vier de rollen zijn belangrijk voor mobiliserend HRM-beleid omdat ze met 
elkaar samenhangen waardoor het geheel, in termen van toegevoegde waarde, 
meer is dan de som van de vier rollen. 

Als centrale taak heeft HRM, in de ogen van Boxall en Purcell (2003), het bij-
dragen aan het organisatiedoel. Dat doel is levensvatbaar door voldoende 
winstgevendheid en duurzaam concurrentievoordeel of voldoende maatschap-
pelijk rendement. Om hieraan bij te dragen, richt HRM zich op drie kritische 
HR-doelen, namelijk arbeidsproductiviteit, organisatorische flexibiliteit en 
sociale legitimiteit (zie opnieuw figuur 2.1). Met dat laatste bedoelen Boxall en 
Purcell dat organisaties een sociale verantwoordelijkheid hebben om zorgvul-
dig om te gaan met mensen (‘employment citizenship’). 
De lastigheid om ervoor te zorgen dat mensen productief zijn, de organisa-
tie flexibel is, en de werkgever zijn mensen zorgvuldig behandelt, zit hem in 
de ‘natuurlijke’ belangentegenstellingen tussen werkgever en werknemer, die 
Boxall en Purcell HR-spanningsvelden noemen, en wij labelen als paradoxen 
(par. 2.2). Zo zorgt krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat werkgevers niet al-
tijd de juiste (hoeveelheid) werknemers in dienst hebben om hun productivi-
teitsdoelen te halen. En zo zijn werknemers niet zonder meer gemotiveerd om 
die arbeid te verrichten die nodig is om als organisatie te kunnen inspelen op 
klant-, markt-, en andere omgevingseisen. En ten slotte kunnen organisatie-
veranderingen zoals reorganisaties, fusies en overnames ervoor zorgen dat 
werknemers zich niet altijd zorgvuldig behandeld voelen. HRM-beleid dient 
deze HR-spanningsvelden rondom arbeidskrapte, arbeidsmotivatie en organi-
satieverandering te kunnen hanteren.
Om zowel de HR-doelen te bereiken als om te gaan met de HR-spanningsvel-
den kunnen organisaties volgens Boxall en Purcell te rade gaan bij ‘high-per-
formance work systems’ (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000). Zulke 
systemen bestaan uit ‘bundles’ van HR-praktijken die in onderlinge samen-
hang de werknemersbetrokkenheid, autonomie en motivatie vergroten. Ap-
pelbaum et al tonen in hun onderzoek naar dergelijke ‘high-performance work 
systems’ aan dat mensen beter presteren als zij:
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1.  hun werk goed kunnen doen, omdat zij beschikken over de juiste competen-
ties;

2.  hun werk goed willen doen, omdat ze gemotiveerd zijn door de juiste ‘incen-
tives’;

3.  zich in hun werk mogen ontplooien, omdat zij steun vanuit de organisatie 
ervaren en met de juiste middelen en technieken kunnen werken. 

Boxall en Purcell (2003) vatten dat subtiel samen met de notatie: P = f (A, M, 
O). Ofwel ‘Performance’ is een functie van de ‘ability’, ‘motivation’ en ‘oppor-
tunity’ van medewerkers. Figuur 2.4 vat deze omschrijving van HR-beleid en 
HR-praktijken samen, inclusief hun invloed op het behalen van HR- en  busi-
nessdoelen (Nauta, Oeij, Huiskamp & Goudswaard, 2007: 89).

Figuur 2.4:  Relatie HR-aspecten en businessdoelen (gebaseerd op Boxall & 
Purcell, 2003)

Moet uw organisatie dit nu allemaal onder de knie hebben? Het zou mooi zijn 
als dit het geval is, maar het is realistischer te accepteren dat hier maar weinig 
organisaties in slagen. Voor MKB-ondernemers is dit sowieso al gauw een stap 
te ver om begrijpelijke redenen: hun ‘span of control’ is begrensd. Waarom is 
het dan toch relevant? Het is nuttig om na te denken over organisatiedoelstel-
lingen en de samenhang met de inzet van personeel vanuit een strategisch per-
spectief. Slimmer werken en sociale innovatie brengen deze onderwerpen met 
elkaar in verband. Als u kiest voor een bepaalde interventie dan heeft  dit waar-
schijnlijk gevolgen voor diverse afdelingen en personen. Dat is zo bij een inter-
ventie op het gebied van strategie (nieuwe markten, producten of diensten?), 
van product-marktcombinaties (aangepaste producten, andere klanten?), bij 

HR-praktijken
Als ‘bundles’ ter versterking van:
• kunnen (‘ability’)
• willen (‘motivation’)
• mogen (‘opportunity’)

HR-doelen
• arbeidsproductiviteit
• organisatorische flexibiliteit
• sociale legitimiteit

HR-spanningsvelden
• arbeidskrapte
• arbeidsmotivatie
• organisatieverandering

Business-doelen
• levensvatbaarheid
•  duurzaam concurrentievoordeel/

maatschappelijk rendement
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slimmer organiseren (het werkproces anders inrichten?) en bij flexibel werken 
(inzet van personeel aanpassen, zelfroosteren, flexibele contracten voeren?). 
Elk van deze interventies heeft eigen HR-paradoxen die vragen om een pas-
sende HR-praktijk om de businessdoelen te bereiken (wederom figuur 2.4). Het 
positioneren van de HR-functie (figuur 2.3) maakt u bewust vanuit welke rol u 
de keuzes maakt. Dat samen noemen we mobiliserend HRM-beleid.

2.5  Samenvattend

We hebben een kader geschetst van de taak van het management. Die taak is 
niet kinderachtig en bestaat uit het managen van paradoxen, ontwerpgericht 
omgaan bij het verenigen van paradoxen en veranderingen implementeren. 
Die taken zijn er continu en ze bestaan naast elkaar. Ze zijn erop gericht om het 
strategisch, innovatief en verandervermogen van de organisatie te bewaken. In 
beweging blijven is eigenlijk waar het om gaat. Maar dan wel de goede kant op. 
Onze suggestie is zoveel mogelijk te denken vanuit een integraal perspectief; 
en het liefst om dat nog te doen ook. Maar we beseffen terdege dat dit zwaar is. 
Dus zeggen we ook dat het goed is om het eenvoudig te houden, maar bij beslis-
singen die u neemt wel regelmatig de integrale bril op te zetten. Samenhang 
blijven zien is onmisbaar. Daarom presenteerden we drie onderwerpen die in 
elke organisatiestrategie zouden passen: biedt stroomsgewijs organiseren voor 
u kansen?; kunt u vanuit mobiliserend HRM-beleid de organisatiedoelen en 
personele doelen bij elkaar brengen en houden?; heeft u bij organisatieveran-
dering oog voor de motivatie- en controlefactoren? Het is veel gevraagd, we 
realiseren het ons. Bedenk steeds als u zich afvraagt ‘Waarom mislukken ver-
andertrajecten steeds?’ dat u niet alleen bent. Bij ongeveer twee derde van de 
verandertrajecten verloopt het zo. Wilt u bij die andere een derde horen, dan 
weet u dat het moeite kost, ‘blood sweat and tears’. Maar: ‘No guts, no glory’.

Om de samenhang van de onderwerpen in dit hoofdstuk te benadrukken bie-
den we u enkele vragen voor zelfreflectie in onderstaande tekstbox.
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Managen van de organisatie
–  In hoeverre benaderen we paradoxale 

vraagstukken met een ‘open mind set’ 

als het gaat om onze strategie: kunnen 

we productiviteit, flexibiliteit en legi-

timiteit verknopen? Versterkt dit ons 

strategisch vermogen, als organisatie 

en als management?

–  In hoeverre benaderen we paradoxale 

vraagstukken als een ontwerpvraag: 

letten we bij verandering en vernieu-

wing op de niet-technologische as-

pecten van slimmer werken en sociale 

innovatie? Versterkt dit ons sociaal 

innovatieve vermogen?

–  In hoeverre houden we bij het door-

voeren van veranderingen rekening 

met paradoxen, met de noodzaak van 

een integrale oplossing en met moti-

vatie en controle over het verander-

proces: letten we op bedrijfskundige 

en bedrijfseconomische doelen, op 

draagvlak onder medewerkers en op 

de koppeling met het mobiliseren van 

human resources? Versterkt dit ons 

verandervermogen? (in de hoofdstuk-

ken 5 en 6 gaan we hier verder op in).

Innoveren met behulp van slimmer wer-
ken en sociale innovatie
–  Hebben wij voor onszelf het idee dat 

de vraagstukken van onze organisatie 

zich concentreren bij het aspect stra-

tegische oriëntatie, slimmer organise-

ren, flexibel werken of product-markt-

verbetering, of bij een combinatie van 

deze aspecten?

–  Zien wij voor onze organisatie aangrij-

pingspunten hoe stroomsgewijs or-

ganiseren kan helpen om vraagstuk-

ken over deze aspecten te tackelen? 

Zien wij verbetermogelijkheden van 

stroomsgewijs organiseren in werk-

proceskenmerken, werkplekkenmer-

ken of werkgedragskenmerken, of in 

een combinatie van deze kenmerken?

–  Zien wij voor onszelf, voor het ma-

nagement, voor de medewerkers en 

voor de organisatie als geheel knel-

punten op het vlak van motivatie en 

controle om verandertrajecten tot een 

succes te maken?

–  Zien wij voor onze organisatie aan-

grijpingspunten om de inzet van per-

soneel vorm te geven met het mobili-

seren van human resources? Kunnen 

wij dit voor onszelf op een zinvolle 

wijze koppelen aan het stroomsgewijs 

organiseren? Heeft dit voor de HR-

functie van onze organisatie conse-

quenties? Heeft dit gevolgen voor de 

HR-praktijken van onze organisatie 

als een samenhangende ‘bundle’ van 

HR-beleid, -maatregelen en manage-

mentgedrag?

–  Zien wij de zin ervan in dat door het 

minder complex maken van de or-

ganisatie en het rijker maken van de 

functies van medewerkers, soepeler 

lopende werkprocessen ontstaan 

waarmee we toegevoegde waarde 

scheppen voor onze klanten of cliën-

ten?

–  Zien wij voor onszelf hoe paradoxale 

vraagstukken kunnen worden aange-

pakt met slimmer werken en sociale 

innovatie? Hebben we al ideeën voor 

concrete interventies en maatregelen?

Zelfreflectie

Ka
de

r 2
.3
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Ook bij een serieus boek hoort enige ironie en zelfspot, al was het maar om er 
een paradox mee uit te drukken. Vanzelfsprekend nodigen wij u uit om, naast 
zelfreflectie, kritisch om te gaan met wat wij u aanreiken aan gedachten en 
ideeën:

Figuur 2.5: Dokter Sigmund adviseert de manager (de Wit, 2008: 73).
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3O nderzoek: Stand van zaken 
sociale innovatie

3.1  Introductie

Ongeveer de helft van Nederlandse bedrijven en instellingen is in enige mate 
actief met sociale innovatie. Zulke organisaties hebben betere organisatie-
prestaties dan organisaties die niet actief zijn met sociale innovatie. We treffen 
dergelijke organisaties vaker aan in de profit-sectoren dan in de non-profitsec-
toren. Organisaties die sociaal innovatief zijn, doen naar verhouding veel aan 
product-marktverbetering en, iets minder, aan strategisch gedrag. Zij zijn min-
der vaak actief met slimmer organiseren en flexibel werken. Sociale innovatie, 
zo is de conclusie uit dit hoofdstuk, draagt bij aan de organisatieprestaties.

In het vorige hoofdstuk hebben wij sociale innovatie en slimmer werken the-
oretisch uiteengezet. Er kan van alles bedacht worden over hoe bedrijven dit 
toepassen, maar dat wil nog niet zeggen of dat ook daadwerkelijk het geval is. 
Om die reden is het goed om de theorie aan de empirie ofwel de werkelijkheid 
van het dagelijkse leven te toetsen. Dat is mogelijk met de Werkgevers Enquête 
Arbeid 2008 (Oeij, De Vroome, Sanders & Van den Bossche, 2009) waarin vra-
gen over sociale innovatie zijn opgenomen. Deze WEA 2008 is gehouden onder 
een steekproef van 5.387 werkgevers en is representatief voor alle werkgevers in 
Nederland. De vragen over sociale innovatie zijn alleen aan de 3.468 werkge-
vers met 10 of meer werknemers in dienst gesteld1.

In dit hoofdstuk bespreken we eerst hoe sociale innovatie is gemeten, aan de 
hand van de omschrijving uit het vorige hoofdstuk. We bespreken ook de be-
langrijkste effectmaat van dat onderzoek: organisatieprestatie. Daardoor kun-
nen we nagaan of sociaal innovatieve organisaties een hogere organisatiepres-
tatie hebben dan niet-sociaal innovatieve organisaties (par. 3.2). Daarna geven 
we een overzicht waar sociale innovatie aangetroffen wordt door een ‘land-

1  Voor meer informatie over de methodologie en andere onderwerpen van de WEA zie Oeij, De 
Vroome, Sanders & Van den Bossche (2009) of de website: www.tno.nl/wea.
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kaart’ te maken van het Nederlandse bedrijfsleven (par. 3.3). Vervolgens wordt 
ingegaan op het succes van sociale innovatie wat betreft de toe- of afname van 
de organisatieprestatie (par. 3.4). Tot slot trekken we in de laatste paragraaf 3.5 
de belangrijkste conclusies uit de resultaten van dit hoofdstuk.
Hier worden de termen werkgevers, bedrijven en organisaties door elkaar ge-
bruikt voor profit-organisaties. Voor non-profit- en overheidsbedrijven gebrui-
ken we ook de term instellingen.

3.2  De meting van sociale innovatie

Het meten van sociale innovatie in enquêteonderzoek vraagt een zorgvuldige 
aanpak, waarbij de verschillende aspecten van het concept als vragen aan ieder 
bedrijf zijn gesteld. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de vragen die gesteld zijn 
en de wijze waarop de respondenten in de bedrijven deze vragen beantwoord 
hebben. Soms is dat de directeur/eigenaar van het bedrijf (45%), maar het kan 
ook een medewerker of het hoofd P&O/HRM zijn (24%), de bedrijfsleider of 
een vestigingsmanager (19%) of nog iemand anders (12%). Sociale innovatie is 
in vier aspecten onderscheiden, analoog aan de beschrijving uit het theoreti-
sche hoofdstuk (par. 2.3). We gaan hierna op de vier aspecten in en de wijze 
waarop ze gevraagd zijn.

Eerst kijken we naar sociale innovatie als totaalmaat in tabel 3.1. De score 
daarvan is 3,46 ofwel 3,5. Deze score is vastgesteld aan de hand van de reacties 
van de respondenten op alle stellingen over sociale innovatie (dus alle vragen 
over strategische oriëntatie, flexibel werken, slimmer organiseren en product-
marktverbetering). De van te voren vastgestelde antwoordcategorieën varieer-
den van: helemaal oneens=1, oneens=2, eens noch oneens=3, eens=4 en hele-
maal eens=5. De cijfers zijn toegekend om een gemiddelde te berekenen voor 
alle werkgevers. Het gemiddelde is dus 3. Een gemiddelde van 3,5 of meer be-
tekent dat vrij veel bedrijven het met de uitspraken eens zijn. De score van 3,5 
is te interpreteren als ‘meer dan gemiddeld’ en bevindt zich halverwege ‘eens 
noch oneens’ en ‘eens’. Men zou kunnen zeggen dat de werkgevers het vaker 
eens dan oneens zijn, maar dat de score niet denderend hoog is: ongeveer een 6 
à een 6½ uitgedrukt in rapportcijfers. De verschillen naar organisatieomvang, 
vastgesteld met het aantal werknemers, zijn te verwaarlozen. Die zijn klein en 
bovendien niet statistisch significant2. De samenhang van alle vragen die deel 

2  Significant betekent dat een resultaat niet op toeval berust. Het significantieniveau geeft de 
procentuele kans aan dat dit resultaat toch op toeval berust, zie de p-waarden (voor de over-
schrijdingskans) onder de tabel (1 op de 100 keer, 5 op de 100 keer).
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uitmaken van sociale innovatie als totaalmaat is tamelijk robuust, want de 
Cronbachs Alpha3 is 0,79.

Tabel 3.1:  Overzicht per organisatiegrootte van de vier kenmerken van sociale 
innovatie plus organisatieprestatie en de vragen die daarnaar ge-
steld zijn (bron: WEA 2008) 

Aantal werknemers

10-49 50-99 100+ Totaal Sign *)

Strategische oriëntatie (Cronbachs Alpha=0,63) 3,67 3,64 3,72 3,68 -

- Ons bedrijf reageert meteen op ontwikkelingen die op haar afkomen 3,69 3,64 3,67 3,67 -

- Ons bedrijf haalt bewust nieuwe kennis van buiten naar binnen 3,60 3,65 3,88 3,71 -

- Ons bedrijf werkt samen met derden en/of participeert in netwerken 3,61 3,66 3,94 3,74 **

Flexibel werken (Cronbachs Alpha=0,75) 3,01 3,02 3,10 3,02 -

- Brede inzetbaarheid van personeel 3,25 3,22 3,15 3,24 -

- Flexibele werktijden 2,82 2,92 3,06 2,85 -

- Flexibele contracten 2,36 2,59 2,73 2,42 **

- Zelf roosteren 1,92 1,92 2,07 1,93 -

- Werktijden van medewerkers 3,15 3,12 3,21 3,15 -

- Werkprestaties van medewerkers 3,37 3,26 3,35 3,36 -

- Ontwikkeling/ opleiding van medewerkers 3,66 3,70 3,77 3,67 -

- Flexibele inzet van medewerkers 3,47 3,38 3,44 3,46 -

Slimmer organiseren (Pearson correlatie=0,37) 3,32 3,33 3,38 3,33 -

-  Ons bedrijf maakt steeds nieuwe combinaties tussen verschillende ma-

nieren van het organiseren van het werkproces

3,23 3,27 3,32 3,24 -

 -In ons bedrijf worden de werkprocessen regelmatig vernieuwd 3,41 3,39 3,44 3,41 -

Product-marktverbetering (Pearson correlatie =0,49) 3,78 3,74 3,70 3,77 -

- In ons bedrijf wordt regelmatig naar nieuwe markten/ klanten gezocht 3,70 3,66 3,57 3,69 -

-  In ons bedrijf worden de bestaande producten/ diensten regelmatig  

verbeterd en/of verfijnd

3,86 3,81 3,83 3,86 -

Sociale innovatie (Cronbachs Alpha=0,79) 3,46 3,46 3,48 3,46 -

Toename organisatieprestatie (Cronbachs Alpha=0,72) 3,65 3,64 3,59 3,64 -

- De arbeidsproductiviteit in ons bedrijf is verbeterd 3,73 3,73 3,70 3,72 -

- De omzet van ons bedrijf is gegroeid 3,69 3,67 3,58 3,68 -

- De winst van ons bedrijf is gegroeid 3,53 3,51 3,49 3,52 -

*) * = p < 0,05; ** = p < 0,01; - = niet significant 

3  Een maat om de samenhang van het antwoordpatroon op vragen (interne consistentie) vast te 
stellen, waarbij 0,60 wordt gezien als een minimum.
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Strategische oriëntatie is vastgesteld aan de hand van de reacties van de respon-
denten op drie stellingen. De uitspraken gaan over het direct reageren op nieu-
we ontwikkelingen, het bewust nieuwe kennis naar binnen halen in het bedrijf 
en het strategisch samenwerken met andere bedrijven. Dit zijn drie belangrijke 
aspecten van strategische samenwerking. Verwacht wordt dat de reacties op 
deze drie uitspraken onderling samenhangen en dat een bedrijf dat het eens is 
met één uitspraak het ook eens is met de andere twee. De samenhang tussen de 
vragen is echter matig, wat te zien is aan een niet al te hoge Cronbachs Alpha 
van 0,63. In tabel 3.1 staan de gemiddelden voor de totaalscore en de drie afzon-
derlijke vragen. De gemiddelde score is 3,7 (3,68). In de tabel zijn ook de scores 
gegeven voor drie organisatiegroottes, die onderscheiden zijn naar het aantal 
werknemers in dienst. Op slechts één vraag zijn er verschillen gevonden naar 
organisatiegrootte, namelijk dat grotere organisaties vaker samenwerken met 
derden dan wel participeren in netwerken. Bedrijven die samenwerken met 
derden en/of participeren in netwerken hebben vaker 100 of meer werknemers 
in dienst. Dit betekent dat de omvang van bedrijven niet zoveel zegt over de 
mate van strategische oriëntatie.

Flexibel werken is gemeten door middel van de antwoorden op acht vragen, die 
allemaal aspecten van dit concept zijn. De antwoordcategorieën variëren van 
helemaal niet=1 tot en met in sterke mate =5 voor de eerste vier vragen en van 
heel weinig/geen ruimte=1 tot en met heel veel ruimte =5 op de vier volgende 
vragen. Flexibel werken is een redelijk stabiel gemeten concept wat te zien is 
aan de Cronbachs Alpha van 0,75. Duidelijk is dat zelf roosteren het minst vaak 
is ingevoerd. Er zijn weer weinig verschillen naar organisatiegrootte gevonden. 
Alleen de toepassing van flexibele contracten komt vaker voor bij grote organi-
saties.

Slimmer organiseren is gemeten door middel van de reacties op twee stellingen 
die verwijzen naar twee aspecten van omgaan met het organisatieproces: nieu-
we combinaties maken bij het organiseren van en regelmatige vernieuwing van 
de werkprocessen. De reacties op beide stellingen zijn aan elkaar gerelateerd. 
Omdat het gaat om maar twee variabelen is niet de Cronbachs Alpha, maar de 
Pearson productmoment correlatiecoëfficiënt4 gegeven, deze is 0,37. We hante-
ren de somscore als maat, want de vragen zijn uitdrukkelijk bedoeld om slim-
mer organiseren inhoudelijk te meten. Er zijn op beide variabelen en de som-
score geen verschillen naar organisatiegrootte gevonden.

4  Een maat om de samenhang (correlatie) tussen variabelen uit te drukken.
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Product-marktverbetering wordt eveneens gemeten met de reacties op twee 
stellingen die uitdrukkelijk verwijzen naar het onderliggende concept. De 
Pearson productmoment correlatiecoëfficiënt is met 0,49 hoger dan bij slim-
mer organiseren. Er zijn geen verschillen naar organisatiegrootte gevonden. 
Als gekeken wordt naar de absolute waarde van het gemiddelde, dan is pro-
duct-marktverbetering met een gemiddelde score van 3,77 wel het meest toege-
paste concept. Daarna komt strategische oriëntatie met een gemiddelde score 
van 3,68.

Het voorgaande laat zien dat er sprake is van vier aspecten die per aspect empi-
risch gezien samenhangen. De samenhang tussen de vier concepten onderling 
is echter minder onderscheidend, want in feite vormen de antwoorden en reac-
ties op alle vijftien vragen en stellingen samen één factor ‘sociale innovatie’ met 
een Cronbachs Alpha van 0,79. Om inhoudelijke, theoretische redenen blijven 
we echter de vier aspecten van elkaar onderscheiden omdat ze, zoals in het ver-
volg van dit hoofdstuk zal blijken, meer inzicht geven in de wijze waarop soci-
ale innovatie in de bedrijven vorm krijgt.

Om meer inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van de vier aspecten 
en de samenhang met sociale innovatie als geheel, wordt in tabel 3.2 de correla-
tiematrix gegeven, waarbij ook alvast de relatie met de toename van de organi-
satieprestatie is gegeven.
Duidelijk is in tabel 3.2 te zien dat de vier aspecten van sociale innovatie onder-
ling significant correleren en ook een sterke relatie hebben met sociale innova-
tie als integraal concept. Daarnaast hebben alle vijf concepten een significante 
maar niet extreem hoge relatie met de toename van de organisatieprestatie.

Tabel 3.2:  Correlatiematrix *) van de vier subconcepten van sociale innovatie, 
sociale innovatie als geheel concept en de toename van de organisa-
tieprestatie (Bron: WEA 2008)

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product-markt-

verbetering

Sociale 

innovatie

Strategische oriëntatie - - - - -

Flexibel werken 0,26** - - - -

Slimmer organiseren 0,56** 0,29** - - -

Product-marktverbetering 0,46** 0,23** 0,47** - -

Sociale innovatie 0,77** 0,60** 0,80** 0,74** -

Toename organisatieprestatie 0,23** 0,22** 0,18** 0,34** 0,33**

*) Significantieniveaus: * = p < 0,05; **= p < 0,01.
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Toename van de organisatieprestatie is een concept dat gemeten is met de reac-
ties op drie stellingen over de toename van de arbeidsproductiviteit en de toe-
name van de omzet en de winst van het bedrijf in de afgelopen twee jaar. In het 
geval van non-profitorganisaties is niet naar ‘winst’ gevraagd, maar naar het 
‘financieel resultaat’: ‘het financiële resultaat van onze organisatie is positief 
(groter dan of gelijk aan € 0,-)’. De reacties op de drie stellingen zijn: helemaal 
oneens=1, oneens=2, eens noch oneens=3, eens=4 en helemaal eens=5. Een 
score van rond de 3 geeft dus aan dat er gemiddeld genomen in de organisatie 
geen verbetering, maar ook geen verslechtering is van de arbeidsproductiviteit, 
de omzet en de winst in een bedrijf. Een score lager dan drie geeft aan dat er 
gemiddeld genomen een verslechtering is en als de score hoger is dan drie is 
er sprake van gemiddeld een verbetering. In de Nederlandse organisaties met 
10 of meer werknemers in dienst is de gemiddelde score van de (toegenomen) 
organisatieprestatie 3,64. Dat is dus enigszins beter dan het gemiddelde van 3, 
wat geen toe- of afname zou betekenen. De antwoorden op deze drie vragen 
over arbeidsproductiviteit, omzet en winst / financieel resultaat hangen rede-
lijk sterk samen wat te zien is aan de Cronbachs Alpha van 0,72. Er zijn bij dit 
concept geen verschillen naar organisatiegrootte gevonden.

3.3   Een landkaart van sociale innovatie in het 
Nederlandse bedrijfsleven

Om te beginnen wordt ingegaan op de verdelingskenmerken van sociale inno-
vatie en de vier aspecten daarvan. Anders gezegd, we maken een soort land-
kaart van sociale innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat doen we door 
te kijken naar de omvang van sociale innovatie wat betreft (1) een aantal struc-
tuurkenmerken van de bedrijven (par. 3.3.1), (2) de rol van de arbeidsverhou-
dingen en het arbeidsvoorwaardenbeleid daarbij (par. 3.3.2) en (3) de rol van de 
ontwikkeling van het personeel (par. 3.3.3). Aansluitend belichten we welke van 
deze variabelen de beste voorspellers zijn van sociale innovatie. Ofwel: welke 
variabelen de meeste invloed hebben op sociale innovatie (par. 3.3.4)

3.3.1  Structuurkenmerken van bedrijven

Structuurkenmerken zijn kenmerken die het bedrijf formeel beschrijven5. In 

5  Merk op dat we structuur hier anders invullen dan in het vorige hoofdstuk. Hier gaat het om 
kenmerken van een organisatie; in het vorige hoofdstuk betrof structuur de manier waarop 
werkprocessen zijn ingericht en hoe de arbeidsverdeling is vormgegeven.
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deze paragraaf zijn dat de mate van zelfstandigheid van de organisaties, de na-
tionaliteit, profit en/of non-profit en het oprichtingsjaar van het bedrijf. De om-
vang van het bedrijf in termen van het aantal werknemers is ook een structuur-
kenmerk. Tabel 3.1 liet echter al zien dat dit gegeven niet significant verschilt 
van sociale innovatie en de vier subcategorieën. Om die reden is dit kenmerk 
niet in tabel 3.3 opgenomen. 

Tabel 3.3:   Structuurkenmerken van bedrijven en sociale innovatie (Bron: 
WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Structuur van het bedrijf

- Zelfstandig bedrijf 3,4 3,6 3,0 3,2 3,8

- Hoofdzetel 3,6 3,8 3,1 3,4 4,0

- Vestiging 3,5 3,7 3,1 3,4 3,8

- Anders 3,3 3,7 2,8 3,3 3,5

Significantie (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nationaliteit

- Nederlands bedrijf 3,4 3,7 3,0 3,3 3,8

- Buitenlands bedrijf 3,6 3,7 3,2 3,4 4,0

Significantie (p) 0,034 0,421 0,028 0,119 0,015

Organisatiedoelstelling

- Profit 3,5 3,7 3,0 3,3 3,9

- Beide 3,5 3,7 3,0 3,4 3,7

- Non-profit 3,4 3,7 2,9 3,3 3,5

Significantie (p) 0,000 0,762 0,000 0,691 0,000

Oprichtingsjaar bedrijf

- 1700 tot en met 1944 3,4 3,7 2,9 3,3 3,7

- 1945 tot en met 1970 3,4 3,6 2,9 3,2 3,7

- 1971 tot en met 1985 3,4 3,7 2,9 3,3 3,9

- 1986 tot en met 1999 3,5 3,7 3,1 3,4 3,8

- 2000 tot en met 2008 3,6 3,8 3,2 3,4 3,9

Significantie (p) 0,000 0,085 0,000 0,002 0,002

Totaal 3,5 3,7 3,0 3,3 3,8

Bij de structuur van het bedrijf blijkt dat de hoofdzetels met een 3,6 gemiddeld 
het hoogst scoren op sociale innovatie. Zelfstandige bedrijven en andere be-
drijven scoren het laagst. ‘Andere’ bedrijven is een restcategorie die vooral be-
staat uit overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die zichzelf niet toere-
kenden tot een van de drie andere categorieën.
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Opvallend zijn de verschillen bij de vier aspecten van sociale innovatie als het 
gaat om de structuur van de bedrijven. Hoofdzetels scoren vooral hoog op pro-
duct-marktverbetering en op strategische oriëntatie, terwijl de vestigingen hier 
achterblijven. Mogelijk lopen de visies en het beleid van de hoofdvestigingen 
over deze kenmerken vooruit op de concretisering ervan in de vestigingen. Dat 
is niet het geval bij flexibel werken en slimmer organiseren, zaken die mogelijk 
concreter vorm te geven zijn op vestigingsniveau. Zelfstandige bedrijven lopen 
op drie subonderdelen van sociale innovatie achter op bedrijven met meer ves-
tigingen. Alleen bij product-marktverbetering scoren ze gemiddeld, wat mo-
gelijk te maken heeft met het gegeven dat het gaat om kleine organisaties met 
10-49 werknemers in dienst die door het persoonlijke initiatief van de onder-
nemer mogelijk sneller op de inzet van het personeel en de marktontwikke-
lingen reageren. Organisaties in de categorie ‘anders’ scoren vrij laag, wat mo-
gelijk verklaard kan worden doordat het hier om non-profitorganisaties gaat. 
Alleen bij strategische oriëntatie en slimmer organiseren scoren ze gemiddeld 
wat hoger. Dit zijn ook de aspecten waar non-profitorganisaties hun beleid over 
sociale innovatie kunnen bijstellen.
Bij de nationaliteit van de organisaties zijn de verschillen niet groot. Buiten-
landse bedrijven scoren wat hoger op sociale innovatie, wat vooral verklaard 
wordt doordat er meer flexibel gewerkt wordt en er meer oog is voor product-
marktverbetering.
Bij de organisatiedoelstelling is gekeken naar de winstoogmerken. Non-pro-
fitorganisaties doen minder aan sociale innovatie. Dat komt vooral omdat ze 
minder actief zijn met flexibel werken en product-marktverbetering. Bij strate-
gische oriëntatie en slimmer organiseren scoren non-profitorganisaties gemid-
deld. Opgemerkt werd al dat dit de aspecten zijn waar non-profitorganisaties 
hun beleid over sociale innovatie kunnen bijstellen. Het is echter interessant 
om eens nader in te zoomen op de sectoren waarin organisaties werken vanuit 
een profit- of non-profit oogmerk (figuur 3.1).

De verschillen tussen de twaalf sectoren voor sociale innovatie en de vier as-
pecten zijn statistisch significant (p < 0,001). Figuur 3.1 laat zien dat vooral de 
zakelijke dienstverlening hoog scoort op sociale innovatie. Daarnaast doen 
ook de gezondheids- en welzijnszorg, de overige dienstverlening, de han-
del en de horeca het niet slecht. De zakelijke dienstverlening scoort echter op 
alle deelaspecten van sociale innovatie hoog. De handel en de horeca scoren 
vooral hoog op product-marktverbetering en flexibel werken. Hier zijn veel 
kleine ondernemers actief. Gezondheids- en welzijnszorg scoren hoog op soci-
ale innovatie omdat ze hoog scoren op flexibel werken en slimmer organiseren. 
Overheid en onderwijs scoren vooral laag op sociale innovatie, maar ook op de 
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meeste aspecten. Opvallend is dat het onderwijs toch vrij hoog scoort op slim-
mer organiseren.

Bij het kenmerk oprichtingsjaar van de bedrijven doet zich het fenomeen voor 
dat bij de jongste bedrijven de sociale innovatie het hoogst is. Bij de bedrijven 
die voor 1986 zijn opgericht is de sociale innovatie laag. Dit patroon wordt ver-
klaard omdat de bedrijven die vanaf 1986 zijn opgericht vooral scoren op flexi-
bel werken en slim organiseren. Bij strategische oriëntatie zijn er geen verschil-
len en bij product-marktverbetering doen ook bedrijven die vanaf 1979 zijn 
opgericht het goed.

3.3.2  Arbeidsverhoudingen en het arbeidsvoorwaardenbeleid 

Vervolgens wordt de landkaart van sociale innovatie in de Nederlandse bedrij-
ven verder ingevuld met gegevens over de arbeidsverhoudingen en het arbeids-
voorwaardenbeleid. De arbeidsverhoudingen in Nederlandse organisaties wor-
den gekarakteriseerd door het overleg tussen werkgever en werknemers in de 
organisatie. De werknemers zijn daarbij vaak georganiseerd in ondernemings-
raden (OR), medezeggenschapsraden (MR) en personeelsvertegenwoordigin-
gen (Pvt). De arbeidsvoorwaarden worden in Nederland vooral vormgegeven 
door het cao-overleg tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de werk-
nemers. Bij de werkgevers zijn dit de werkgeversorganisaties, bij de werknemers 

Figuur 3.1:   De samenhang tussen sector en sociale innovatie (Bron: WEA 
2008)
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de vakbonden, maar ook de ondernemingsraden, bijvoorbeeld in het geval van 
ondernemings-cao’s. De vraag is dan of deze overlegstructuren en regelingen 
ook bijdragen aan sociale innovatie. In tabel 3.4 wordt een drietal relaties weer-
gegeven tussen specifieke concretiseringen van de arbeidsverhoudingen en het 
arbeidsvoorwaardenbeleid enerzijds en sociale innovatie anderzijds.

Tabel 3.4:  Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenbeleid in bedrijven 
met tien en meer werknemers in dienst en sociale innovatie (Bron: 
WEA 2008)

Sociale

 innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Medezeggenschap van personeel?

- Ja, een OR of medezeggenschapsraad 3,4 3,7 2,9 3,4 3,6

- Ja, een personeelsvertegenwoordiging 3,5 3,7 3,1 3,3 3,8

- Nee 3,5 3,6 3,0 3,3 3,8

Significantie (p) 0,450 0,097 0,038 0,027 0,000

Lid van werkgeversorganisatie?

- Ja 3,4 3,7 2,9 3,3 3,7

- Nee 3,5 3,7 3,1 3,4 3,9

- Weet niet 3,4 3,6 2,9 3,3 3,7

Significantie (p) 0,003 0,294 0,000 0,239 0,000

Bedrijf valt onder cao?

- Ja, ondernemings-cao 3,5 3,7 3,1 3,4 3,7

- Ja, bedrijfstak-cao 3,4 3,6 3,0 3,2 3,8

- Ja, overheidspersoneel 3,3 3,7 2,8 3,3 3,4

- Ja, andere cao-vorm 3,4 3,7 2,9 3,4 3,6

- Nee, maar volgt geheel 3,7 3,9 3,3 3,5 3,8

- Nee, maar volgt gedeeltelijk 3,6 3,7 3,2 3,5 3,9

- Nee, geen cao 3,6 3,8 3,2 3,5 4,0

- Weet niet 3,4 3,6 2,9 3,3 3,9

Significantie (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totaal 3,5 3,7 3,0 3,3 3,8

Medezeggenschap van het personeel is niet gerelateerd aan sociale innovatie. 
Er zijn wel enkele kleine significante verschillen op de vier aspecten van soci-
ale innovatie. Bij bedrijven met een personeelsvertegenwoordiging is er vaak 
sprake van flexibel werken. Bij bedrijven met een OR of medezeggenschaps-
raad is er vaker sprake van slimmer organiseren. Bedrijven waar geen geor-
ganiseerde vorm van medezeggenschap van het personeel is doen meer aan 
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product-marktverbetering (net als bedrijven met een personeelsvertegenwoor-
diging). Deze verschillen op de aspecten zorgen ervoor dat er geen significante 
verschillen zijn bij sociale innovatie als geheel, maar zijn ook niet vanuit een 
theoretisch gegeven te verklaren. 
Lid zijn van een werkgeversorganisatie is wel gerelateerd aan sociale innovatie, 
maar op een omgekeerde wijze. Werkgevers die geen lid zijn van een werkge-
versorganisatie doen meer aan sociale innovatie. De reden is dat zij vaker ge-
bruikmaken van flexibele personeelsinzet en meer alert zijn op product-markt-
verbetering.
Lid zijn van een werkgeversorganisatie is één ding, maar het is ook van belang 
of de invloed van de werkgeversorganisatie de organisatie bereikt. Dat kan 
vastgesteld worden door na te gaan of de organisatie onder de invloedssfeer van 
een cao valt. Het blijkt dan dat 72% van de organisaties met tien of meer werk-
nemers in dienst onder de werking van een cao valt (ongeveer de helft is lid van 
een werkgeversorganisatie). In totaal 26% van deze organisaties valt niet onder 
een cao, of valt daar niet onder maar volgt een cao geheel of gedeeltelijk. Het 
blijkt dat deze laatste groep van organisaties die niet onder een cao vallen meer 
doen aan sociale innovatie dan organisaties die wel onder een cao of andere ar-
beidsvoorwaardenregeling vallen. Opmerkelijk is dat deze organisaties die niet 
onder een cao vallen het op vrijwel alle vier deelaspecten van sociale innovatie 
beter doen.

De conclusie is dus dat organisaties die geen lid zijn van een werkgeversorgani-
satie en die niet onder een cao vallen het beter doen op het gebied van sociale 
innovatie dat organisaties die wel lid zijn en wel onder een cao vallen. Daar-
naast blijkt dat bedrijven waar de medezeggenschap van personeel georgani-
seerd is, niet vaker sociaal innoveren dan bedrijven waar dit niet het geval is. 
Nu kan het zo zijn dat niet alle werkgeversorganisaties en medezeggenschaps-
organen even goed functioneren. In de WEA 2008 is aan de werkgevers ge-
vraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden men is met de OR/
personeelsvertegen woordiging, de belangenbehartiging door de werkgeversor-
ganisatie en het cao- of het arbeidsvoorwaardenoverleg. Mogelijk is het zo dat 
bij werkgevers die tevreden zijn de verbanden anders liggen. In geen van deze 
drie gevallen is echter sprake van een significante relatie met tevredenheid. Or-
ganisaties die (zeer) tevreden zijn met de OR/personeels vertegenwoordiging, 
met de belangenbehartiging door de werkgeversorganisatie en met de cao doen 
niet méér aan sociale innovatie en de vier deelaspecten dan organisaties die 
(zeer) ontevreden zijn.

7658_slimmer werken.indd   53 29-04-2010   10:29:32



54
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

Het blijkt echter dat sociale innovatie wel gerelateerd is aan de concrete invul-
ling van de arbeidsverhoudingen en het arbeidsvoorwaardenbeleid in bedrij-
ven. Figuur 3.2 geeft de omvang van sociale innovatie weer in relatie tot de in-
tensiteit van het werkoverleg met de medewerkers in de organisatie.

Figuur 3.2:   Samenhang tussen de intensiteit van het werkoverleg en sociale 
innovatie (Bron: WEA 2008)

We zien dan dat bedrijven met frequent werkoverleg ook actief zijn op het ge-
bied van sociale innovatie. De verschillen zijn in alle gevallen statistisch signi-
ficant en lineair oplopend. Dat wil zeggen dat naarmate het werkoverleg vaker 
plaatsvindt, er sprake is van meer sociale innovatie. Dit effect geldt voor het 
concept als geheel en voor drie van de vier aspecten. Alleen bij flexibel werken 
is het effect niet lineair, omdat blijkt dat in alle bedrijven waar jaarlijks of vaker 
werkoverleg is, significant vaker werkoverleg plaatsheeft.

We nemen dus waar dat vooral de frequentie waarmee bedrijven werkoverleg 
laten plaatsvinden een rol speelt. Mogelijk is dit ook het geval bij de frequentie 
waarmee men cao-bepalingen en maatwerk in de arbeidsvoorwaarden toepast. 
In het cao-overleg worden de arbeidsvoorwaarden in de branches geregeld. In 
de WEA is de werkgevers gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe 
tevreden of ontevreden zij zijn over de wijze waarop dertien onderdelen van dit 
overleg in de organisatie geregeld zijn. Tabel 3.5 laat zien dat er tussen vrijwel 
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alle dertien onderdelen en sociale innovatie een significante correlatie6 is. Er 
zijn geen significant negatieve correlaties. De correlatie links bovenaan de tabel 
van 0,16 is significant (twee sterretjes) en geeft aan dat bedrijven die tevreden 
zijn met de salarissystematiek ook vaker sociale innovatie toepassen.

Tabel 3.5:  Pearson productmoment correlatiecoëfficiënten *) tussen de te-
vredenheid van organisaties met dertien arbeidsvoorwaarden-
regelingen en sociale innovatie (Bron: WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer

 organiseren

Product- markt-

verbetering

Tevredenheid met arbeidsvoorwaarden 

(somscore):

0,36** 0,29** 0,40** 0,25** 0,17**

- Salarissystematiek 0,16** 0,15** 0,15** 0,12** 0,08**

-  Resultaatgerichte beloning/prestatie-

beloning

0,23** 0,16** 0,20** 0,13** 0,19**

- Pensioenregeling 0,07* 0,10** 0,04 0,06* 0,01

- Reiskostenvergoeding 0,20** 0,16** 0,18** 0,11** 0,17**

-  Mogelijkheden zelf arbeidsvoorwaarden 

samenstellen

0,23** 0,18** 0,26** 0,17** 0,12**

-  Functionerings- en/of beoordelings-

gesprekken

0,28** 0,24** 0,21** 0,24** 0,12**

- Promotie- en loopbaanmogelijkheden 0,36** 0,26** 0,33** 0,24** 0,21**

- Scholings- en opleidingsmogelijkheden 0,27** 0,27** 0,22** 0,19** 0,13**

- Mogelijkheden om in deeltijd te werken 0,13** 0,10** 0,23** 0,10** -0,02

- Flexibele werktijden 0,29** 0,13** 0,49** 0,14** 0,10**

- Thuiswerkregeling 0,33** 0,23** 0,37** 0,21** 0,14**

- Verlof- en vakantiemogelijkheden 0,17** 0,10** 0,27** 0,09** 0,06*

- Overlegmogelijkheden 0,26** 0,23** 0,25** 0,16** 0,13**

*) Significantieniveaus: * = p < 0,05; **= p < 0,01

6  Een hoge correlatie verwijst naar het tegelijkertijd voorkomen van twee verschijnselen. Een 
correlatie loopt van -1 tot en met +1. Een -1 geeft aan dat er een maximale negatieve relatie is. 
Een +1 geeft een maximale positieve correlatie aan. Indien de correlatie 0 is, dan is er geen rela-
tie. In dat geval is er geen sprake van statistische significantie. Pas als de correlatie hoger is dan 
ongeveer 0,05 of lager is dan -0,05 dan is de relatie significant. De kans dat deze op toeval berust 
is 5 op de 100x (p ≤ 0,05) of 1 op de 100x (p ≤ 0,01). Het significantieniveau is afhankelijk van het 
aantal waarnemingen.
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Er is een sterke onderlinge relatie tussen de tevredenheid met alle arbeidsvoor-
waardenregelingen. Dit uit zich als we al deze arbeidsvoorwaarden tegelijk 
analyseren (in een zogeheten ‘principale componentenanalyse’7), die als uit-
komst geeft dat één factor ‘tevredenheid met de arbeidsvoorwaarden’ schuilt 
achter al die regelingen (die de tevredenheid met alle dertien regelingen tege-
lijk weergeeft). Van al deze 13 regelingen hebben we een somscore gemaakt. De 
interne samenhang (Cronbachs Alpha) van de somscore is 0,86 wat een hoge 
mate van samenhang tussen de rapportcijfers voor de afzonderlijke onderdelen 
aangeeft. Dat wil zeggen dat respondenten die hoge of lage scores geven voor de 
ene regeling dat ook doen voor andere. Figuur 3.3 geeft de relatie van de som-
score met sociale innovatie, ofwel de samenhang tussen rapportcijfers voor ar-
beidsvoorwaarden en de mate van sociale innovatie.

Figuur 3.3:   Samenhang tussen de somscore van het rapportcijfer (tussen 1-10) 
voor tevredenheid met dertien specifieke arbeidsvoorwaardenre-
gelingen en sociale innovatie (Bron: WEA 2008)

7  Dit is een statistische techniek om na te gaan of in de antwoorden van respondenten (organisa-
ties in dit geval) op meerdere variabelen een patroon zit. Door dit voor alle respondenten (alle 
organisaties dus) tegelijk te doen, kunnen patronen van samenhangende antwoorden (compo-
nenten of factoren) worden vastgesteld.
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We zien dat er sprake is van een relatie tussen het rapportcijfer en sociale inno-
vatie. Naarmate men meer tevreden is, is er ook vaker sprake van sociale inno-
vatie. En bedrijven die sociaal innoveren zijn dus ook erg tevreden met de ar-
beidsvoorwaarden. Deze relatie is significant (p < 0.000) voor sociale innovatie 
als centraal concept en voor alle vier deelaspecten van sociale innovatie. 

Een derde en laatste aspect van het arbeidsvoorwaardenoverleg dat we hier be-
spreken, is de ruimte die organisaties krijgen voor het regelen van maatwerk in 
de arbeidsvoorwaarden voor individuele medewerkers. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het aanpassen van het salaris aan de persoonlijke inzet per medewer-
ker of om werkprestaties individueel te belonen. In de WEA is de ruimte die 
organisaties hebben voor individueel maatwerk bij vijf aspecten nagevraagd 
door per aspect te vragen of die ruimte er is en of de leidinggevenden in de or-
ganisatie die ruimte ook gebruiken. Tabel 3.6 geeft een overzicht van de relaties 
met de verschillende aspecten van sociale innovatie.

Tabel 3.6:  Pearson productmoment correlatiecoëfficiënten**) tussen ruimte 
voor individueel maatwerk en het benutten van die ruimte en soci-
ale innovatie (Bron: WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Ruimte voor individueel maatwerk

 (somscore)

0,44** 0,21** 0,68** 0,21** 0,24**

- Salaris van medewerkers 0,28** 0,14** 0,34** 0,12** 0,25**

- Werktijden van medewerkers 0,35** 0,13** 0,69** 0,13** 0,12**

- Werkprestaties van medewerkers 0,37** 0,20** 0,54** 0,16** 0,19**

- Ontwikkeling en opleiding van medewerkers 0,38** 0,30** 0,41** 0,23** 0,19**

- Flexibele inzet van medewerkers 0,37** 0,13** 0,67** 0,19** 0,15**

Benutten van de ruimte door leiding-

gevenden (somscore)

 0,37** 0,19**  0,45** 0,24** 0,21**

- Salaris van medewerkers 0,16** 0,08** 0,16** 0,10** 0,11**

- Werktijden van medewerkers 0,29** 0,12** 0,47** 0,15** 0,11**

- Werkprestaties van medewerkers 0,30** 0,17** 0,33** 0,17** 0,21**

- Ontwikkeling en opleiding van medewerkers 0,32** 0,25** 0,28** 0,23** 0,18**

- Flexibele inzet van medewerkers 0,31** 0,13** 0,48** 0,16** 0,15**

**) Significantieniveaus = p ≤ 0,01

Het blijkt dat de ruimte die organisaties hebben voor individueel maatwerk en 
het benutten van die ruimte door de leidinggevenden sterk gerelateerd is aan 
sociale innovatie en de vier aspecten daarvan. Vooral de relaties met flexibel 
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werken zijn sterk, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat juist de flexibele inzet 
van medewerkers individueel maatwerk vereist. Op dit punt komen we later 
uitgebreider terug (hoofdstuk 4).
Analyse laat zien dat de vijf arbeidsvoorwaardelijke maatwerkonderwerpen 
sterk samenhangen zodat er twee somscores berekend kunnen worden die aan-
geven of een organisatie ruimte heeft voor individueel maatwerk (Cronbachs 
Alpha = 0,73) en, indien ja, of de leidinggevenden in de organisatie daar ook 
gebruik van maken (Cronbachs Alpha = 0,75). We hebben dit visueel weergege-
ven in figuur 3.4.

Figuur 3.4:  Samenhang tussen de somscore voor ruimte voor individueel 
maatwerk en gebruik daarvan door leidinggevenden (weinig, 
matig en veel) en sociale innovatie (Bron: WEA 2008)

Figuur 3.4 laat zien dat hoe meer organisaties ruimte hebben voor individueel 
maatwerk, zij des te meer doen aan sociale innovatie. Dat geldt niet alleen voor 
het concept als geheel, maar ook voor de vier deelconcepten. Alle relaties tus-
sen de vijf (deel)concepten voor sociale innovatie en de ruimte voor individueel 
maatwerk zijn significant (p < 0,000).
Ook de relaties tussen het gebruik dat leidinggevenden maken van individu-
eel maatwerk en de vijf (deel)concepten van sociale innovatie zijn steeds zeer 
sterk significant en lineair oplopend (p < 0,000). Hoe meer leidinggevenden in 
organisaties gebruikmaken van de mogelijkheden voor individueel maatwerk, 
des te meer is er sprake van sociale innovatie en dat geldt ook weer voor de vier 
deelaspecten (figuur 3.4).
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3.3.3  Autonomie en kwalificaties

De verwachting is dat sociale innovatie ook gerelateerd is aan kenmerken van 
functies en het personeel. Om sociaal te innoveren is veel initiatief, oplettend-
heid en persoonlijke inzet nodig van de medewerkers in een organisatie. Dat 
kan bereikt worden door hen onder andere meer zeggenschap en ontwikke-
lingsmogelijkheden te geven. In deze paragraaf gaan we het bestaan van een 
dergelijke relatie na aan de hand van activiteiten die de autonomie en persoon-
lijke ontwikkeling van het personeel in een organisatie beogen te stimuleren.
Om te beginnen is gekeken naar zes activiteiten in het bedrijfsproces die cen-
traal of decentraal beslist kunnen worden. De gedachte is dat bij decentraal be-
slissen er sprake is van meer eigen initiatief van de medewerkers die daardoor 
ook meer mogelijkheden hebben om sociale innovatie in de organisatie te sti-
muleren: autonomie. Tabel 3.7 geeft een overzicht van de verschillende relaties 
in de vorm van correlaties.

Tabel 3.7:  Pearson productmoment correlatiecoëfficiënten*) tussen de moge-
lijkheden van bedrijven om bedrijfsactiviteiten op decentraal ni-
veau te beslissen en sociale innovatie (Bron: WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product- markt-

verbetering

Decentraal beslissen (somscore): 0,02 0,06 0,03 0,02 -0,05

- Bepalen van de werkmethode -0,03 0,02 -0,03 -0,03 -0,05

- Bepalen van de werkverdeling -0,00 0,02 0,02 -0,00 -0,03

- Bepalen van de werktijden en pauzes 0,06* 0,02 0,15** 0,00 0,00

-  Beslissen over de besteding van (werk) bud-

getten

0,01 0,02 -0,00 0,03 -0,05

-  Oplossen problemen in productie- of werk-

proces

0,04 0,07* 0,01 0,04 0,01

- Kiezen van nieuwe producten en/of diensten 0,01 0,06 -0,05 0,05 -0,04

*) Significantieniveaus: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01

We zien dat de correlaties laag zijn. Slechts een paar relaties zijn (zwak) signifi-
cant. Alleen het decentraal kunnen bepalen van de werktijden en pauzes is ge-
relateerd aan sociale innovatie. De reden is dat dit aansluit bij flexibel werken. 
Decentraal oplossen van operationele problemen en/of storingen in het pro-
ductieproces of werkproces blijkt te zijn gerelateerd aan strategische oriëntatie. 
Men zou deze relatie echter veeleer verwachten met slimmer organiseren.
Hoewel de zes activiteiten die decentraal uitgevoerd kunnen worden, wel een 
factor vormen (met een Cronbachs Alpha van 0,66), is geen van de vormen van 
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decentraal beslissen over bedrijfsactiviteiten en de verschillende maten voor 
sociale innovatie statistisch significant. Dat betekent dat we kunnen conclude-
ren dat decentraal beslissen niet gerelateerd is aan sociale innovatie.

En ander aspect van het stimuleren van de inzet van het personeel is de mate 
waarin werkgevers van mening zijn dat het personeel qua kwalificatie en er-
varing voldoende is toegerust voor de uitvoering van het werk in de organisa-
tie. De gedachte is dat naarmate medewerkers meer toegerust zijn, er ook meer 
mogelijkheden zijn voor sociale innovatie. Onze – niet nader gepresenteerde – 
analyses wijzen uit dat dit niet het geval is. De relatie tussen mate van gekwali-
ficeerdheid van het personeel en sociale innovatie is niet statistisch significant. 
Toch is men in de bedrijven in sterke mate van mening dat medewerkers 
moeten beschikken over competenties als vakkennis (weten), vaardigheden 
(kunnen), motivatie (willen) en uitvoering (doen). De vraag is gesteld aan de 
organisaties of men deze kenmerken ook (heel) belangrijk vindt en bijna alle 
bedrijven antwoorden daarop positief (tussen 97 en 100% per kenmerk). Het 
belangrijk vinden van alle vier competenties vormt een sterke schaal met een 
Cronbachs Alpha van 0,77. Hoewel alle bedrijven deze competenties belangrijk 
vinden, is er toch een verschil tussen sociaal innovatieve en niet-sociaal inno-
vatieve organisaties, want de sociaal innovatieve organisaties vinden de mate 
waarin hun werknemers competent zijn (statistisch significant) nog belangrij-
ker dan niet-sociaal innovatieve organisaties. En dat geldt ook voor de vier as-
pecten van sociale innovatie.

3.3.4  De beste voorspellers van sociale innovatie

Tot slot wordt nagegaan wat de invloed is van alle variabelen die in dit hoofd-
stuk besproken zijn op sociale innovatie. We vragen ons met andere woorden 
af welke van de besproken variabelen sociale innovatie het best voorspellen. 
Dit gebeurt aan de hand van een multipele lineaire regressieanalyse8, waarbij 
de vijf maten als afhankelijke variabele zijn ingevoerd: sociale innovatie en de 
vier aspecten daarvan. Tabel 3.8 geeft een overzicht van de resultaten van de 
analyses.

8  Met een multipele of multivariate regressieanalyse wordt een variabele voorspeld uit verschil-
lende andere variabelen, zoals in tabel 3.8 sociale innovatie en de vier deelaspecten (in de bo-
venste rij) telkens worden verklaard door de variabelen in de linkerkolom.
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Tabel 3.8:  Lineaire regressieanalyse*) met sociale innovatie (totaal en de vier 
aspecten) als afhankelijke variabele (Bron: WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Zelfstandig bedrijf -0,02  -0,02  0,05 * -0,07 * 0,01  

Hoofdzetel 0,05 * 0,05 * 0,03  0,01  0,06 *

Vestiging 0,05  0,01  0,08 ** 0,03  0,03  

Buitenlands bedrijf -0,04 * -0,05 ** -0,01  -0,03  -0,01  

Bedrijf heeft non-profit karakter -0,10 ** -0,03  0,09 ** -0,05 * -0,27 **

Leeftijd bedrijf 0,05 ** 0,04 * 0,03 * 0,03  0,05 **

Vestigingsgrootte 0,02  0,02  0,05 ** 0,00  0,02  

Ondernemingsraad, MR of Pvt 0,03  0,03  0,02  0,05 * -0,01  

Tevredenheid OR, MR of Pvt 0,05 ** 0,04 * 0,00  0,07 ** 0,03 *

Lid werkgeversorganisatie 0,03 * 0,08 ** 0,00  0,04 * 0,02  

Tevredenheid met werkgeversorganisatie -0,01  0,01  -0,01  -0,02  -0,02  

Bedrijf valt onder cao -0,06 ** -0,07 ** 0,00  -0,06 ** -0,07 **

Tevredenheid met cao -0,03 * -0,01  -0,04 ** -0,03 * -0,03  

Intensiteit van het werkoverleg 0,07 ** 0,09 ** 0,01  0,06 ** 0,05 **

Tevredenheid arbeidsvoorwaardenbeleid 0,20 ** 0,17 ** 0,15 ** 0,18 ** 0,12 **

Ruimte voor individueel maatwerk 0,23 ** 0,09 ** 0,55 ** 0,06 ** 0,03  

Gebruik van individueel maatwerk 0,17 ** 0,08 ** 0,19 ** 0,14 ** 0,10 **

Decentraal beslissen 0,00  0,01  0,04 ** -0,04 * -0,01  

Belang gekwalificeerd personeel 0,02  0,05 ** -0,03 * 0,02  0,02  

Belang competenties 0,10 ** 0,12 ** 0,00  0,09 ** 0,10 **

Verzuimpercentage van het bedrijf -0,05 ** -0,02  -0,03 * -0,02  -0,04 *

R2 (verklaarde variantie) 0,30 ** 0,14 ** 0,51 ** 0,13 ** 0,17 **

*) Significantieniveaus: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01

In hoeverre kunnen wij verschillen tussen organisaties verklaren? De maat 
hiervoor heet verklaarde variantie, en die laat zien dat de mate waarin orga-
nisaties verschillen in sociale innovatie voor 30% wordt verklaard door de 
verschillende onafhankelijke variabelen. Dat percentage is tamelijk hoog. Be-
langrijke verklarende variabelen (ook wel: ‘voorspellers’) van sociale innova-
tie zijn: de ruimte en het gebruik van individueel maatwerk, de tevredenheid 
met het arbeidsvoorwaardenbeleid en het belang dat men hecht aan compe-
tenties. Deze variabelen lieten ook in de voorgaande tekst sterke relaties zien. 
Deze kenmerken zijn doorgaans ook het sterkst in het verklaren van de deel-
aspecten van sociale innovatie. Opvallend is dat de intensiteit van het werk-
overleg een minder grote rol speelt dan eerder werd aangegeven. Ruimte voor 
individueel maatwerk lijkt een belangrijke voorspeller van flexibel werken 
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(bèta=0.55)9 te zijn, maar dat is een artefact omdat beide maten voor een deel 
van elkaars items gebruikmaken.

Bij de overige significante relaties zijn de verbanden (bèta-waarden) gering. Een 
samenhang van 0,10 of minder verklaart uiteindelijk maar 1% of minder van de 
variantie en is dus eigenlijk te verwaarlozen. In de tekst hiervoor was een deel 
van deze relaties ook al zichtbaar, maar ook relatief zwak. In een aantal geval-
len wordt de significantie van de (bivariate) relaties ook door de (multivariate) 
regressieanalyse beïnvloed. Wat we bedoelen te zeggen is als er meer variabelen 
in een analyse worden opgenomen dan kan de sterkte van verbanden verande-
ren en de richting van verbanden wijzigen.
Zo zijn bijvoorbeeld de tevredenheid met OR, MR of PvT en de tevredenheid 
met de cao significant in de multivariate regressie, waar de bivariate relaties 
met sociale innovatie niet-significant waren. Het lid zijn van een werkgeversor-
ganisatie is positief gecorreleerd, waar de relatie eerst in de negatieve richting 
was en dit niet lid zijn een significante relatie liet zien. Bij product-marktver-
betering valt vooral de rol van profit / non-profit op. De hoge negatieve samen-
hang (bèta-waarde van -0,27) geeft aan dat product-marktverbetering vooral 
iets is van profitbedrijven. Ruimte voor individueel maatwerk is hier juist weer 
geen voorspeller, wel het gebruik ervan overigens.

We hebben ook op een andere manier gekeken naar factoren die sociale inno-
vatie verklaren. En dat is door de bedrijven op te splitsen in sociaal innovatieve 
organisaties en niet-sociaal innovatieve organisaties, en vervolgens te kijken 
waarin ze verschillen. Daartoe is een (K-means) clusteranalyse uitgevoerd met 
sociale innovatie in twee categorieën: weinig actief met sociale innovatie ver-
sus veel actief (respectievelijk lager of hoger dan 3,42). De clusteranalyse deelt 
op basis van een aantal iteratieve stappen alle bedrijven in naar een zo karak-
teristiek mogelijk contrast van de afhankelijke variabelen, zodat uiteindelijk de 
meest optimale indeling verkregen wordt in (clusters van) bedrijven die weinig 
en veel aan sociale innovatie doen. In tabel 3.9 worden de resultaten gegeven10.

9  Bèta-waarden zijn coëfficiënten die de mate van samenhang of associatie tussen variabelen uit-
drukken.

10  De clusteranalyse sorteert de variabelen anders dan de regressieanalyse in tabel 3.8. De reden is 
dat de clusteranalyse niet uitgaat van vergelijkbaarheid van de patronen tussen de scores, maar 
van de absolute afstanden tussen de scores, waarbij het patroon er niet toe doet. Bovendien zijn 
de bedrijven wat betreft de sociale innovatie nu anders ingedeeld dan in tabel 3.8, namelijk in 
twee groepen met weinig en veel sociale innovatie, terwijl sociale innovatie in tabel 3.8 geba-
seerd is op alle scores van bedrijven die lopen van weinig tot veel.
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Tabel 3.9:  K-means clusteranalyse met sociale innovatie als onderscheidende 
variabele (weinig actief versus veel actief) voor bedrijven van 10 en 
meer werknemers (Bron: WEA 2008)

Afhankelijke variabelen (tussen haakjes: 

aantal categorieën) 

Weinig actief met 

sociale innovatie

Veel actief met 

sociale innovatie

Ver schil

Tevredenheid met arbeidsvoorwaarden (1-5)* 2,48 3,69 48%

Ruimte voor individueel maatwerk (1-3) 1,79 2,41 35%

Belang gekwalificeerd personeel (1-5) 2,25 3,01 33%

Zelfstandig bedrijf (in %) 0,30 0,39 30%

Tevredenheid OR, MR of Pvt (rapportcijfer 1-10) 5,77 7,08 23%

Gebruik van individueel maatwerk (1-3) 1,77 2,16 22%

Leeftijd bedrijf (1-5) 2,60 3,13 20%

Tevredenheid met cao (rapportcijfer 1-10) 6,21 7,14 15%

Flexibel werken (1-5) 2,84 3,23 14%

Tevredenheid met werkgeversorganisatie (rapportcijfer 1-10) 6,31 7,08 12%

Slimmer organiseren (1-5) 3,17 3,50 10%

Product-marktverbetering (1-5) 3,58 3,91 9%

Toename organisatieprestatie (1-5) 3,44 3,75 9%

Strategische oriëntatie (1-5) 3,55 3,86 9%

Intensiteit van het werkoverleg (1-6) 4,18 4,31 3%

Belang competenties (1-5) 4,57 4,64 2%

Decentraal organiseren productie (1-2) 1,48 1,47 -1%

Vestiging (in %) 0,35 0,34 -4%

Vestigingsgrootte naar grootteklasse (1-5) 4,11 3,85 -6%

Buitenlands bedrijf (in %) 0,09 0,08 -8%

Hoofdzetel (in %) 0,20 0,18 -9%

Bedrijf heeft non-profit karakter (1-3) 1,82 1,51 -17%

Bedrijf valt onder cao (in %) 0,85 0,69 -19%

Lid werkgeversorganisatie (in %) 0,61 0,48 -21%

Ondernemingsraad, MR of Pvt (in %) 0,71 0,55 -23%

Verzuimpercentage (1-6 klassen) 3,99 2,59 -35%

Aantal bedrijven 1576 1892

* tussen haakjes staat telkens het aantal antwoordcategorieën waarop de berekende gemiddelde 

waarde is gebaseerd; soms betreft het een percentage (bijv. bij ‘zelfstandig bedrijf’ 0,30 is 30%) 

Het belang van gekwalificeerd personeel blijkt in tabel 3.9 bij bedrijven met 
veel sociale innovatie 33% groter te zijn dan bij bedrijven met weinig sociale in-
novatie. Bij sociaal-innovatieve organisaties zijn ook de tevredenheid met de 
arbeidsvoorwaarden en de ruimte voor individueel maatwerk opvallend vaker 
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aanwezig (respectievelijk 48% en 35% vaker dan bij niet sociaal-innovatieve or-
ganisaties). Hetzelfde geldt voor de mate van zelfstandigheid van het bedrijf 
(bedrijven met veel sociale innovatie zijn 30% vaker zelfstandig), het lid zijn 
van een werkgeversorganisatie (bedrijven met veel sociale innovatie zijn 21% 
minder vaak lid), het hebben van een OR, MR of PvT (bedrijven met veel soci-
ale innovatie hebben dat in 23% van de gevallen minder vaak) en het verzuim-
percentage (in bedrijven met veel sociale innovatie is het percentage 35% lager 
– het feitelijk gemiddelde verzuimpercentage varieert overigens tussen de 2,5 
en 4,5%). Overigens zijn sommige variabelen zoals het verzuimpercentage in-
gedeeld in categorieën, omdat de uitschieters anders een te grote invloed op de 
indeling zouden hebben.

Al met al zijn kenmerken van flexibilisering en personeelsbeleid sterke voor-
spellers voor alle aspecten van sociale innovatie. Dat komt natuurlijk voor een 
deel ook doordat deze onderwerpen sterk vertegenwoordigd zijn in het onder-
zoeksinstrument. Maar er zijn ook enkele variabelen die tegen verwachting 
weinig doen, zoals omvang, sector, institutionele arbeidsverhoudingen en de-
centrale beslissingsstructuur. Op flexibilisering en personeelsbeleid komen we 
terug in het volgende hoofdstuk.

3.4  De toename van de organisatieprestatie

De ‘proof of the pudding’ van sociale innovatie is wat het effect ervan is op de 
organisatieprestatie. Om dat te bepalen bekijken we de relatie tussen sociale 
innovatie en organisatieprestatie. Tevens gaan we na of organisatieprestatie 
wordt verklaard door andere factoren dan sociale innovatie. En ten slotte be-
kijken we welke van de vier aspecten van sociale innovatie de meeste invloed 
heeft op organisatieprestatie.

De toename van de organisatieprestatie is gemeten door middel van de reac-
ties op drie stellingen: (1) de arbeidsproductiviteit in ons bedrijf is in de afge-
lopen twee jaar verbeterd, (2) de omzet van ons bedrijf is in de afgelopen twee 
jaar gegroeid en (3) de winst van ons bedrijf is in de afgelopen twee jaar ge-
groeid. Samen vormen de reacties op deze drie stellingen een schaal met een 
Cronbachs Alpha van 0,72 (zie tabel 3.1). De reacties werden gegeven voor de 
organisatieprestatie in de afgelopen twee jaar en het gaat dus niet om de abso-
lute organisatieprestatie, maar om de toe- of afname. Dat kan ook betekenen 
dat er organisaties tussen zitten met nog rode cijfers, maar die erin geslaagd 
zijn de rode cijfers in de afgelopen twee jaar te verminderen, naast organisaties 
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die hun toch al gunstige prestatie hebben zien verslechteren, maar die toch nog 
gunstige resultaten behalen.

Om de relatie tussen de toe- of afname van de organisatieprestatie met sociale 
innovatie in kaart te brengen, hebben we organisatieprestatie ingedeeld in drie 
categorieën: niet toegenomen, gelijk gebleven en wel toegenomen. De relatie 
met organisatieprestatie is opvallend (zie tabel 3.10).

Tabel 3.10:   Toename van de organisatieprestatie in bedrijven met tien en 
meer werknemers in dienst en sociale innovatie (Bron: WEA 2008)

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Toename van de organisatieprestatie

- Niet toegenomen 3,3 3,4 3,5 3,5 3,2

- Gelijk gebleven 3,6 3,5 3,7 3,6 3,4

- Wel toegenomen 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7

Significantie (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totaal 3,5 3,7 3,0 3,3 3,8

In alle gevallen zijn sociale innovatie en de vier aspecten significant gerelateerd 
aan een hogere organisatieprestatie. Dat betekent dat in de organisaties met een 
verbeterde organisatieprestatie sprake is van meer sociale innovatie, of omge-
keerd dat organisaties met meer sociale innovatie beter presteren. 
Om na te gaan wat de invloed is van de verschillende verklarende variabelen 
die eerder zijn besproken op de relatie tussen sociale innovatie en de toename 
van de organisatieprestatie, zijn weer lineaire regressieanalyses uitgevoerd. In 
dit geval zijn het stapsgewijze lineaire regressieanalyses, waarbij in de eerste 
stap alleen sociale innovatie is ingevoerd en in de tweede sociale innovatie plus 
alle overige verklarende variabelen. We kijken dus eerst naar de invloed van so-
ciale innovatie op organisatieprestatie; daarna kijken we naar het gezamenlijke 
effect van sociale innovatie én andere variabelen op organisatieprestatie. Daar-
mee kan gekeken worden of de relatie tussen sociale innovatie en de toename 
van de organisatieprestatie (tabel 3.10) wordt beïnvloed door de verschillende 
verklarende variabelen (tabel 3.11).
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Tabel 3.11:   Stapsgewijze lineaire regressieanalyse*) met toename van de or-
ganisatieprestatie als afhankelijke variabele, sociale innovatie 
ingevoerd in de eerste stap en sociale innovatie plus alle overige 
variabelen ingevoerd in de tweede stap (Bron: WEA 2008)

Afhankelijke variabele: toename van de organisatieprestatie

Sociale 

innovatie

Strategische 

oriëntatie

Flexibel 

werken

Slimmer 

organiseren

Product -markt-

verbetering

Stap 1: Alleen sociale innovatie 0,35 ** 0,27 ** 0,19 ** 0,24 ** 0,34 **

Stap 2: Sociale innovatie plus variabelen 0,29 ** 0,22 ** 0,09 ** 0,18 ** 0,25 **

Zelfstandig bedrijf 0,05 * 0,05 * 0,05  0,06 * 0,05  

Hoofdzetel 0,04  0,05  0,06 * 0,06 * 0,04  

Vestiging 0,03  0,05  0,04  0,04  0,04  

Buitenlands bedrijf 0,00  0,01  -0,01  0,00  0,00  

Bedrijf heeft non-profit karakter -0,18 ** -0,20 ** -0,22 ** -0,20 ** -0,14 **

Leeftijd bedrijf 0,02  0,02  0,03  0,03  0,02  

Vestigingsgrootte 0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  

Ondernemingsraad, MR of Pvt -0,03  -0,03  -0,03  -0,03  -0,02  

Tevredenheid OR, MR of Pvt 0,02  0,03  0,04 * 0,03  0,03  

Lid werkgeversorganisatie 0,00  -0,01  0,01  0,00  0,00  

Tevredenheid met werkgeversorganisatie 0,00  -0,01  0,00  0,00  0,00  

Bedrijf valt onder cao 0,04 * 0,04 * 0,02  0,03  0,04 *

Tevredenheid met cao 0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  

Intensiteit van het werkoverleg 0,01  0,01  0,03  0,02  0,02  

Tevredenheid arbeidsvoorwaardenbeleid 0,05 * 0,07 ** 0,09 ** 0,07 ** 0,07 **

Ruimte voor individueel maatwerk 0,00  0,05 ** 0,02  0,06 ** 0,06 **

Gebruik van individueel maatwerk 0,04 * 0,08 ** 0,08 ** 0,07 ** 0,07 **

Decentraal organiseren productie -0,01  -0,01  -0,02  -0,01  -0,01  

Belang gekwalificeerd personeel 0,05 ** 0,05 ** 0,06 ** 0,06 ** 0,05 **

Belang competenties -0,01  -0,01  0,02  0,01  0,00  

Verzuimpercentage van het bedrijf 0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  

R2 sociale innovatie (eerste stap) 0,13 ** 0,07 ** 0,04 ** 0,06 ** 0,12 **

Toename in R2 (tussen 1e en 2e stap) 0,04 ** 0,09 ** 0,08 ** 0,08 ** 0,04 **

R2 alle variabelen (tweede stap) 0,17 ** 0,16 ** 0,12 ** 0,14 ** 0,16 **

*) Significantieniveaus: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01

De samenhang tussen sociale innovatie en de toename van de organisatiepres-
tatie (bèta=0,35) wordt weliswaar beïnvloed door de verschillende verklarende 
variabelen, maar blijft sterk significant (bèta=0,29). Dat geldt ook voor de ove-
rige vier aspecten van sociale innovatie.
De overige variabelen dragen overigens wel bij aan de totale hoeveelheid ver-
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klaarde variantie. Van invloed is vooral het profit karakter van bedrijven (de 
significante negatieve waarden tussen -0.14 en -0.22 bij ‘bedrijf heeft non-profit 
karakter’ betekenen dat naarmate bedrijven vaker profit zijn de organisatiepres-
tatie meer is verbeterd). Daarnaast is er een significante invloed op de relatie van 
het vallen van het bedrijf onder een cao, tevredenheid arbeidsvoorwaardenbe-
leid, ruimte voor en gebruik van individueel maatwerk en het belang dat men in 
de organisatie hecht aan gekwalificeerd personeel. De belangrijkste conclusie is 
echter dat sociale innovatie en de verschillende deelaspecten daarvan een onaf-
hankelijke relatie hebben met de toename van de organisatieprestatie.
Dit alles betekent dat de relatie tussen sociale innovatie en organisatieprestatie 
voor een deel verklaard wordt door de relatie die sociale innovatie heeft met de 
overige kenmerken, die op hun beurt ook een relatie hebben met de toename 
van de organisatieprestatie. Al deze deelrelaties zijn echter niet zodanig dat 
ze de invloed van sociale innovatie op de toename van de organisatieprestatie 
‘wegverklaren’. Dit betekent dat sociale innovatie een eigen zelfstandige relatie 
heeft met de toename van de organisatieperformance. Naarmate organisaties 
meer doen aan sociale innovatie hebben zij vaker een verbeterde organisatie-
prestatie.

Het is als laatste stap van belang om te bezien in hoeverre de vier aspecten van 
sociale innovatie verschillen in de mate waarin zij bijdragen aan de organisa-
tieprestatie (Oeij, Kraan & Vaas, 2009). Dit doen we wederom in stappen (hië-
rarchische multipele lineaire regressieanalyse)11. Eerst analyseren we het effect 
van allerlei achtergrondvariabelen op organisatieprestatie, en daarna voegen 
we de sociale innovatieaspecten toe aan de analyse. Daarmee corrigeren we 
voor sector, grootteklasse en sociaaldemografische kenmerken van het perso-
neelsbestand van de organisaties. In gewoon Nederlands: daarmee krijgen we 
het zuivere effect te zien van de vier sociale innovatieaspecten op organisatie-
prestatie, ongeacht kenmerken als sector, grootteklasse, personele factoren en 
technologiegebruik.
Regressieanalyses werden uitgevoerd op organisatieprestatie, waarbij de onaf-
hankelijke variabelen in stappen werden ingevoerd. Regressiemodel 0 (M0) be-
vatte alleen achtergrondvariabelen: sector, grootteklasse, geslacht (percentage 
vrouwen), leeftijdsgroepen, en opleidingsniveaus. In regressiemodel 1 (M1) wer-
den de technologievariabelen toegevoegd aan de regressie. Vervolgens werden, 
in M2, de sociale innovatievariabelen toegevoegd (M1 en M2 staan in tabel 3.12).

11  In een hiërarchische of sequentiële analysestrategie wordt eerst een subset van controlevaria-
belen ingevoerd voordat de voorspellers worden ingevoerd, waarbij de bijdragen van de voor-
spellers worden gecontroleerd voor de controlevariabelen.
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Tabel 3.12:  Resultaten van de hiërarchische lineaire regressieanalyses*)  
(Bron: WEA 2008; Oeij, Kraan & Vaas, 2009)

Organisatieprestaties 

(toename in de afgelopen twee jaar)

         M1         M2

β p β p

Grootteklasse

- 10-49 werknemers ref. ref.

- 50-99 werknemers ,00 ,01

- 100+ werknemers -,02 -,01

Sector

- Landbouw, bosbouw & visserij -,02 -,02

- Industrie ref. ref.

- Bouwnijverheid -,04 -,03

- Handel -,01 -,01

- Horeca -,03 -,04

- Vervoer & communicatie -,05 * -,04

- Financiële instellingen -,04 -,03

- Zakelijke dienstverlening -,01 -,02

- Overheid -,10 *** -,04

- Onderwijs -,09 ** -,06 *

- Gezondheids- & welzijnszorg ,00 ,01

- Overige dienstverlening -,04 -,03

Kenmerken personeelsbestand:

Geslacht: % vrouwen -,09 ** -,08 **

Leeftijd

- % <25 jaar ,09 * ,07 *

- % 25-34 jaar ref. ref.

- % 35-44 jaar -,01 -,02

- % 45-54 jaar -,09 *** -,06 *

- % 55-64 jaar -,11 *** -,08 ***

- % 65 jaar of ouder ,01 ,01

Opleiding

- % Ongeschoolden ref. ref.

- % Laaggeschoolden -,12 * -,10

- % Middelbaar geschoolden -,10 * -,09 *

- % Hooggeschoolden -,09 -,10
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Organisatieprestaties 

(toename in de afgelopen twee jaar)

         M1         M2

β p β p

Technologie:

Pc’s (% gebruikers, ten minste één maal/week) -,03 -,07 *

Computergestuurde/-ondersteunde technologie 

(% gebruikers, ten minste één maal/week)

,00 -,01

Lopende band/assemblagelijn (% gebruikers, ten minste 

één maal/week)

-,01 -,01

ICT gericht op procesbeheersing (0=afwezig; 1=aanwezig) ,01 -,01

ICT gericht op interactie tussen personen (0=afwezig - 

1=beide aanwezig)

,04 -,03

Sociale innovatie:

Strategische oriëntatie (1=helemaal niet – 5=in sterke mate) ,10 ***

Flexibel werken (1=helemaal niet - 5=in sterke mate) ,09 ***

Slimmer organiseren (1=helemaal niet - 5=in sterke mate) ,06 **

Product-marktverbetering (1=helemaal niet - 5=in sterke 

mate)
,20 ***

F 7,68 *** 16,10 ***

df 27,2235 31, 2231

R-kwadraat ,085 ,183

Toename R-kwadraat ,002 n.s. ,098 ***

*) Significantieniveaus: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Uit de regressieanalyse van Model 1 blijkt geen van de technologievariabelen 
samen te gaan met een toename van de organisatieprestaties (omzet, winst, 
arbeidsproductiviteit). Deze technologievariabelen zijn pc-gebruik, aanwezig-
heid van computergestuurde/-ondersteunde technologie (zoals scanners, ro-
bots), lopende band/assemblagelijn, ICT gericht op procesbeheersing (beheer-
sing informatie- en documentenstromen) en ICT gericht op interactie tussen 
personen (bijv. voor communicatie en samenwerking).
Na toevoeging van de sociale innovatiebronnen in Model 2 komt naar voren 
dat vooral de sociale innovatiebron product-marktverbetering (het zoeken 
naar nieuwe markten en productverbetering) samenhangt met een sterkere 
toename van de organisatieprestaties. Ook de drie andere sociale innovatie-
bronnen hangen daarmee statistisch significant samen. De waarden zijn iets 
lager dan in tabel 3.11, maar dat is logisch omdat alle sociale innovatievaria-

Tabel 3.12 – vervolg
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belen in dezelfde analyse zitten, en hun aandeel in het verklaren van organi-
satieprestatie mede door elkaar wordt beïnvloed. Te observeren is dat de ver-
klaarde variantie van M1 naar M2 toeneemt van 0,085 met o,098, waardoor de 
verklaarde variantie uitkomt op .183 (18,3%). Daardoor is M2 in staat om een 
aanzienlijke proportie van de organisatieprestatie te verklaren. Dit betekent 
dat sociale innovatie in belangrijke mate een verklaring biedt voor de verbe-
terde organisatieprestatie.
Wat verder opvalt, is dat nu – in M2 – een hoger percentage pc-gebruikers in 
het bedrijf een negatief verband laat zien met de organisatieprestaties, terwijl in 
M1 geen samenhang was van ICT-technologieën met de organisatieprestaties. 
Dat wil zeggen dat onder constanthouding van de mate waarin de organisatie 
met sociale innovatie actief is – dus: ongeacht de mate waarin de organisatie 
sociaal innovatief bezig is – de organisaties met relatief veel computergebruik 
juist minder vaak een toename van de organisatieprestaties rapporteerden.

De eerdere analyse-uitkomsten, namelijk dat organisaties die actief zijn met so-
ciale innovatie vaker een toegenomen organisatieprestatie rapporteren, wordt 
opnieuw bevestigd. Van de vier sociale innovatiebronnen kan een verbeterde 
organisatieprestatie in enige mate worden toegeschreven aan product-markt-
verbetering, in beperkte mate aan strategische oriëntatie en flexibel werken, en 
in zeer beperkte mate aan slimmer organiseren. Hieruit blijkt dat de bijdrage 
aan het sociaal innovatiepotentieel sterker is van strategische oriëntatie en 
product-marktverbetering (externe gerichtheid) dan van flexibel werken en 
slimmer organiseren (interne gerichtheid). Misschien komt dat mede doordat 
het effect van strategie- en marktkeuzen op het eerste oog meer direct zijn te 
relateren aan de resultaten van een organisatie dan (de meer indirecte effecten 
sorterende) organisatorische en personele keuzen. 
Hoewel het effect van elk van de vier sociale innovatiebronnen afzonderlijk op 
de organisatieprestatie bescheiden is, vormen alle vier bronnen samen een aan-
zienlijk effect. Dit is belangrijk want dit onderstreept het idee, dat wij bespra-
ken in het theoretische hoofdstuk, dat innovaties pas effect hebben als aspecten 
in samenhang worden aangepast, verbeterd of vernieuwd. 

Ten slotte willen we nog een relevante observatie bespreken over technologie. 
Uit de analyse blijkt dat sociaal innovatieve organisaties met een toegenomen 
organisatieprestatie geen samenhang vertonen met technologie (Oeij, Kraan & 
Vaas, 2009). Er is ten eerste nauwelijks een relatie tussen sociale innovatie en 
technologie. En ten tweede, als er relatief veel pc-gebruikers zijn in organisaties 
die juist sociaal innovatief actief zijn, is er minder vaak een toegenomen orga-
nisatieprestatie. Dit lijkt te wijzen op een onderbouwing van de zogenaamde 

7658_slimmer werken.indd   70 29-04-2010   10:29:40



71
O n d e r z o e k

‘productiviteitsparadox’, namelijk dat de toename van computergebruik niet 
tot uitdrukking komt in de productiviteitscijfers. Deze bevinding, dat er geen 
verband is tussen technologie en sociale innovatie, spoort weer wel met het uit-
gangspunt dat sociale innovatie van een andere orde is dan technologische in-
novatie. 

3.5  Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de empirische relatie tussen sociale innovatie en een aantal 
daaraan gerelateerde aspecten besproken. Het hoofdstuk sluit daarmee aan bij 
de theorie die in de voorgaande hoofdstukken beschreven is. Sociale innova-
tie en de vier aspecten daarvan zijn via de WEA 2008 gemeten bij een groep 
van 3.468 Nederlandse werkgevers, ieder met 10 of meer werknemers in dienst. 
Deze groep geeft een representatief beeld van sociale innovatie in het Neder-
landse bedrijfsleven.

Om te beginnen is weergegeven hoe de vier theoretische deelaspecten – stra-
tegische oriëntatie, product-marktverbetering, flexibel werken en slimmer or-
ganiseren – en sociale innovatie als integraal concept gemeten zijn. Het blijkt 
dan dat sociale innovatie integraal gezien een concept is met een voldoende 
mate van samenhang tussen de antwoorden op de vragen en reacties op de 
stellingen. De vier aspecten zijn inhoudelijk zinvol, hoewel deze als methodo-
logische constructen voor verbetering vatbaar zijn. Inhoudelijk geven zij niet-
temin relevante informatie over hoe het integrale concept van sociale innovatie 
is samengesteld. Hoewel de vier aspecten richting geven voor de praktijk van 
organisatieverandering en interventie, mogen organisaties vanwege de me-
thodologische aandachtspunten niet al te ingrijpende conclusies trekken uit 
de getoonde cijfers. Dat leidt tot schijnexactheid. Maar de uitkomsten zijn wel 
richtinggevend voor sociaal innovatieve oplossingen en verbeteringen binnen 
organisaties. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk is een landkaart gemaakt van sociale 
innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat leverde enkele opmerkelijke re-
sultaten op. In de eerste plaats blijkt dat sociale innovatie zich vooral voordoet 
bij bedrijven die georganiseerd zijn in hoofdzetels en vestigingen. Zelfstandige 
bedrijven innoveren minder op dit gebied. Karakteriserend is dat hoofdvesti-
gingen vooral sociaal innoveren als het gaat om product-marktverbetering en 
op strategische oriëntatie. De vestigingen blijven hier achter, maar innoveren 
vooral met flexibel werken en slimmer organiseren, zaken die op vestigingsni-
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veau beter te beïnvloeden zijn. Zelfstandige ondernemingen scoren gemiddeld 
bij product-marktverbetering. Mogelijk speelt hier dat het gaat om kleinere 
organisaties die door het persoonlijke initiatief van de ondernemer doorgaans 
sneller kunnen reageren als het gaat om de inzet van personeel en de mark-
tontwikkelingen. Bij de organisatiedoelstellingen blijkt dat vooral profitorga-
nisaties vaker sociaal innoveren. Vooral de zakelijke dienstverlening valt op. 
Ook jonge bedrijven blijken vaker sociaal te innoveren. De nationaliteit en de 
omvang van de organisaties doen er minder toe.

Bij subparagraaf 3.3.2 over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden ging 
het om medezeggenschap, werkoverleg en de rol van cao en lidmaatschap van 
werkgeversorganisaties. Hier kwamen enkele opmerkelijke resultaten naar 
voren. In de eerste plaats blijkt dat een personele vertegenwoordiging in een 
organisatie op zich geen garantie is dat het bedrijf sociaal innoveert. Bij het lid 
zijn van een werkgeversorganisatie en het vallen onder een cao blijkt zelfs een 
omgekeerde relatie. Bedrijven die geen lid zijn en niet onder een cao vallen in-
noveren vaker dan bedrijven waar dat wel het geval is. Zelfs de tevredenheid 
van de werkgevers met de personele vertegenwoordiging, de werkgeversorga-
nisatie en de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling is niet gerelateerd aan so-
ciale innovatie. 

Wel blijken aspecten van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden een 
sterke relatie te hebben met sociale innovatie en zelfs een significant lineaire 
relatie: hoe sterker deze aanwezig zijn, des te meer een bedrijf sociaal innoveert. 
Dit geldt voor het werkoverleg, de uitvoering van arbeidsvoorwaardenregelin-
gen en de ruimte in een bedrijf voor individueel maatwerk in de arbeidsrelatie 
en de benutting daarvan door de leidinggevenden.

Men zou verwachten dat de autonomie en de kwalificaties van het personeel be-
langrijke voorspellers van sociale innovatie zijn, omdat hiervoor veel initiatief, 
oplettendheid en persoonlijke inzet nodig is van de medewerkers. Dat blijkt 
echter niet zo te zijn, of althans we hebben deze relatie niet kunnen blootleg-
gen. In de eerste plaats blijkt het decentraal kunnen beslissen over belangrijke 
bedrijfsactiviteiten niet gerelateerd te zijn aan sociale innovatie en dat geldt ook 
voor de mate waarin werkgevers van mening zijn dat het personeel qua kwali-
ficatie en ervaring voldoende is toegerust voor de uitvoering van het werk in 
de organisatie. Wel werd een relatie gevonden met de mening van werkgevers 
dat medewerkers moeten beschikken over competenties als vakkennis (weten), 
vaardigheden (kunnen), motivatie (willen) en uitvoering (doen).

7658_slimmer werken.indd   72 29-04-2010   10:29:40



73
O n d e r z o e k

Om na te gaan wat de belangrijkste voorspellers zijn van sociale innovatie, zijn 
regressieanalyses uitgevoerd met sociale innovatie en de vier aspecten ervan 
als afhankelijke variabele. Tevredenheid met de uitvoering van het arbeids-
voorwaardenbeleid, ruimte voor individueel maatwerk en het gebruik van in-
dividueel maatwerk, ofwel de concrete uitwerking van de arbeidsverhoudingen 
en de arbeidsvoorwaarden in de organisaties, bleken de sterkste voorspellers 
te zijn. Dat waren ze, met uitzondering van de intensiteit van het werkoverleg, 
ook al in de eerdere bivariate analyses van dit hoofdstuk. De overige relaties 
zijn soms wel aanwezig, maar veel minder sterk. Een vergelijkbare uitkomst 
kwam uit de clusteranalyse.

Tot slot is gekeken naar de relatie tussen sociale innovatie en de toename van 
de organisatieprestatie. De conclusie is dat sociale innovatie en de vier aspec-
ten daarvan een onafhankelijke relatie hebben met de toename van de organi-
satieprestatie.

De zorg dat er in Nederland een eenzijdige aandacht is voor technologische 
innovatie zonder oog voor sociale aspecten (Taskforce, 2005) is reëel. Het is 
bemoedigend dat onderzoek aantoont dat sociale innovatie een gunstig effect 
heeft op organisatieprestatie. Technologische innovatie kan zinvol gecomple-
menteerd worden met sociale innovatie. Maar niet alleen dat. Het is evengoed 
rendabel om sociale innovaties door te voeren als er geen technologische in-
novatie aan de orde is, zoals bij het vernieuwen van processen en werkwijzen. 
Op grond van dit onderzoek zou kunnen worden verondersteld dat het belang 
van sociale innovatie voor de productiviteitsgroei extra sterk naar voren komt: 
het lijkt vooral dat sociale innovatie verband houdt met organisatieprestatie en 
niet technologie. Ten behoeve van verbeterde organisatieprestaties lijkt inves-
teren in technologie (alleen) een onvoldoende voorwaarde, en is investeren in 
sociale innovatie een noodzakelijke, onmisbare voorwaarde.

De belangrijkste conclusie in dit hoofdstuk is dat sociale innovatie ertoe doet. 
De relatief lage mate waarin sociale innovatie voorkomt (gemiddelde score is 
3,5) impliceert dat veel verbetering mogelijk is. Er is nog veel te winnen en dat is 
goed nieuws. Het volgende hoofdstuk komt nog een stap dichter bij de praktijk. 
We splitsen de organisaties op in sociaal innovatieve en niet-sociaal innova-
tieve bedrijven en kijken waarin ze verschillen. Die bevindingen illustreren we 
met casestudies van organisaties die werkelijk innovatief zijn.
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4 P raktijk: Slimmer werken en 
sociaal innoveren

4.1  Introductie

In het vorige hoofdstuk beschreven we de stand van zaken rond slimmer wer-
ken en sociale innovatie aan de hand van de WEA 2008-gegevens. Nu willen 
we de sociaal innovatieve organisaties en de niet-sociaal innovatieve organisa-
ties nader bekijken. Waarin verschillen ze en waarom doen sociaal innovatieve 
organisaties het beter? 

Tevens belichten we enkele praktijkvoorbeelden van organisaties die naar onze 
mening succesvol zijn met sociale innovatie of slimmer werken. Deze voorbeel-
den zijn ontleend aan bestaande literatuur en de database van het Nederlands 
Centrum voor Sociale Innovatie (www.ncsi.nl) en zijn beschreven in Ten Have 
et al, 2010. De cases 1-5, 8 en 10 komen aan bod in dit hoofdstuk en cases 7 en 9 
in hoofdstuk 5. Case 6 is genoemd in de inleiding van het boek.

Naam bedrijf Sector Innovatie Aanpak 

1 Buro 5 Architecten Interdisciplinaire, multiculturele samenwerkingvorm 

2 &Samhoud Zakelijke 

dienstverlening 

Eensgezinde visie op doorbraakinnovaties 

3 DSM Industrie Concurreren met eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen 

4 Interpolis Verzekeringen Helder werken met een glasheldere visie

5 De Zeeuwse Stromen Horeca Zelfsturing en continue klantfeedback

6 De Gelderse Vallei Zorg Minder fouten door afdelings-overstijgende samenwerking

7 Waterschap de 

Dommel

Semi-overheid Innovatie in de spanning tussen sturen en ruimte bieden

8 Almi Industrie Van medewerkers naar lerende ondernemers

9 FiNext Financiële dienst-

verlening 

Zelf-teamvorming in een netwerkorganisatie

10 NS Tickets & Service Dienstverlening in 

vervoer

Innovativiteit door vertrouwen
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4.2  Wie zijn de sociaal innovatieve organisaties? 

Binnen het WEA-bestand hebben we een selectie gemaakt van bedrijven die 
wel of niet sociaal innovatief zijn, waarbij ‘wel’ bestaat uit organisaties met een 
schaalscore van 3,5 en hoger (antwoordcategorieën 4=‘eens’ en 5=‘helemaal 
eens’) en ‘niet’ uit organisaties met een schaalscore van 2,99 en lager (ant-
woordcategorieën 1=‘helemaal oneens’ en 2=‘oneens’). De selectie omvat 1.666 
sociaal innovatieve organisaties en 450 niet-sociaal innovatieve organisaties 
van 10 en meer werknemers van de 3.249 organisaties1. Dit betekent dat een 
middencategorie (1.133 organisaties) een score heeft tussen 3 en 3,49 (3=‘eens 
noch oneens’ en 4=‘eens’). Deze middencategorie hebben we bewust buiten de 
beschrijving gelaten om de verschillen tussen de echte innovatoren en non-in-
novatoren zichtbaar te maken2. 
Echter, om een representatieve weergave te geven van de verdeling van soci-
aal innovatieve organisaties en de niet-sociaal innovatieve organisaties over 
bedrijfssectoren is de middencategorie wel gehandhaafd in tabel 4.1. Hieruit 
blijkt dat 51% van de organisaties sociaal innovatief is, 14% niet, en 35% scoort 
neutraal. De sectoren zakelijke en financiële dienstverlening zitten een fors 
stuk boven die 51%, terwijl overheid, onderwijs, bouwnijverheid en landbouw, 
bosbouw & visserij daar behoorlijk onder zitten.

1  I.t.t. in het vorige hoofdstuk rekenen wij niet met 3.468 cases maar met 3.249, omdat van een 
deel van de bedrijven de sector niet bekend is en/of de sociale innovatie aspecten niet berekend 
kon worden vanwege ontbrekende antwoorden.

2  De organisaties die tussen 3 en 3,5 scoren zijn dus wel actief met sociale innovatie maar op een 
laag pitje (‘neutraal’).
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Tabel 4.1:  Verdeling van sociaal innovatieve en niet-sociaal innovatieve orga-
nisaties naar bedrijfssector (in %) en de gemiddelde score op sociale 
innovatie (Bron: WEA 2008)

Mate van sociale innovatie

Bedrijfssector Sociaal 

innovatieve 

organisaties

Neutraal

Niet-sociaal 

innovatieve 

organisaties

Gemiddelde 

score op sociale 

innovatie

 Totaal [N=3.249] 51 35 14 3,5

· Landbouw, bosbouw & visserij 42 48 10 3,4

· Industrie 49 39 13 3,4

· Bouwnijverheid 40 44 16 3,4

· Handel 57 31 12 3,5

· Horeca 51 39 10 3,5

· Vervoer & communicatie 50 32 18 3,4

· Financiële instellingen 65 25 9 3,6

· Zakelijke dienstverlening 66 26 8 3,6

· Overheid 23 43 34 3,2

· Onderwijs 45 39 17 3,4

· Gezondheids- & welzijnszorg 51 35 13 3,5

· Overige dienstverlening 55 30 15 3,5

Verder weten we dat sociaal innovatieve organisaties vergeleken met niet-so-
ciaal innovatieve organisaties vaker een hoofdzetel zijn met meerdere vesti-
gingen (22% wel versus 14% niet). Zelfstandige ondernemingen zonder vesti-
gingen zijn minder vaak toe te rekenen tot de sociaal innovatieve organisaties 
(37% niet versus 32% wel). Tot slot zijn sociaal innovatieve organisaties in meer 
gevallen dan niet-sociaal innovatieve organisaties bedrijven met een profit ka-
rakter dan met een non-profit karakter (69% profit versus 24% non-profit).

We weten uit hoofdstuk 3 dat sociaal innovatieve organisaties met name actief 
zijn op de aspecten strategische oriëntatie en product-marktverbetering. Dit 
blijkt nog eens heel duidelijk uit tabel 4.2. Sociaal innovatieve organisaties heb-
ben hierop een score boven de 4. De scores die zij hebben voor flexibel werken 
en slimmer organiseren zijn een stuk lager. Maar wellicht zijn de procentuele 
verschillen in de tabel nog interessanter. Van alle sociaal innovatieve organi-
saties doet 97% aan product-marktverbetering, 92% is actief met strategische 
oriëntatie, 88% met slimmer organiseren en slechts 41% met flexibel werken. 
Sociale innovatie wordt met name vormgegeven met de eerste drie typen ac-
tiviteiten. In de tabel lezen we dat de niet-sociaal innovatieve organisaties op 
alle aspecten (uiteraard) veel lager scoren. Deze organisaties zijn nog het meest 
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actief met product-marktverbetering (27%). Hun organisatieprestatie is de af-
gelopen twee jaar minder vaak toegenomen dan die van sociaal innovatieve or-
ganisaties (21% versus 52%).

Tabel 4.2:   Significante verschillen tussen sociaal innovatieve en niet sociaal 
innovatieve organisaties naar aspecten van sociale innovatie en 
organisatieprestatie (Bron: WEA 2008)

Aspecten van sociale innovatie en organisatieprestatie Sociaal innovatieve 

organisaties

(N=1.666)

Niet-sociaal innova-

tieve organisaties

(N=450)

Strategische oriëntatie

Gemiddelde schaalscore (1=helemaal niet; 5=in sterke mate) 4,1 3,0

Geen strategische oriëntatie 0,3% 37%

Wel strategische oriëntatie 92% 17%

Product-marktverbetering

Gemiddelde schaalscore (1=helemaal niet; 5=in sterke mate) 4,1 2,9

Geen product-marktverbetering 0,2% 38%

Wel product-marktverbetering 97% 27%

Flexibel werken

Gemiddelde schaalscore (1=helemaal niet; 5=in sterke mate) 3,3 2,6

Geen flexibel werken 21% 74%

Wel flexibel werken 41% 7%

Slimmer organiseren

Gemiddelde schaalscore (1=helemaal niet; 5=in sterke mate) 3,8 2,5

Geen slimmer organiseren 1% 71%

Wel slimmer organiseren 88% 5%

Organisatieprestatie is toegenomen (in afgelopen 2 jaar)

Gemiddelde schaalscore (1=helemaal oneens; 5=helemaal eens) 3,8 3,3

Geen toename organisatieprestatie 15% 44%

Wel toename organisatieprestatie 52% 21%

4.2.1   Innoveren met strategische oriëntatie en product-
marktverbetering

Organisaties die innovatief zijn op strategisch vlak en op het gebied van pro-
duct-marktverbetering spelen in op ontwikkelingen in hun omgeving. Hun 
markten zijn in beweging, potentiële klanten veranderen hun wensen. Pro-
ducten of diensten moeten worden vernieuwd of aangepast, organisatiedoelen 
bijgesteld, verdienmodellen herijkt, de interactie met derden herzien – zoals 
leveranciers van kennis, financiële middelen, hulpproducten en grondstoffen. 
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De aandacht ligt in eerste instantie op goed begrijpen wat er gebeurt in de om-
geving, en dan een vertaling maken naar de eigen organisatie. Een sprekend 
voorbeeld is verzekeraar Interpolis, doordat deze organisatie een aanpak ont-
wikkelde die de strategische kijk op de klant en de kijk op de eigen werkwijze 
ingrijpend veranderde.

Halverwege de jaren negentig kwam bij 

verzekeraar Interpolis het besef dat het 

anders moest. Interpolis was een bu-

reaucratische en saaie organisatie met 

vaste structuren geworden en wilde een 

andere relatie met de klant en hierbij 

horende andere manier van werken. Een 

cultuuromslagtraject werd gestart. 

In 2001 werden helderheid en vertrou-

wen als kernwaarden bestempeld. “Glas-

helder” zijn naar de klant en “Helder 

Werken” zijn inmiddels begrippen waar-

mee Interpolis zich wil onderscheiden 

van andere verzekeraars. De kernge-

dachte is als je vertrouwen geeft, je ook 

vertrouwen terugkrijgt. Dat geldt zowel 

voor klanten als medewerkers. Richting 

de klant betekent dit dat bij een claim 

‘bonnetjes thuis mogen blijven. Maar bij 

misbruik wordt er hard opgetreden en 

nemen we afscheid van die klant.’ Dan is 

het vertrouwen beschaamd. Richting de 

werknemer wordt dezelfde redenering 

gehanteerd. Interpolis geeft vertrou-

wen door werknemers zelfs de vrijheid 

te geven om te bepalen waar ze willen 

werken, thuis of op het kantoor: ‘De 

werkplek is waar je bent’. Verder uit het 

vertrouwen zich in het afrekenen van de 

lunch – dat doen werknemers zelf. Cais-

sières zijn er niet. Relevant is de directe 

koppeling van de “Helder Werken” ge-

dachte aan de glasheldere klantbenade-

ring. De stelling is dat werknemers in het 

afhandelen van claims geen vertrouwen 

kunnen geven aan de klant als ze zelf 

ook geen vertrouwen krijgen van de or-

ganisatie. Het succes van de innovatieve 

manier van klantbenadering is direct 

gekoppeld aan werknemergedrag. 

Opvallend in de aanpak is dat de glas-

heldere benadering van de markt en 

werknemers gepaard ging met de bouw 

van een nieuw kantoor, ingericht op 

basis van een flexibel kantoorconcept, 

waar er voor 10 werknemers 7 werkplek-

ken beschikbaar zijn. De rest werkt thuis, 

is bij de klant of werkt flexibel door het 

hele kantoor op mooi vormgegeven ont-

moetingsplekken. Een vorm van kosten-

besparing die ook elders in de zakelijke 

branche navolging vindt (zie o.a. Dexia 

in Goudswaard et al, 2009).

De omslag van een traditionele verze-

keringscultuur wordt vaak gekenmerkt 

door wantrouwen en een bureaucrati-

sche werksystematiek naar een klant-

benadering op basis van vertrouwen 

en openheid is een fikse onderneming. 

Interpolis: Helder werken met een glasheldere visie
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Er zijn ook organisaties die hun diensten en producten vernieuwen met be-
hulp van sociale innovatie. Tot op heden zijn de (in het openbaar beschreven) 
voorbeelden daarvan schaars. Wat wel kan worden geobserveerd is dat sociale 
innovatie leidt tot meer creativiteit, intern ondernemerschap en vernieuwing, 
omdat medewerkers bewuster worden aangezet tot innovatief gedrag. En dat 

De oplossing? 1. Leidinggevenden trans-

paranter laten opereren. Van leiding-

gevenden vereiste en vereist de nieuwe 

organisatiecultuur dat ze open, eerlijk en 

persoonlijk leidinggeven. Sluimerende 

conflicten zijn funest voor een vertrou-

wensklimaat en daarom wordt verwacht 

van leidinggevenden dat ze deze snel 

bespreekbaar maken. 2. Nieuwe mede-

werkers meteen vertrouwen schenken. 

Voor de ‘oude garde’ was het in het begin 

nog wel even wennen om de vrijheid te 

krijgen om vertrouwen te kunnen geven 

aan de klant evenals vertrouwen te krij-

gen van de werkgever. Voor een goede 

borging van het ‘management op basis 

van vertrouwen’ voor nieuwe werkne-

mers wordt gesteld dat het noodzakelijk 

is voor nieuwe medewerkers om meteen 

vertrouwen te krijgen. Hoe? Door te kij-

ken naar ‘output’ in plaats van sturen op 

‘input’. 3. Sturen op ‘helderheid’ in plaats 

van eenzijdige ‘resultaatbeloning’. Inter-

polis heeft haar werkwijze een naam ge-

geven: “Helder Werken”. Hiermee maakt 

men naar alle werknemers duidelijk dat 

er geen willekeur moet ontstaan en dat 

er een idee zit achter bijvoorbeeld het 

aannamebeleid en het promotiebeleid. 

Iedereen wordt getoetst op de kernwaar-

des, waarbij dus niet alleen wordt geke-

ken naar de aansluiting van de (interne of 

externe) sollicitant bij de functie-eisen, 

maar naar de aansluiting bij de orga-

nisatie-eisen. Er is voorts een duidelijk 

gekoppelde keuze om terughoudend 

te zijn met het gebruik van variabele en 

resultaatgerichte beloning. Een te sterke 

koppeling van individueel resultaat aan 

individuele beloning kan competitie in 

de hand werken die de openheid, samen-

werking en het onderling vertrouwen 

kan ondermijnen. In plaats daarvan 

wordt doorgroei in functie en loonschaal 

zwaarder beoordeeld op gedragsafspra-

ken over de bijdrage aan het team en 

samenwerking. 

Het resultaat is positief. Niet alleen is het 

ziekteverzuim teruggelopen, evenals 

het ongewenste personeelsverloop. Het 

levert vooral tevreden medewerkers 

op, die bereid zijn om een stapje extra 

te doen voor klanten. Uiteindelijk leidt 

dit tot tevreden klanten. Ook na de over-

name van Achmea zijn de kernwaardes 

onaangetast gebleven. Dat geeft aan dat 

deze werkwijze op waarde is geschat bij 

de overname en zelfs is gaan dienen als 

leidraad voor de manier van werken bij 

de gehele samengestelde organisatie.

Bron: Ten Have et al, 2010

Vervolg
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dit leidt tot innovatie van producten, diensten en processen. Dit is goed te zien 
bij Buro5, waar een divers samengesteld team van collega’s in staat is producten 
en markten te vernieuwen.

Buro5 is een architectenbureau, dat 

in 1989 is opgericht met ongeveer 35 

werknemers in dienst. Bij Buro5 werken 

architecten samen met stedenbouw-

kundigen, planologen en landschap-

sarchitecten in het maken van bouw-

tekeningen en structuurplannen voor 

de combinatie ‘gebouw en omgeving’. 

Men streeft naar verbetering van de 

kwaliteit van de (openbare) ruimte en de 

dagelijkse leefomgeving van mensen. 

Het doel is onderscheidend te zijn in de 

markt, want herkenbaarheid en imago 

van een architectenbureau zijn in de 

architectenwereld belangrijk voor het 

competitief vermogen van een bureau. 

Daartoe kiest men bewust om met een 

interdisciplinaire, multiculturele sa-

menwerkingsvorm de markt op te gaan. 

Waar binnen andere bureaus vaak meer 

‘verkokerd’ te werk wordt gegaan, heeft 

Buro5 een werkwijze waarin bewust 

gebruik wordt gemaakt van de verschil-

lende disciplines, en probeert Buro5 

deze mix van disciplines te variëren 

door bewust een meer internationale 

personeelssamenstelling na te streven. 

Inmiddels werken er werknemers uit 

Duitsland, België, Groot-Brittannië, 

Peru en Brazilië. Zoals Buro5 zelf stelt: 

Diversiteit ondersteunt onze principes, 

omdat buitenlandse werknemers die in 

Nederland willen werken al bereid zijn 

om letterlijk ‘over de grenzen’ te gaan. 

Dit slaat over naar de multidisciplinaire 

werkwijze waarmee Buro5 zich in de bin-

nenlandse en buitenlandse markt heeft 

gevestigd. 

Het vernieuwende aan de diversiteit is 

dat het bureau een bredere afzetmarkt 

kan bedienen. De aansluiting van de 

personele samenstelling, werkwijze en 

strategie hebben specifieke effecten tot 

gevolg. Zo zorgt deze aanpak ervoor dat 

men via buitenlandse werknemers weet 

welke cultuur en regelgeving van belang 

zijn om mee te nemen bij buitenlandse 

opdrachtverwerving. Handig, nuttig en 

concurrentieversterkend is dat buiten-

landse werknemers de ontwikkelingen 

in hun land van herkomst blijven volgen. 

Ze houden de vakbladen in hun eigen 

taal bij of bezoeken lezingen om ‘in 

touch’ te blijven met veranderingen en 

nieuwe opdrachtkansen. Synergetisch 

is dat werknemers van diverse afkomst 

de strategie van Buro5 ondersteunen 

en beïnvloeden, en dat helpt om onder-

scheidend te blijven door veelzijdigheid, 

creativiteit en het over de grenzen van 

de eigen disciplines en culturen heenkij-

ken. Dat wordt ook door opdrachtgevers 

waargenomen en geapprecieerd. 

Vanwege de groeiende mix aan natio-

naliteiten werd het van belang dat me-

dewerkers zich openstellen en zich pro-

beren in te leven in elkaars achtergrond. 

Er ontstond behoefte aan een open en 

flexibele bedrijfscultuur. Werknemers 

Buro5: grensoverstijgend de grens verleggen
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worden hiertoe gedwongen, simpelweg 

door het feit dat er een diversiteit aan na-

tionaliteiten werkzaam is in de organisa-

tie. Een bedrijfscultuur waarin men meer 

openstaat voor nieuwe ideeën en andere 

invalshoeken was niet alleen nodig maar 

bood ook extra kansen. Openheid naar 

elkaar toe is belangrijk om ook daad-

werkelijk van elkaar te kunnen leren en 

zich in elkaars standpunten te kunnen 

inleven. Juist als de denkbeelden vanuit 

verschillende landen erg verschillen, 

is dit noodzakelijk. Een hiërarchische 

bedrijfscultuur werkt hier niet bij, aldus 

Buro5. 

Om die openheid en daarmee de eigen 

werkwijze te ondersteunen is een ‘bu-

reaufilosofie’ met elkaar afgesproken. 

Anderhalf jaar geleden hebben de 

medewerkers samen kernwaarden 

benoemd waar iedereen zich in vinden 

kan. Hiermee benadrukt men expliciet 

de overeenkomsten met elkaar en niet 

de verschillen. In een open en flexibele 

werkcultuur zijn er uiteraard ook enkele 

regels nodig om het samenwerken in 

goede banen te leiden. Een van die regels 

betreft de werktijden waarop iedereen 

aanwezig is (tussen 9 en 5 zorgt iedereen 

dat men aanwezig is). 

De borging van de werkwijze vindt 

plaats door het hanteren van principes 

en beleid die voor iedereen gelden en 

hetzelfde zijn. Zo is de voertaal binnen 

de organisatie Nederlands. Taal is na-

tuurlijk een belangrijk vehikel om ideeën 

met elkaar uit te wisselen. In de praktijk 

schakelt men soms over op Duits of En-

gels om onduidelijkheden uit de wereld 

te helpen. Werknemers zijn tot op zekere 

hoogte meertalig. 

Ook belangrijk bij het werken met 

verschillende achtergronden is dat 

geen verschil wordt gemaakt tussen 

zaken die je voor buitenlandse en voor 

Nederlandse werknemers regelt. Geen 

verschil maken in HRM-voorzieningen 

is het credo. Buro5 biedt hetzelfde op-

leidingsbudget voor buitenlandse en 

Nederlandse werknemers. Nederlanders 

die niet in taal hoeven bij te spijkeren, 

kunnen de gelden ergens anders aan 

besteden (bijv. aan een presentatiecur-

sus). Opleiding en ontwikkeling passen 

in het personeelsbeleid, dat niet per se 

gericht is op buitenlandse werknemers. 

Een Duitse werknemer geeft zelf aan dat 

ze ook niet zou willen dat er verschil zou 

worden gemaakt tussen Nederlandse en 

buitenlandse werknemers.

De resultaten zijn ten eerste een gunstig 

internationaal arbeidsmarktimago. Waar 

de afgelopen 3 jaar vrijwel geen geschik-

te Nederlandse sollicitanten reageerden 

op dure advertenties in vakbladen, bleek 

het via het internet verspreiden van een-

zelfde vacature in de Euregio (Duitsland/

België) veel reacties op te leveren. En 

omdat Buro5 al een internationaal perso-

neelsbestand heeft, blijkt het laagdrem-

peliger voor buitenlandse werknemers 

om ook daadwerkelijk te kiezen voor 

Buro5. In de tweede plaats groeide de 

omzet de laatste 3 jaar met 18%. Daarvan 

wordt een kwart behaald met internatio-

nale opdrachten in België en Duitsland.

Bron: Ten Have et al, 2010

Vervolg
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4.2.2   Innoveren met flexibel werken en slimmer organiseren

In tegenstelling tot innovaties met strategische oriëntatie en product-markt-
verbetering betreffen innovaties met flexibel werken en slimmer organiseren 
eerder organisatie-interne aspecten dan omgevingsvraagstukken (externe as-
pecten). Niettemin dwingen hedendaagse omstandigheden elke organisatie 
om zich rekenschap te geven van externe eisen die aan haar worden gesteld. 
Dat geldt voor zowel productiebedrijven als voor dienstverleners, en zowel 
voor marktbedrijven als voor publieke organisaties. De tijd is voorbij dat een 
organisatie navelstaarderig haar eigen ding kon doen zonder dat dit negatie-
ve gevolgen had. Innoveren met flexibel werken en slimmer organiseren staat 
evenmin los van de noodzaak van een gedegen omgevingsanalyse die eraan 
voorafgaat. Omgevingsanalyses kunnen leiden tot verschillende acties – extern 
gericht of intern, de keuze is ten dele aan de organisatie. Men kan iets doen 
aan de strategie en de product-marktcombinatie, maar men kan ook de interne 
processen aanpakken: flexibel werken en slimmer organiseren. We schreven 
al dat strategische acties en product-marktverbetering aan de orde is bij bijna 
alle sociaal innovatieve organisaties, maar dat dit niet het geval is met flexibel 
werken (41%) en – in mindere mate – slimmer organiseren (88%, tabel 4.2). De 
schaalscore voor flexibel werken als sociale innovatieactiviteit is eigenlijk ook 
maar ‘matig’: 3,3, een 6-plusje zeg maar.

In de WEA zijn vragen opgenomen die vooral raakvlakken hebben met flexi-
bel werken. Daaruit blijkt dat sociaal innovatieve organisaties op veel punten 
significant vaker actief zijn dan niet-sociaal innovatieve organisaties. Dat is 
des te relevanter vanuit de wetenschap dat voor sommige factoren nauwelijks 
verschillen optreden tussen beide typen bedrijven, terwijl men zou kunnen 
verwachten dat dit wel het geval zou zijn. Het maakt bijvoorbeeld maar weinig 
uit in welke sector het bedrijf zit, wat de omvang van de organisatie is en of de 
besluitvorming centraal of decentraal is georganiseerd. Het doet er wel toe hoe 
organisaties omgaan met flexibilisering van de personele inzet en het leveren 
van maatwerk in arbeidsrelaties (personeelsbeleid). Sociaal innovatieve orga-
nisaties wijken in dit opzicht significant af van niet-sociaal innovatieve organi-
saties in positieve zin (tabel 4.3).
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Tabel 4.3:   Significante verschillen tussen sociaal innovatieve en niet-sociaal innovatieve or-
ganisaties (Bron: WEA 2008)

Aspecten rond personele inzet Sociaal innovatieve 

organisaties

(N=1.666)

Niet-sociaal innova-

tieve organisaties

(N=450)

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Rapportcijfer over functioneren OR, MR of Pvt 6,6 6,1

Organisatie valt onder een cao 70% 86%

Rapportcijfer over cao/arbeidsvoorwaardenregeling 6,7 6,5

Organisatie voert werkoverleg met medewerkers 99% 96%

Rapportcijfer over hoe arbeidsvoorwaarden zijn geregeld is ≥ 7 62% 25%

Rapportcijfer over hoe arbeidsvoorwaarden zijn geregeld 7,1 6,4

Rapportcijfer over hoe … is geregeld in eigen organisatie:

salarissystematiek

resultaatgerichte beloning/prestatiebeloning

reiskostenvergoeding

mogelijkheden zelf arbeidsvoorwaarden kunnen vaststellen

functionerings- en/of beoordelingsgesprekken

promotie- en loopbaanmogelijkheden

scholings- en opleidingsmogelijkheden

mogelijkheden om in deeltijd te werken

flexibele werktijden

thuiswerkregeling

verlof- en vakantiemogelijkheden

overlegmogelijkheden

7,2

6,4

7,1

6,1

7,2

6,8

7,7

7,7

7,3

6,1

7,7

7,9

6,7

5,5

6,5

5,3

6,2

5,6

6,8

7,1

6,3

5,1

7,3

7,3

Organisatie heeft (heel) veel ruimte voor individueel maatwerk 52% 12%

Organisatie heeft ruimte voor individueel maatwerk (schaal 1-5) t.a.v.:

salaris van medewerkers

werktijden van medewerkers

werkprestatie van medewerkers

ontwikkeling / opleiding van medewerkers

flexibele inzet van medewerkers

2,9

3,5

3,5

3,9

3,7

2,2

2,7

2,9

3,3

2,9

De leidinggevenden van de organisatie maken in (zeer) sterke mate ge-

bruik van ruimte voor individueel maatwerk
47% 17%

Leidinggevenden maken gebruik van ruimte voor individueel maatwerk 

(schaal 1-5) t.a.v.:

salaris van medewerkers

werktijden van medewerkers

werkprestatie van medewerkers

ontwikkeling / opleiding van medewerkers

flexibele inzet van medewerkers

2,9

3,3

3,4

3,5

3,5

2,7

2,8

2,8

3,0

2,9

7658_slimmer werken.indd   83 29-04-2010   10:29:43



84
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

Aspecten rond personele inzet Sociaal innovatieve 

organisaties

(N=1.666)

Niet-sociaal innova-

tieve organisaties

(N=450)

Personeelsbeleid

Optimale talentbenutting (1=helemaal niet; 5=in sterke mate) 3,9 3,1

Organisatie hecht er belang aan dat medewerkers competent zijn:

belangrijk

zeer belangrijk

23%

76%

39%

61%

Organisatie heeft laag ziekteverzuim (tussen 0 en 4,5%) 62% 44%

Gemiddeld ziekteverzuim (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof) 4,2% 5,2%

Gezondheidsbeleid (1=helemaal oneens; 5=helemaal eens):

gezondheid van medewerkers draagt bij aan bedrijfsmatig succes

medewerker met ongezonde leefstijl wordt daarop aangesproken

maatregelen getroffen zodat medewerkers langer kunnen doorwerken

4,1

3,4

3,5

3,9

2,9

3,1

Sociaal innovatieve organisaties zijn – uit monde van hun respondenten, te 
weten de directeur of de HRM-manager – vergeleken met niet-sociaal inno-
vatieve organisaties veel beter te spreken over de arbeidsvoorwaarden en ar-
beidsverhoudingen in hun organisatie. Voor diverse arbeidsvoorwaarden 
geven sociaal innovatieve organisaties hogere rapportcijfers; soms zelfs meer 
dan een punt hoger, zoals bij flexibele werktijden, functionerings- en beoor-
delingsgesprekken en de thuiswerkregeling. Daarnaast ervaren sociaal inno-
vatieve organisaties meer ruimte voor het maken van maatwerkafspraken met 
medewerkers, en zeggen zij dat hun leidinggevenden van die ruimte ook vaker 
gebruikmaken om zulke maatwerkafspraken te realiseren met medewerkers. 
Dit gebeurt kennelijk vooral op het gebied van opleiding en ontwikkeling en 
de flexibele inzet van medewerkers (zie ook Ten Have et al, 2007 en Nauta et al, 
2007, waarmee deze bevindingen corresponderen). Opmerkelijk is in dit licht 
dat de niet-sociaal innovatieve organisaties vaker vallen onder een cao, maar 
daarover minder tevreden zijn.
Op het vlak van enkele kenmerken van personeelsbeleid laten sociaal innova-
tieve organisaties de niet-sociaal innovatieve organisaties eveneens achter zich 
(tabel 4.3). Sociaal innovatieve organisaties doen meer aan optimale talentbe-
nutting – een kern van sociale innovatie volgens de Taskforce Sociale Innova-
tie (2005) – , hechten er (nog iets) meer aan dat medewerkers competent zijn en 
zien gezondheidsbeleid vaker als een belangrijke schakel bij de personele inzet. 
Voorts hebben sociaal innovatieve organisaties een lager ziekteverzuim.

Tabel 4.3 – vervolg
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Mede door deze bevindingen is het zeer belangrijk te constateren dat (ook) de 
sociaal innovatieve organisaties relatief weinig actief zijn met flexibel werken 
als instrument voor sociale innovatie, vergeleken met de andere drie aspec-
ten van sociale innovatie (strategische oriëntatie, product-marktverbetering, 
slimmer organiseren). Dat is af te leiden uit tabel 4.3 waarin onder de kop van 
‘arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen’ verschillende aspecten van 
individueel maatwerk en flexibilisering van arbeid aan bod komen. Naar ons 
idee valt veel winst te behalen met flexibel werken, want ook flexibel werken 
correleert positief met organisatieprestatie: naar mate organisaties actiever zijn 
met flexibel werken neemt hun organisatieprestatie toe (tabel 3.2). Niet alleen 
van flexibel werken verwachten we dat er meer winst is te halen, maar ook van 
slimmer organiseren, of van de combinatie van flexibel werken en slimmer or-
ganiseren. In tegenstelling tot de aspecten strategische oriëntatie en product-
marktverbetering ligt het accent op interne veranderingen. Dat wil zeggen, de 
primaire focus is niet zozeer op de markt, product/dienst en de klant gericht, 
maar op het verbeteren van de werkprocessen. Overigens gaat daar vaak een 
omgevingsanalyse aan vooraf. 

Illustratief zijn twee productiebedrijven – DSM en Almi – die op grond van een 
strategische omgevingsanalyse hun interne processen hebben aangepakt en vor-
men van kwalitatieve (of functionele) flexibilisering hebben ingevoerd. Kwali-
tatieve flexibilisering is bijvoorbeeld het vergroten van multi-inzetbaarheid, 
zelfsturing en participatie. Daarentegen is kwantitatieve (of numerieke) flexi-
bilisering het variëren van de inzet van personeel met bijvoorbeeld werktijden, 
tijdelijke contracten en arbeidsuren (zoals bij uitzendarbeid). Kwalitatieve flexi-
bilisering is daarom te kenschetsen als duurzamer dan kwantitatieve flexibilise-
ring, omdat wordt geïnvesteerd in arbeidsrelaties voor een langere termijn. De 
meeste uitkomsten in tabel 4.3 zijn naar ons oordeel te plaatsen in zo’n langerter-
mijnperspectief. Voor een recent internationaal perspectief op flexibilisering op 
organisatieniveau verwijzen wij naar de publicatie van Goudswaard et al. (2009).

DSM Delft: concurreren met meer 
eigen verantwoordelijkheid 

Door een sterkere concurrentie uit het 

buitenland stond DSM voor de vraag of 

ze de productiefaciliteit van DSM in Delft 

moesten verplaatsen naar China of India. 

Het betreft onder meer de productie van 

enzymen. Sinds 2000 staat deze vraag 

continu op de agenda en is het zaak voor 

de productiefaciliteit haar toegevoegde 

waarde te blijven bewijzen vergeleken 

Flexibel werken en slimmer organiseren

Ka
de

r 4
.3
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met buitenlandse fabrieken. Tot nu toe 

lukt het nog steeds de continuïteit in 

Nederland te waarborgen. Met het oog 

op de waarborging van de continuïteit 

zijn organisatorische maatregelen 

getroffen waarmee de kwaliteit en de 

kosten positief en concurrerend blijven 

uitpakken voor DSM Delft: zelfsturende 

teams en vakmanschap staan daarbij 

centraal.

Sinds 2000 is de aanpak om produc-

tieoperators te laten werken in zelf-

sturende teams, waarin men werkt in 

wisselende rollen. Hoe meer mensen 

verschillende rollen op zich kunnen 

nemen, hoe beter zij elkaars werk be-

grijpen en hoe capabeler operators zijn 

om flexibiliteit en probleemoplossend 

vermogen te tonen.

Breder dan de ploeg waaraan opera-

tors verbonden zijn, worden zij ook 

om de beurt uitgenodigd in andere 

functiegroepen met andere taken. Be-

leidsvelden zoals veiligheid, personeel, 

techniek worden intussen opgepakt 

door een operator. Deze operators uit 

verschillende teams overleggen regel-

matig met elkaar en leggen de relatie 

met strategische vraagstukken. Zo 

leert een operator de technologische, 

logistieke en economische kant van het 

gehele werkproces kennen en draagt 

hij een verantwoordelijkheid voor het 

proces. Dit gaat gepaard met contact 

met klanten, leveranciers en eigenaren. 

Daardoor is de operator uitgegroeid tot 

een ondernemende vakman. Niet alleen 

betekent deze verbreding en verrijking 

van de taak als operator een groter ver-

antwoordelijkheidsgebied, waarvoor 

de beslissingsbevoegdheid van de 

operator is uitgebreid. Dit uit zich voorts 

in het feit dat meer dan voorheen ope-

rators expliciet worden uitgenodigd om 

mee te denken over verbeteringen: van 

hiërarchie naar collegiale consultancy. 

Met de keuze tot zelfsturing (gebaseerd 

op sociotechnisch gedachtegoed) is in 

verschillende ontwikkelingsfases het 

verantwoordelijkheidstokje doorgege-

ven om uiteindelijk ook bij de operator 

te belanden. De hiërarchische verant-

woordelijkheid lag bij de start van de 

nieuwe organisatie bij de ‘opstartlei-

ders’, daarna bij managers, en daarna 

pas bij coaches van de zelfsturende 

teams. Sinds 2 jaar is de organisatie 

zodanig in balans dat ook de operators 

actief worden betrokken en ook actief 

zelfverantwoordelijkheid nemen. 

De invoering van zelfsturing en parti-

cipatie is gepaard aan sturen op basis 

van teamresultaten en het bevorderen 

van een cultuur van gelijkwaardigheid. 

Een succeselement van zelfsturende 

teams is dat op het teamniveau de re-

sultaten worden beoordeeld, omdat op 

dat niveau de beslissingsbevoegdheid 

is neergelegd. Daarnaast wordt het 

zelfsturingsprincipe geborgd doordat 

er daadwerkelijk een gevoel van gelijk-

waardigheid heerst in de fabriek, waarbij 

iedereen elkaar respecteert in zijn of 

haar bijdrage aan het eindproduct. De 

Vervolg
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arbeidsrelaties worden gekenmerkt door 

een nieuwe draagkracht: wederzijds ver-

trouwen en prettige samenwerking.

 De resultaten zijn er naar. Er is een 

optimale functie-uitvoering door op 

passende wijze de rol-portfolio van 

eenieder op te rekken. Maatwerk in de 

flexibele inzetbaarheid derhalve. De 

Delftse fabriek bestaat nog steeds; con-

tinuïteit is steeds gewaarborgd. De vaste 

kosten zijn met 25% gedaald (gegevens 

2005-2007). Dat komt onder meer door-

dat er met 2 à 3 mensen minder wordt 

gedraaid per ploeg. Efficiëntieverbe-

tering betekende een minpuntje voor 

de werkgelegenheid, maar de kwaliteit 

van de resterende werkgelegenheid is 

daarentegen toegenomen. Het gevoel 

van eigenwaarde en dat men ertoe doet, 

is gegroeid.

Overigens is bij DSM niet alleen sprake 

van een succesvolle kostenstrategie. 

Het bedrijf is ook zeer innovatief op het 

vlak van enzymenproductie, en dat is 

minstens zo belangrijk voor haar succes 

geweest om te overleven.

Almi: Van medewerker naar lerende 
ondernemer

Een ander voorbeeld van een bedrijf dat 

op grond van een omgevingsanalyse is 

gekomen tot meer interne, kwalitatieve 

flexibilisering is deze onderneming uit 

de metaalindustrie. Sinds 2006 werkt 

Almi vanuit een nieuwe strategie om 

de concurrentie met lagelonenlanden 

tegen te gaan. Naast het bewust omgaan 

met de mix van toeleverproducten en 

eigen producten wordt bij de productie-

planning vooral veel energie gestoken 

in de ontwikkeling en inbreng van de 

medewerkers. De visie is dat een grotere 

productiviteit bereikt kan worden met 

gemotiveerde en flexibele mensen. De 

nieuwe strategie ging gepaard met een 

nieuwe wijze van produceren evenals 

het organiseren en faciliteren van het 

personeel. Een concreet voorbeeld was 

de aanschaf van een gerobotiseerde las-

cel waarbij bij het ontwerp en de instal-

latie de invulling hiervan voor een deel is 

overgelaten aan het personeel. Op beur-

zen hebben medewerkers zich kunnen 

oriënteren op machines, gereedschap-

pen en infrastructuur. Werknemers 

worden intussen stelselmatig actief 

betrokken bij organisatieontwikkeling. 

Zij kunnen meebeslissen bij bedrijfsaan-

kopen en krijgen zelf een budget voor 

kleine investeringen. Productiegroepen 

hebben de vrijheid om zelf hun planning 

en taakverdeling te regelen. 

Om dit te ondersteunen stimuleert Almi 

het concept van ‘lerend ondernemer-

schap / ondernemend vakmanschap’. 

Medewerkers worden geprikkeld zich te 

ontwikkelen tot ‘lerende ondernemers’. 

Zij moeten zichzelf vragen stellen als 

‘Waar sta je, wat wil je en wat is daar voor 

nodig?’. Om groei te stimuleren worden 

de kwaliteiten en ervaringen van de 

medewerkers vastgesteld en wordt een 

persoonlijk ontwikkelingsplan opge-

Vervolg
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Deze voorbeelden leren ons dat flexibel werken kan samengaan met slimmer 
organiseren. Flexibel werken blijkt uit de bredere taken en de toegenomen ver-
antwoordelijkheden, terwijl slimmer organiseren wordt vormgegeven door 
varianten van zelfsturende teams met een hoge eigen verantwoordelijkheid. 
We zien daarin een aantal zaken terugkomen die wij beschreven in het theo-
retische hoofdstuk 2. Flexibel werken in deze vorm correspondeert met ‘mo-
biliserend HRM-beleid’. Het veranderen van de inzet van medewerkers com-
bineert het bereiken van meer (arbeids)productiviteit en een goede kwaliteit 
van de arbeid, met zinvol werk waarin mensen zich ontplooien. De vormen van 
zelfsturing in teams en productiegroepen past bij de notie van ‘stroomsgewijs 
organiseren’, omdat beslissingsbevoegdheden zijn gedecentraliseerd naar het 
niveau waarop besluiten moeten worden genomen, zodat verstoringen en pro-
ceskosten minimaal zijn. Hoewel er sprake kan zijn van baanverlies door ef-
ficiëntieverbetering in al deze gevallen, is het toch zo dat het werk dat resteert 
betekenisvol is en toegevoegde waarde genereert: er is sprake van win-win voor 
organisatie en medewerker. 

De stroomsgewijze organisatiestructuur biedt in dit verband wellicht de meeste 
ruimte voor sociale innovatie. In een stroomsgewijze structuur worden orders 
rond teams georganiseerd, zodanig dat iedereen in het team meedoet, meebe-
slist, meepraat en meedenkt over al die zaken die door dat team moeten wor-

steld. Ook is in 2008 gestart met een EVC-

traject om erkenning te geven aan kwa-

liteiten die men door werkervaring heeft 

opgedaan. Functionele groeimogelijk-

heden worden vastgelegd en gekoppeld 

aan verschillende operatorfunctieni-

veaus. In functioneringsgesprekken 

komt de match tussen de ontwikkeling 

en een eventueel ander operatorfunctie-

niveau aan bod. Naast de mogelijkheid 

om opleidingen te volgen en verder te 

groeien, worden de medewerkers in zo-

geheten ‘zelfstartende’ eenheden zoals 

gezegd actief betrokken bij veranderin-

gen en krijgen zij veel vrijheid binnen 

hun werk. De vrijheid die gegeven wordt 

aan een productgroep wordt onder-

steund door het beschikbaar stellen van 

een budget voor kleine investeringen. 

Daarnaast zijn er nieuwe taken bijgeko-

men, zoals financiële verslaglegging. 

Dit onderstreept de wens om lerend en 

zelfstandig ondernemerschap binnen 

de productgroepen te stimuleren.

Het resultaat is meer flexibiliteit van het 

personeel in taken en verantwoorde-

lijkheden. De voorraden zijn terugge-

bracht met 8% (en daarmee een hogere 

kostenefficiëntie) en de productiviteit is 

verhoogd met minstens 17%.

Bron: Ten Have et al, 2010

Vervolg
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den gemanaged en uitgevoerd. Dat noemt Christis (2009) ‘slim organiseren’. 
Dit betekent dat er een structuur ontstaat die een beroep doet op de talenten 
van medewerkers, waarbij organisatieleden niet worden geremd in samenwer-
king en kennisuitwisseling met anderen binnen en buiten de organisatie. Onze 
stelling is dat binnen een stroomsgewijze structuur, waarbij arbeidssplitsing 
zo veel mogelijk wordt geminimaliseerd (De Sitter, 1994), vele kenmerken van 
sociale innovatie zijn vorm te geven: bijvoorbeeld talentbenutting, zelfsturing, 
maatwerkarbeidsrelaties, decentralisering van bevoegdheden, mensgericht lei-
derschap, organisatieoverstijgende samenwerking en alliantie, om er enkele te 
noemen.
Omdat de sociaal innovatieve organisaties het meest actief zijn met strategi-
sche oriëntatie en product-marktverbetering, valt op het terrein van flexibel 
werken, gevolgd door slimmer organiseren, de meeste winst te behalen, zowel 
in de non-profit als in de profit sector. Op grond daarvan verwachten we dat 
een combinatie van verbeteringen aan enerzijds het werkproces en de organi-
satiestructuur, en anderzijds aan de flexibele inzetbaarheid van medewerkers 
binnen passende arbeidsrelaties, aanmerkelijk kan bijdragen aan het verbete-
ren van organisatieprestaties. Natuurlijk moeten bedrijven en instellingen de 
externe factoren niet veronachtzamen, maar dat doen ze eigenlijk al (behalve 
in de publieke sector). 

4.2.3  Managen op basis van vertrouwen en dialoog

In het verlengde van flexibel werken en slimmer organiseren ligt nog een ander 
organisatieprincipe. Dat zou heel goed een aspect kunnen zijn van sociale in-
novatie, maar wordt als zodanig niet vaak benadrukt. Wij doelen hier op in-
noveren van de arbeidsrelatie als een psychologische relatie tussen personen 
(Herriot, 2001). Daarmee bedoelen we dit. Arbeidsrelaties en arbeidscontracten 
dienen ‘functioneel’ te zijn, namelijk om te komen tot afspraken over het ruilen 
van arbeid tegen beloning. Dat is ten minste de context van betaald werk. De 
context van vrijwilligerswerk en mantelzorg is van een andere aard en laten 
we buiten beschouwing. Die arbeidsrelatie is veranderd omdat de economie en 
de samenleving zijn geëvolueerd in een kennisintensieve diensteneconomie. 
Daarin zijn de arbeidsrelaties tussen personen en werkgever, als we het enigs-
zins zwart-wit stellen, opgeschoven van standaard hiërarchische verhoudingen 
met een collectief karakter naar maatwerk non-hiërarchische verhoudingen 
met een geïndividualiseerd karakter. De doorslaggevende productiefactoren 
zijn niet uitsluitend technologie en informatie, maar verschuiven steeds meer 
naar unieke competenties en kennis van ‘human resources’, van de mensen. 
Dat komt mede tot uitdrukking in de bevindingen over flexibel werken en in-
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dividueel maatwerk in de arbeidsrelatie. Sociaal innovatieve organisaties moe-
ten het niet hebben van gemakkelijk ‘substitueerbare’ goedkope arbeidskracht, 
maar van betrokken, gedreven en hoogwaardig competente ‘participanten’. 
Werknemers zijn daarmee belangrijke ‘stakeholders’ geworden van hun eigen 
bedrijven en instellingen. Om zulke mensen gemotiveerd te houden en con-
trole te bieden over wat zij doen, is een arbeidsrelatie nodig waarin aandacht 
is voor de psychologische kant van de werkrelatie: ‘arbeidsrelatiemanagement’ 
(Ten Have et al, 2010). Dat is niet soft bedoeld. Dit is harde economische nood-
zaak. Als organisaties afhankelijker worden van unieke ‘human resources’, is 
het rendabel om met die mensen goede relaties aan te gaan en op te bouwen. 
Dan kan niet worden volstaan met het doen van een beroep op iemands ‘ar-
beidskracht’. Een werkgever krijgt er alles bij. Persoonlijke identiteit, privéom-
standigheden, tijdsoevereiniteit. Er wordt vaak gewezen op het verschijnsel dat 
de grenzen tussen werken en privé niet langer scherp afgebakend zijn. Voor de 
industriële revolutie van de 18e eeuw zeiden we dat de ‘productie- en consump-
tie-eenheid’ van mensen samenviel met het wonen en werken in de plattelands-
gemeenschap. Daarna spraken we van een scheiding van die twee, om rond de 
eeuwwisseling weer te constateren dat beide opnieuw samenvloeien. Het zijn 
nu echter niet de productie- en consumptie-eenheid die integreren, maar voor-
al de ‘professionele en recreatieve geesteswereld’ die zich aan elkaar verbinden. 
Mensen willen zingeving en zinnenprikkeling combineren, zo lijkt het wel. Als 
werkgever kun je dus maar beter niet puur sturen op arbeidsproductiviteit. Het 
werk moet ook ‘kicken’ zijn.

Het vormgeven van de arbeidsrelatie als psychologische intermenselijke rela-
tie is sturen met ‘softe middelen’, zoals managen op basis van vertrouwen en 
dialoog. We spreken ook wel van ‘arbeidsrelatiemanagement’ omdat we de ar-
beidsrelatie niet alleen beschouwen als een contractuele relatie, maar ook als 
een psychologische relatie, waardoor de duurzaamheid afhangt van de mate 
waarin men oprecht rekening met elkaar houdt (Ten Have et al, 2010). Zodra 
organisaties afhankelijker worden van mensen – want kennis is een eigenschap 
van personen – zijn duurzame relaties waardevol. En omdat de duurzame in-
zetbaarheid van schaarse ‘resources’ als kennis niet alleen is te garanderen via 
arbeidscontracten, regels en afspraken, zijn minder grijpbare leiderschapskwa-
liteiten waardevol, zoals sociaalcommunicatieve vaardigheden om vertrouwen 
op te bouwen via dialoog. Leidinggevenden die goed zijn in zulk arbeidsrela-
tiemanagement beschikken over cruciale competenties in de concurrentie om 
schaarse kennis. Vertrouwen is ‘de intentie om kwetsbaarheid te accepteren ge-
baseerd op positieve verwachtingen van de intenties of het gedrag van een an-
dere persoon’ (Möllering et al, 2004). Vertrouwen veronderstelt een positieve 
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attitude of verwachting ten opzichte van personen of instituties (Bijlsma-Fran-
kema & Costa, 2005). In gewone taal: partijen gaan ervan uit dat de ander geen 
misbruik maakt van hun kwetsbaarheid, openheid en eerlijkheid. Dialoog is 
op een respectvolle wijze ontvankelijk zijn voor de gedachten, meningen, at-
titudes en gevoelens van de ander, en voor de positie van die ander, zodat waar-
achtig in (ten minste) twee richtingen kan worden gecommuniceerd. Dialoog 
veronderstelt meer luisteren dan praten en meer samenwerken dan conflicten 
vermijden, ondergaan en op de spits drijven (Nauta et al, 2007: 101-108). 
Drie voorbeelden illustreren hoe men management van vertrouwen en dialoog 
kan inkleuren. &Samhoud slaagt erin een gedeelde visie te ontwikkelen die ie-
dereen inspireert en De Zeeuwse Stromen schept een sociaal klimaat waarin 
iedereen positief omgaat met zelfsturing. NS Tickets & Service weet door ver-
trouwen te geven het zelfvertrouwen te vergroten en daardoor innovatief ge-
drag te prikkelen.

&Samhoud: eensgezind werken aan 
een inspirerende werkplek

&Samhoud is een organisatieadviesbu-

reau met ongeveer 70 werknemers in 

dienst. In 2003 krijgt de organisatie te 

maken met een terugloop in het aan-

tal grote opdrachten dat ervoor zorgt 

dat de organisatie maatregelen moet 

nemen. De innovatiedrang van werkne-

mers bleek weliswaar groot te zijn, maar 

groter dan de organisatie zelf aankon. 

Vanwege een gebrek aan focus was er 

te veel ruimte gekomen om te experi-

menteren, hetgeen voor de organisatie 

uiteindelijk averechts is gaan werken. 

Dit vroeg om een betere balans tussen 

inspireren en disciplineren, met een 

duidelijke visie als einddoel. &Samhoud 

besloot de ruimte om vrijblijvend te 

experimenteren te beperken, zonder de 

innovatie en klantgerichtheid eronder te 

laten lijden. In de praktijk omvatte deze 

aanpak drie veranderingen. 

Ten eerste betekende dit om zich als 

bureau uitsluitend te gaan richten op 

‘doorbraak-innovaties’. Dit houdt in dat 

er overwogen keuzes moeten worden 

gemaakt in de opdrachten die men aan-

neemt dan wel binnenhaalt. Ten tweede 

ging &Samhoud werken met ‘compe-

tence centres’ om focus te creëren door 

als organisatie vraaggericht te opereren. 

Competence centres (rond onderwerpen 

zoals Visie en strategie, Leiderschap en 

team, Plezier en prestatie) vormen een 

structuur waaraan duidelijk kan worden 

getoetst of nieuwe initiatieven passen 

binnen een van deze focusgebieden. In-

dien dat niet het geval is, zal het initiatief 

niet door het management worden on-

dersteund. Ruimte om eigen ideeën in te 

brengen kan alleen zolang ze binnen de 

kaders van de competence centres blij-

Management van vertrouwen en dialoog
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ven. Ten derde ontwikkelde &Samhoud 

een gezamenlijke visie waarop men kan 

sturen. 

Verandering 1 en 2 gaan als het ware 

gepaard met 3, een gezamenlijke visie 

die zorgt voor binding en een duidelijk 

toekomstperspectief. Deze derde veran-

dering is de kern voor managen op basis 

van vertrouwen en dialoog. &Samhoud 

wilde een ‘sense of excitement’ kweken. 

Om te komen tot een gezamenlijke visie 

waar werknemers ook voor willen gaan, 

is een merkmarathon georganiseerd. 

Een sessie die 24 uur doorging en in 

samenwerking met externen (waaron-

der filosofen, een dominee en klanten) 

moest leiden tot een gemeenschap-

pelijk beeld van het merk &Samhoud. 

De participatie van alle werknemers 

was daarbij cruciaal om het gevoel te 

krijgen iets te gaan doen waar mensen 

enthousiast van worden. Dat is gelukt 

en heeft geleid tot het bouwen aan een 

innovatiecultuur. &Samhoud is een 

innovatieve, inspirerende werkplek, 

waar diepgaand contact bestaat tussen 

collega’s, dat wordt gevoed met kennis-

ontwikkeling en kennisdeling (‘schiet-

lunches’). Naast deze ‘softe’ zaken 

wordt de cultuurvernieuwing, want dat 

is het ook, geborgd door een strenge 

selectie op kernwaarden, mentaliteit 

en verantwoordelijkheidsgevoel en 

een transparant ‘performance manage-

ment’ (heldere feedback, beoordeling 

op competenties en resultaatbeloning 

volgens een 50-50% verdeling). 

Het resultaat is dat &Samhoud is geko-

zen tot ‘Winnaar Great place to work’ 

met een hoge klanttevredenheid en 

een forse stijging van het percentage 

aan declarabele uren (productiviteits-

verbetering). Door de scherpere focus, 

de competence centres en de gedeelde 

visie is men meer ‘de goede dingen 

goed’ gaan doen.

De Zeeuwse Stromen: positieve zelf-
sturing

De Zeeuwse Stromen is een hotel en 

congrescentrum dat een nieuwe manier 

van horeca bedrijven heeft ingevoerd 

met als centraal concept ‘echte’ zelfstu-

ring (Jongkind et al, 2003). De destijds 

nieuwe ondernemers van De Zeeuwse 

Stromen (in 2003) zijn een vreemde eend 

in de bijt. Ze hebben geen professionele 

horeca-achtergrond en ze hanteren een 

ongebruikelijk uitgangspunt in hun 

bedrijf: laat de mensen op de werkvloer 

het zoveel mogelijk zelf doen, want 

directies en managers staan een goede 

werkuitvoering eerder in de weg dan 

dat zij toegevoegde waarde hebben. De 

missie van De Zeeuwse Stromen is het 

gastbelevingconcept, dat is gebaseerd 

op een simpele vraag: ‘Wanneer voel 

je je als gast het best?’ Het antwoord 

op de vraag is het vertrekpunt voor de 

kwaliteit van diensten die De Zeeuwse 

Stromen wil leveren. 

De ondernemers hebben als visie dat 

vertrouwen geven aan medewerkers 

Vervolg
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meer motiveert dan vertellen wat zij 

moeten doen. Dus: geef mensen de mo-

gelijkheid tot zelfsturing, maar dan wel 

zodanig dat zij écht kunnen sturen. Het 

uitgangspunt om daadwerkelijk zelf-

sturing toe te passen, heeft geleid tot 

een organisatiestructuur waar in teams 

wordt gewerkt en waar directeuren en 

managers afwezig zijn. Het zelfsturings-

concept is gebaseerd op het vertrouwen 

dat medewerkers hun werk zelf goed 

kunnen doen, en op het direct aanspre-

ken van elkaar over de wijze van werken. 

Deze doelstellingen – gastbeleving en 

zelfsturing - zijn geoperationaliseerd in 

werkresultaten per team. Elk team heeft 

de volgende verantwoordelijkheden:

•	 	het	concreet	maken	van	eigen	bijdra-

gen aan de doelstellingen in termen 

van taken, bevoegdheden en verant-

woordelijkheden en werkresultaten 

van team en teamleden;

•		 	het	handhaven	van	de	kwaliteit	en	

het zorgen voor vernieuwingen in 

producten en diensten op grond van 

dagelijkse evaluaties;

•	 	het	plannen	en	roosteren	van	dien-

sten en bezetting;

•	 het	beoordelen	van	elkaars	werk;

•	 het	kiezen	van	een	eigen	teamleider;

•		 	het	aannemen	en	ontslaan	van	team-

leden.

De mening van de gast is de graadmeter 

voor het denken en doen binnen De 

Zeeuwse Stromen. Via enquêtes houden 

ze in dit hotelcongrescentrum een vin-

ger aan de pols van de gasten. De gaste-

nenquêtes worden dagelijks bekeken en 

wekelijks gerapporteerd aan alle teams. 

Gemiddeld hoort de beoordeling van elk 

team boven de acht te liggen. Is het cijfer 

lager, dan wordt direct gekeken wat er 

aan schort en hoe dit door het team is te 

verbeteren. Per kwartaal volgt een sig-

naalinventarisatie met mogelijke verbe-

teracties en bijbehorende investeringen. 

Het initiëren van zelfsturing ging niet 

vanzelf, het was een lange weg met val-

len en opstaan. De Zeeuwse Stromen 

draaide de eerste jaren zonder winst. De 

ondernemers accepteerden een beperkt 

verlies in de beginperiode bewust. Er 

was naast vertrouwen in het personeel 

ook veel zelfvertrouwen in de gekozen 

weg. Zelfsturing houdt de organisa-

tie qua structuur namelijk simpel, in 

tegenstelling tot een gelaagde, meer 

complexe organisatie. De overtuiging 

van de ondernemers is dat een simpele 

organisatie het voor medewerkers veel 

duidelijker maakt waarvoor zij het doen 

(De Sitter, Den Hertog & Dankbaar, 1997). 

Dat betekent echter dat openheid en 

eerlijkheid voorwaarden zijn om ef-

fectief te communiceren wanneer dat 

nodig is. Effectief communiceren doen 

de meeste mensen niet vanzelf. Daarom 

ontwikkelde de organisatie enkele 

(trainings)methoden die medewerkers 

ondersteunen bij het doen van de juiste 

dingen: goed communiceren, open zijn 

naar elkaar, elkaar aanspreken op kwali-

teit en samenwerking. Het doel van deze 

methoden is continue verbetering.

Het vertrouwen van de ondernemers-
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eigenaren in hun medewerkers ver-

vangt formeel leiderschap en versterkt 

kenmerken zoals gedeelde waarden, 

effectief communicatiegedrag, groeps-

coaching en groepsconformiteit. Het 

feit dat medewerkers daadwerkelijk 

betrokken worden bij besluiten over 

hun werk, hun team en hun organisatie, 

blijkt uit het gebrek aan de behoefte 

aan een ondernemingsraad. Deze heeft 

zichzelf enkele jaren terug vrijwillig 

opgeheven.

De beoordelingen die per kwartaal 

worden uitgevoerd zijn zeer direct en 

zeer open. Door die confronterende me-

thode van kwartaalbeoordeling worden 

de bovenstaande principes regelmatig 

op de proef gesteld, en telkens beves-

tigd en versterkt. Per team beoordelen 

alle leden, ook de teamleider, elkaar met 

rapportcijfers op verschillende aspec-

ten, zoals het nakomen van afspraken, 

het uitvoeren van de taken die zijn afge-

sproken volgens ISO-kwaliteitsnormen, 

het werktempo, attentheid ten aanzien 

van collega’s en gasten, het zeggen van 

wat je vindt, en adequaat communi-

ceren. De beoordelingen hebben ook 

financiële consequenties. Een 6 is belo-

nen op ‘cao-niveau’ en een hoger cijfer 

leidt tot een bonus. Die bonus kan per 

kwartaal oplopen tot enkele honderden 

euro’s. Deze methode is confronterend 

door zijn directheid en helderheid. 

Men kan zich als beoordelaar en beoor-

deelde niet onttrekken aan de beoorde-

lingen. Dit vereist dat een oordeel moet 

samengaan met goede, afgewogen 

argumenten, waarmee men constructief 

wat kan doen. 

Het resultaat is dat het hotel en congres-

centrum geleidelijk hun omzet ruim 

hebben verdubbeld. De gasten zijn 

voor een aanzienlijk deel terugkerende 

gasten. De bezettingsgraad van kamers 

en vergaderruimten is hoog. De gast-

tevredenheid scoort hoger dan een 8. 

Bovendien is de organisatie als ANWB-

kampioenhotel beoordeeld en door 

onderwijsinstellingen genomineerd als 

beste leerbedrijf. Ook de medewerkers 

zijn ruim tevreden. Ontevreden mede-

werkers zijn vertrokken.

NS Tickets & Service: innovatie door 
zelfvertrouwen 

NS wilde het zelfmanagende gedrag 

van medewerkers versterken om langs 

die weg de service naar klanten te ver-

groten. De afdeling Tickets en Service is 

verantwoordelijk voor de afhandeling 

van de service aan het reizigersver-

voer per trein, zoals ondersteuning bij 

kaartverkoop en het verschaffen van 

reizigersinformatie. Het verbeterproces 

bestond uit een aantal stappen. Eerst 

is een vragenlijstonderzoek onder me-

dewerkers afgenomen om de stand van 

zaken vast te stellen over vertrouwen, 

zelfmanagement en innovatief gedrag 

(nulmeting). Daar kwam uit dat het de 

medewerkers schortte aan zelfvertrou-

wen, samenwerking, regelruimte en in-

Vervolg

7658_slimmer werken.indd   94 29-04-2010   10:29:47



95
P r a k t i j k

novatief gedrag. Rond deze uitkomsten 

werd een ‘vertrouwenversterkende’ 

interventie ontwikkeld. Daarna werd 

gekeken wat het effect was (nameting). 

Wat behelsde de interventie?

NS heeft bij deze afdeling in de regio 

Schiphol, samen met TNO en CNV Be-

drijvenbond, de zogeheten ‘Innovatie 

Workshop’ ontwikkeld. Dat kwam er 

op neer dat de medewerkers in enkele 

bijkomsten ideeën hebben vertaald naar 

concrete acties. Het vertrekpunt was 

om te werken aan het zelfvertrouwen, 

de samenwerking, de regelruimte en zo 

te komen tot meer innovatief gedrag. 

Het is relevant om te benoemen dat 

de medewerkers om wie het gaat niet 

hoog opgeleid zijn en werkzaam zijn in 

een organisatiestructuur met duidelijk 

hiërarchische verhoudingen. Van deze 

mensen wordt nu gevraagd om meer 

zelfmanagend te worden. Dat is een 

behoorlijke koerswijziging. Het is goed 

om te beseffen dat bij veel van dit type 

organisaties en bijbehorende arbeids-

verhoudingen het niet vanzelfsprekend 

is dat medewerkers initiatiefrijk zijn en 

de gelegenheid krijgen om initiatieven 

te ontplooien. Daarom is het bijzonder 

dat NS een project opzette om zelfma-

nagend gedrag te stimuleren voor deze 

groep medewerkers (elders gebeurt dat 

binnen NS namelijk al vaker).

Een belangrijk kenmerk van deze 

afdeling was de tamelijk goede ver-

houdingen tussen medewerkers en 

leidinggevenden in termen van reeds 

aanwezig vertrouwen over en weer. Dit 

bleek een belangrijke basis (baseline) 

om gemotiveerd te zijn voor vernieu-

wing en om controle te hebben over het 

vernieuwingsproces. Wat wil het geval? 

Leidinggevenden gaven medewerkers 

de ruimte door hen te stimuleren en aan 

te moedigen, en door hen een gevoel 

van veiligheid te verschaffen. Medewer-

kers durfden daardoor uit hun schulp te 

kruipen en ideeën te ontvouwen die ver-

der gingen dan zij zelf aanvankelijk voor 

mogelijk hielden. Niet dat dit nu zulke 

hemelbestormende vernieuwingen be-

troffen, maar wel allerlei initiatieven die 

men anders zeker niet had geopperd. 

Met andere woorden, de leiding gaf de 

ruimte en bood het vertrouwen en daar-

van maakten de medewerkers gretig 

gebruik.

Welke plannen en ideeën werden ge-

genereerd? Er werden enkele groepjes 

werknemers geformeerd die elk kwa-

men met plannen. Eén groep streefde 

naar minder geregel en heeft in overleg 

met het hoofdkantoor grieven be-

kendgemaakt. Een andere groep heeft 

gekeken naar een slimmere indeling van 

diensten en heeft na afstemming met 

andere afdelingen groen licht gekregen 

voor de voorbereiding van een pilot over 

roosteren. Een derde groep constateer-

de dat vele (allochtone) collega’s kennis 

hebben van diverse talen en vroeg zich 

af hoe men dit beter kon benutten, wat 

heeft geleid tot een project over het 

benutten van talenkennis ten behoeve 

van informatievoorziening aan interna-

tionale reizigers.
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4.3  De meerwaarde van een integraal perspectief

Sociaal innoveren kan gaan over een veelheid van onderwerpen, dat spreekt 
voor zich. Organisaties hebben een keuze uit een rijk palet aan veranderop-
ties. De neiging is om op grond van een diagnose van problemen te kiezen 
voor een specifieke oplossing, maatregel of beleid. Bijvoorbeeld op het terrein 
van strategie, technologie, organisatie, personeel of gedrag en interacties (‘cul-
tuur’). Dat is op zichzelf begrijpelijk want daarmee maakt u het overzichtelijk, 
beheersbaar en uitvoerbaar. In het begin van dit boek waarschuwden we voor 
een belangrijk nadeel hiervan. Door een probleem niet te beschouwen vanuit 
de samenhang van verschillende aspecten, kan de interventie tot gevolg heb-
ben dat elders nieuwe problemen opduiken en dat ongewenste effecten optre-
den. Bovendien kan het effect van de interventie veel kleiner zijn dan waarop 
was gerekend, omdat de dempende effecten van andere (onvoorziene) factoren 
niet zijn meegenomen in het plaatje. Vaak hoor je managers verzuchten dat ze 
al van alles hebben gedaan, maar dat niks werkt. Van alles volgtijdelijk ‘achter 

Wat is het resultaat? Deze activiteiten 

geven uiting aan het gegunde vertrou-

wen van leidinggevenden aan hun 

medewerkers. De medewerkers hebben 

op hun beurt hun schroom afgeworpen 

en hebben vormgegeven aan het ver-

beteren van de service richting klanten. 

Hun innovatief gedrag heeft een ‘boost’ 

gekregen. Bovendien is hun zelfvertrou-

wen voor zelfmanagement gegroeid. 

(Dat bleek ook uit de nameting). Dat is 

de concrete winst van het project, naast 

een meer onzichtbare winst: betere 

relaties door vertrouwen over en weer. 

Bovendien zijn andere afdelingen ook 

beïnvloed doordat zij ook innovatiever 

en positiever zijn geworden. Niet zozeer 

de ideeën zelf waren spraakmakend, 

maar het feit dat deze situatie het zelf-

vertrouwen van de medewerkers sterk-

te. Medewerkers die met ideeën komen, 

worden gestimuleerd door hun leiding-

gevenden; ‘breng het maar in praktijk; 

ga het maar doen’. In psychologische 

termen is sprake van voorbeeldgedrag 

door leidinggevenden (‘doe zelf maar 

wat wij meestal doen’, namelijk dingen 

bedenken en daarover beslissen) en 

leergedrag door medewerkers (door het 

te doen, leert men dat het werkt). Daar-

mee is een krachtige ‘human resource’ 

aangeboord, of beter, ‘gemobiliseerd’: 

meer innovatie, motivatie en controle 

door vertrouwen en leren. De NS case 

past ook mooi bij een motto van dit 

boek: ‘als je vindt dat het slimmer kan, 

doe het dan!’ 

Bron: Ten Have et al, 2010
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elkaar doen’, en niet tegelijkertijd in samenhang met elkaar, levert nu eenmaal 
soms niets op. Slechts verandermoeheid is het effect.

Onze boodschap is dat organisaties die activiteiten op verschillende sociale in-
novatiebronnen combineren betere organisatieprestaties zullen hebben. Deze 
stelling is gebaseerd op de literatuur en praktijk van sociale innovatie. We heb-
ben in het empirische hoofdstuk 3 aangetoond dat het effect van afzonderlijke 
sociale innovatiebronnen relatief klein is (met correlaties tussen .06 en .20), 
maar dat het additieve effect van deze bronnen op organisatieprestatie substan-
tieel is (de verklaarde variantie is 18%). Dat pleit voor een integraal perspectief 
op verandering, hoe moeilijk en tegennatuurlijk dat ook is. Moeilijk omdat 
het veel motivatie vergt en complex kan zijn. Tegennatuurlijk omdat diezelfde 
complexiteit een gevoel van controleverlies opdringt waardoor wij onbewust 
liever vervallen in routinegedrag. Dit leidt er mede toe dat we het integrale per-
spectief uit het oog verliezen. En daar gaan we de mist in.
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5 V eranderkunde: Slimmer  
werken en sociaal innoveren 
implementeren

5.1  Introductie

In de voorgaande hoofdstukken hebben we een overzicht geboden van de stand 
van zaken van Slimmer Werken en Sociale Innovatie in Nederland. We hebben 
voorbeelden besproken van organisaties die innovatief zijn geweest op dit ge-
bied. Onze ervaring leert dat het presenteren van ‘best practices’ leuk en aardig 
is, maar dat het lang niet altijd de drempels wegneemt om zelf in beweging te 
komen en tot verandering over te gaan. In dit hoofdstuk komen we nogmaals 
terug op de veranderkundige kant van slimmer werken en sociale innovatie (fi-
guur 2.1). Goede ideeën zijn mooi, maar hoe implementeer je ze? Vooral voor 
MKB-organisaties van zeg circa 10 werknemers is dit een zware last. Daarom 
schenken we in ons betoog bewust aandacht aan organisaties met een omvang 
van ongeveer 15 – 50 medewerkers. Om managers – ook van grotere organisa-
ties – op weg te helpen met het implementeren van innovaties, bespreken we in 
dit hoofdstuk eerst de moeizame kant van veranderen. Niet om u te ontmoedi-
gen maar om u beter te wapenen! Daarna willen we de lezer wijzen op de toe-
name van tegenstellingen om ons heen. Omdat de wereld ingewikkelder wordt, 
lijkt ook een veranderproces complexer te worden. Hoe kun je daarmee om-
gaan? Ten slotte bespreken we het verschijnsel defensief gedrag in organisaties. 
Deze drie zaken maken het moeilijk om verandering duurzaam en succesvol 
door te zetten. Om te weten waaraan een veranderaar begint, is het goed om er 
meer van af te weten.

In hoofdstuk 6 presenteren we ingrediënten voor een stappenplan. Daarin 
benoemen we belangrijke onderwerpen voor een organisatiediagnose, pre-
senteren we elementen van een veranderstrategie en geven we suggesties voor 
interventies. We waarschuwen wel voor te hoge verwachtingen: het is geen re-
ceptuur voor een pasklaar antwoord op elk probleem.

Veranderingen doorvoeren is een managementtaak. In hoofdstuk 2 bespraken 
wij de aspecten van het continu managen van de organisatie (figuur 2.1). Daar-
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bij kwam het implementeren van veranderkundige interventies aan de orde, in 
een wereld met paradoxale organisatievragen (de rechterkolom in de figuur). 
We beschreven daarbij dat het implementeren van veranderingen vraagt om 
het opheffen van paradoxen zodat interventies ontstaan die voor alle partijen 
acceptabel zijn. We gaven daarbij aan dat een integraal perspectief belangrijk is 
want aan interventies zitten meerdere kanten. Tot slot betoogden we dat veran-
deren motivatie vergt en dat controle over veranderprocessen helpt om ze door 
te voeren. 

In de twee empirische hoofdstukken (3 en 4) hebben we beschreven wat orga-
nisaties doen aan sociale innovatie en wat bedrijven kenmerkt die veel of wei-
nig doen aan sociale innovatie. Sociale innovatie houdt positief verband met 
organisatieprestaties. Kunt u voor uw eigen organisatie bepalen welk aspect 
van sociale innovatie verbetering behoeft en of dit dan leidt tot betere presta-
ties? Stel dat u dit vertaalt naar een interventie of maatregel: hoe voert u dit 
dan in, rekening houdend met het belang van een ‘integraal perspectief ’ in een 
‘paradoxale’ wereld? 
Dat diagnose en verandering in organisaties een lastige taak is, kunnen we il-
lustreren met de titel van een wetenschappelijk artikel: ‘God gave physics the 
easy problems: adapting social science to an unpredictable world’ (Bernstein, 
Lebow, Stein & Weber, 2000), waarbij u voor ‘social science’ ‘bedrijven en in-
stellingen’ kunt lezen.

5.2  De moeilijke kant van veranderen

Zo’n 70% van verandertrajecten mislukt of realiseert niet wat werd beoogd 
(Beer & Nohria, 2000:133). Daarvoor zijn ten minste drie redenen aan te wijzen 
(Oeij, juni 2009): 1] het veronachtzamen van de samenhang van tal van aspec-
ten van de structuur en cultuur van organisaties en hun externe omgeving, 2] 
het gebrek hebben aan oog voor onverwachte gebeurtenissen en effecten die 
veroorzaakt worden door die samenhang der dingen, een samenhang die on-
doorzichtig en onvoorspelbaar kan zijn, en 3] onze menselijke natuur om zaken 
te versimpelen die domweg ingewikkeld zijn, waardoor we onvoldoende effec-
tief zijn. We lichten de drie redenen toe.

1.  Samenhang der dingen: een integraal perspectief
In zijn pleidooi om organisatievraagstukken meer in samenhang te bezien, 
stelt Senge (1990) voor de systeembenadering te benutten. De essentie van zijn 
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gedachte is dat complexe problemen worden opgelost door deze op te splitsen 
in deelproblemen, en dat is fout. Dat maakt een probleem weliswaar overzich-
telijk, maar daardoor gaat de verbondenheid met het grotere geheel verloren. 
Dat leidt vaak tot foute besluiten, bijvoorbeeld omdat een ‘aspectmatige’ oplos-
sing nieuwe problemen veroorzaakt vanwege ‘systeemeffecten’ waarover voor-
af niet goed is nagedacht. Systeemdenken stelt ons in staat patronen te herken-
nen waardoor men effectiever kan veranderen. Een patroon brengt namelijk 
samenhang in de relaties tussen delen van het gehele systeem. Bij een bedrijf 
kan men bijvoorbeeld denken aan het sociale systeem (mensen), technische 
systeem (apparaten, machines), informatiesysteem (data, gegevensstromen) en 
commercieel-financiële systeem (geldstromen, debiteuren-crediteurenbeheer, 
investeringen). Dit denken in patronen is in de kern het verschil tussen een as-
pectbenadering – een losse interventie – en een integrale benadering, een in-
terventie of pakket van interventies die alle relevante aspecten meeneemt. 

Met behulp van systeemdenken bent u enerzijds beter in staat om in uw orga-
nisatie te letten op onderlinge verbanden (non-lineair) en vermijdt u de val-
kuil om te kijken en te denken in termen van oorzaak en gevolg (een lineair-
causale opeenvolging van gebeurtenissen); anderzijds bekijkt u processen van 
verandering meer als een ‘historische’ schakeling van gebeurtenissen met een 
verbinding tussen heden en verleden, in plaats van het zien van veranderingen 
als momentopnames. In elk systeem, in elke organisatie, staat terugkoppeling 
(feedback) centraal. Door oog te hebben voor verbanden, schakeling en terug-
koppeling wordt inzichtelijk hoe acties elkaar kunnen versterken of dempen. 
Binnen het systeemdenken is elke actie zowel een oorzaak als gevolg van ande-
re acties. Daardoor hebben acties van iedereen binnen organisaties in bepaalde 
mate effect op de problemen die ontstaan (we noemen dat interdependentie 
van interacties), al is niet te zeggen hoe groot een effect is. Omvangrijke acties 
kunnen door demping soms weinig effect sorteren, maar het kan evengoed zo 
zijn dat kleine acties door versterking enorm invloedrijk zijn. Denk aan de be-
roemde metafoor van het vlindereffect, waarbij het klappen van de vleugels van 
een vlinder in Zuid-Amerika een storm kan veroorzaken in Noord-Amerika. 
Niet ongebruikelijk is dat het vaak enige tijd duurt voordat het effect van acties 
zichtbaar wordt door allerlei vertragende effecten in een systeem. Zie de kre-
dietcrisis: het duurt een hele poos voordat de effecten in al hun omvang zicht-
baar worden. 
Een analyse van het gedrag van systemen als geheel leidt tot het herkennen 
van steeds terugkerende patronen. Dat is onderkend als een van de belangrij-
ke taken van het management van vandaag de dag (bijv. Brown & Eisenhardt, 
1998). Managers zouden meer kunnen denken in mogelijke patronen die zich 
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voor kunnen doen; dat wil zeggen denken in scenario’s (Van der Heijden, 
1996). Het is vervolgens de kunst voor verschillende scenario’s een set van ac-
ties te bedenken om het meest gewenste scenario de grootste kans te geven zich 
te ontwikkelen. 

Motto: Denk eerst groot; dan kun je het daarna klein en overzich-
telijk houden 

(Senge et al, 1999).

2.  Complexiteit: voorbij het puur rationele model
Het systeemdenken van Senge en anderen staat in relatie tot de wetenschap 
over complexiteit en chaos (Stacey, 2007). De complexiteitstheorie wijst op zel-
forganisatie als een kenmerkende wijze waarop systemen zich gedragen. Sys-
temen, zoals uw organisatie, kunnen in evenwicht zijn of niet. Van evenwicht 
is eigenlijk geen sprake meer omdat onze economie wordt gekenmerkt door 
continue turbulentie en verandering. Zelforganisatie wil zeggen dat de acto-
ren in het systeem uit zichzelf bezig zijn om te tenderen naar een nieuwe even-
wichtssituatie. Daar komen ze echter nooit, en als ze er komen is het maar van 
korte duur. Dat komt doordat de continue verandering in de omgeving weer 
zorgt voor het uit evenwicht raken, en daarop reageert het systeem weer met 
zelforganisatie. Organisaties die in staat zijn om zichzelf telkens te vernieuwen, 
laten zich niet overvallen door die externe turbulentie, maar nemen het heft in 
handen. Dat zijn organisaties met innovatieroutine (Jacobs & Snijders, 2008). 
Zulke organisaties zijn ‘complex adaptieve systemen’. Het gedrag van deze or-
ganisaties is ‘complex’, dat wil zeggen ordelijk genoeg om zich te verzekeren 
van een zekere stabiliteit, maar daarnaast vol van flexibiliteit en verrassingen; 
het gedrag is ‘adaptief ’, want het past zich aan omgevingsveranderingen aan; 
en het gedrag is ‘emergent’, dat wil zeggen dat het wordt voortgebracht door het 
systeem zelf en niet volledig te voorspellen is (Brown & Eisenhardt, 1998: 18). 
Een voorbeeld van complexiteit is het groepsgedrag in een organisatie (Kelly 
& Allison, 1999). Gedrag van individuen is een geschikt voorbeeld omdat ge-
drag van de één gedrag van de ander oproept (responsiviteit). Enerzijds zijn 
wij ons dat niet erg bewust. Anderzijds, naarmate een groep omvangrijk is, 
zijn er steeds meer gedragingen zodat het geheel daarvan nogal onoverzichte-
lijk wordt. De interacties tussen individuen en reacties over en weer zijn niet 
eenduidig grijpbaar in termen van causaliteit: wat leidt tot wat? In een groep 
kunnen mensen zich ten opzichte van elkaar bijvoorbeeld op vier manieren 
gedragen (‘interacteren’): 1] zij kunnen elkaar beconcurreren of met elkaar sa-
menwerken; 2] zij kunnen beelden en ervaringen (percepties) met elkaar vol-
ledig delen of juist helemaal niet; 3] zij kunnen keuzen op elkaar afstemmen 
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en zich richten tot elkaar (zich aan elkaar committeren) of niet; 4] zij kunnen 
hun acties delen en verbinden (de interactie is continu en simultaan, er is co-
evolutie) of niet. Hoe een groep zich gedraagt, is mede het gevolg van haar 
eigen geschiedenis. Hoe een groep omgaat met verandering dus ook: kan de 
groep flexibel meebuigen of niet; heeft ze adaptief vermogen? Het doorvoeren 
van veranderingen in organisaties hoeft geen probleem te zijn als dit past bij de 
groep en haar historie van ‘interacties’. Maar als veranderen betekent nieuwe 
richtingen inslaan, dan lukt dat alleen goed als het ‘systeem van het team’ mee 
verandert. Wordt daarmee geen rekening gehouden, dan ontstaan weerstan-
den binnen dat systeem. De verleiding is dan groot het systeem in delen uit el-
kaar te halen en op het niveau van aspecten veranderingen door te voeren. Bij-
voorbeeld bezuinigen doorvoeren zonder goed te doordenken wat dat doet met 
teamsamenwerking, vertrouwen tussen groepsleden en het beschikken over 
competenties op teamniveau. Dat leidt dan misschien tot positieve effecten 
op de korte termijn, maar niet tot duurzame verandering als binnen de groep 
weerstand blijft bestaan. Het voorbeeld van de complexiteit van interacties in 
een groep, en dat kan elke afdeling zijn, verduidelijkt dat het niet altijd moge-
lijk is het groepsgedrag te sturen, te voorspellen. Dat bemoeilijkt het beheersen 
van veranderkundige processen voor een manager in grote mate.

Aspectmatige probleemaanpakken vertonen krampachtigheid. Omdat hier 
geen rekening wordt gehouden met de systematische samenhang en er geen 
inzicht is in de complexiteit van die samenhang, zien we symptomen van een 
falend veranderingsproces. Kelly en Allison (1999) noemen zes van dergelijke 
symptomen: 1]. Gedreven door onzekerheid houdt men vast aan ‘command 
and control’ in plaats van werk te maken van draagvlak en betrokkenheid en 
‘bottom-up’ invloeden benutten, 2] om het verandertraject overzichtelijk en 
beheersbaar te houden, stemt men de interne en externe omgeving te weinig 
op elkaar af, waardoor de binnen- en buitenkant juist worden losgezongen 
van elkaar, 3] voor het realiseren van inzicht in resultaten is er de neiging om 
‘scorecards’ en ‘metrics’ te benadrukken (macrogegevens op de korte termijn), 
terwijl langetermijneffecten en kwaliteitsissues ondergesneeuwd raken; 4] 
omdat managers hebben geleerd om planmatig te werken, worden ook veran-
dertrajecten als planbare processen opgezet. Hierdoor domineert een lineaire 
oorzaak-gevolgaanpak met een eenzijdig logisch-rationele benadering. Die 
past niet zo goed bij onverwachte gebeurtenissen die veranderprocessen nu 
eenmaal steevast kenmerken; 5] de behoefte om met een schone lei te beginnen 
zorgt ervoor dat een groeneweidebenadering domineert, terwijl het beter is re-
kening te houden met de historie van de organisatie (‘padafhankelijkheden), 
en ten slotte 6] om de stip aan de horizon in het oog te houden, is er een focus 
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op een gefixeerde deadline (‘point-in-time’) met te weinig oog voor langeter-
mijnveranderingen. In dit verband is het aardig te memoreren dat onze ma-
nagement- en bedrijfskundeopleidingen bol staan van rationele en planmatige 
modellen. Lineair en causaal. Het is dan niet vreemd dat managers die dat via 
hun opleiding in hun bagage hebben en door het werk in hun genen dragen niet 
vanzelfsprekend openstaan voor andere denkwijzen. Jong geleerd, … ?

Motto: Wees niet puur rationeel en sta open voor het onverwachte 
(Weick & Sutcliffe, 2007).

3.  Geautomatiseerd gedrag: foutenbron bij non-routinegedrag
Mensen hebben vaak niet door dat ze wat fout doen; daardoor kunnen ze ook 
niet van hun fouten leren. Dat komt in hoge mate door ons onbewuste. Het is 
juist daarom belangrijk zich te realiseren dat systeemdenken en complexiteit 
direct te relateren zijn aan gedrag in organisaties. Eenvoudig voorgesteld, wan-
neer men gedrag dient te vertonen dat men (nog) niet heeft geleerd en dat zeer 
moeilijk is, zal de menselijke conditie neigen naar gedrag dat is gebaseerd op 
automatismen. Doordat die automatismen stoelen op successen in niet-com-
plexe situaties, op heuristieken en vertekeningen in de perceptie van de situ-
atie (biases), zijn mensen zich niet diepgaand bewust van falend gedrag in niet-
standaard, complexe situaties. Daarom is innoveren lastig: dat is ‘afwijkend’ 
gedrag. Dit helpt verklaren waarom organisatieleren en het opzetten van een 
lerende organisatie zo moeilijk zijn. Het vergt tegennatuurlijk gedrag waar-
voor vaak de cognitieve capaciteit en motivatie ontbreken, zoals wij al stelden 
in hoofdstuk 2, zonder dat dit wordt beseft. Mede daardoor kan falend gedrag 
zich blijven herhalen (zie onder andere Argyris & Schön, 1996; Dijksterhuis, 
2007). Dat leidt tot ‘defensief gedrag’, dat we verderop toelichten (par. 5.4).

Motto: Bij de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming 
is het raadzaam elke stap te valideren: is het gebaseerd op feiten of 
meningen, en zijn daarvoor ‘bewijzen’?

(Argyris, 2004).

Samengevat denken we dat veranderaars in organisaties hun doelen eerder 
kunnen behalen, als zij drie zaken niet veronachtzamen:
1.  de samenhang der dingen vergt continu handelen vanuit systeemdenken en 

de neiging af te leren een probleem op te splitsen in aspecten en daarop te 
sturen;

2.  de zelforganiserende gedragingen (het spontaan ontstaan van patronen) in 
complexe systemen vergen inzicht in de effecten van interacties tussen inter-

7658_slimmer werken.indd   103 29-04-2010   10:29:49



104
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

dependente actoren, het leren onderkennen van ‘emergente patronen’ en het 
afleren van een eenzijdige focus op lineair-causale oorzaak-gevolgrelaties;

3.  mensen kenmerken zich door aangeleerd gedrag (automatismen, schema’s) 
en door een neiging tot perceptiefouten (biases, heuristieken), waardoor zij 
in niet-standaard situaties foute beslissingen nemen waarvan zij zich niet 
bewust zijn, die ertoe bijdragen dat mensen niet doorgronden waarom or-
ganisatieverandertrajecten mislukken én die inherent zijn aan versimpelde 
verklaringen hiervoor (die vervolgens ook nog eens leiden tot het herhalen 
van fouten).

5.3  Denken in paradoxen

In hoofdstuk 2 vergastten wij u op een taai theoretisch stuk over taken van ma-
nagers. Het managen van paradoxen stond centraal, zowel bij het besturen van 
de organisatie (managen), bij het leiden naar nieuwe wegen en bij het imple-
menteren van interventies. Als u daar een beetje hoofdpijn aan heeft overge-
houden, moet u het komende niet overslaan.
Tegenwoordig hebben veranderaars steeds vaker te maken met paradoxen en 
spanningsvelden, waar bij het zaak is deze te herkennen, tussen deze paradoxen 
te balanceren, en proberen om uitersten met elkaar te verbinden, aldus Boon-
stra en De Caluwé (2006: 19). Deze au teurs (maar zie ook De Leeuw, 1994: 90-
91) geven het volgende overzicht van paradoxen en spannings velden (figuur 
5.1).

Paradoxen dwingen ons tot meervoudig kijken, omdat bij een tegenstelling 
beide dimensies tegelijkertijd waar kunnen zijn. Beide uitersten zijn tegelijker-
tijd nodig. We belichten kort enkele voorbeelden1 uit figuur 5.1:
–  bij verandering zowel rekening houden met de harde kant als de zachte kant 

(bedrijfsmatig – cultureel);
–  bij de voortgang van de productie en dienstverlening zowel autonomie gun-

nen aan medewerkers als controleren op de ‘output’ (zelfsturing – beheersen);
–  bij samenwerking tussen mensen rekening houden met de aanwezigheid 

van verschillende zienswijzen en identiteiten van betrokkenen (meerduidig 
– eenduidig, waarden-vol – waarden-loos, zin-vol – zin-loos);

–  bij innovaties op zoek gaan naar werkelijke vernieuwing maar ook bestaan-
de zaken slim combineren (verkennen – samenbrengen).

1  Hiervoor in par. 5.2 bespraken we er feitelijk al twee, namelijk in verband met systeemdenken 
(aspectmatig – holistisch) en complexiteit (chaos – orde).
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Paradoxen zijn dus niet per se ‘problematisch’, als u ziet hoe u deze kunt ver-
binden. U kunt het ook vanuit omgekeerde richting benaderen. Bedenk een 
onderwerp en welke schijnbare tegenstellingen roept dat op? Een paar voor-
beelden. Concurrentie is zowel een kans als een bedreiging; fl exibiliteit biedt 
mogelijkheden en risico’s; veranderen is leuk en irritant; vernieuwen is ener-
giegevend en energievretend; confl icten klaren de lucht en versterken de ge-
meenschapszin of helemaal niet; afwijking is deviant (‘fout’) maar mede de 
basis voor innovatie (‘goed’). De kunst is uitersten aan elkaar te knopen. Ja-
cobs en Snijders (2008: 5; 20; 31; 65; 97; 109; 138) noemen zeven paradoxen in 
relatie tot innoveren die we van belang vinden als u interventies wilt ontwik-
kelen over Slimmer Werken en Sociaal Innoveren. Daarom presenteren we die 
in tabel 5.1.

chaos

orde
samenbrengen beheersen

holistisch zin-loos

waarden-vol bedrijfsmatig

meerduidig eenduidig

cultureel waarden-loos

zin-vol aspectmatig

zelfsturing verkennen

Figuur 5:1:  Paradoxen en spanningsvelden bij organisatieverandering (Boon-
stra & De Caluwé, 2006:19)
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Tabel 5.1: Paradoxen bij innovatie (Jacobs & Snijders, 2008)
Paradox Enerzijds…. Anderzijds….

Gemakkelijk en moeilijk: succes bij 

innovatie

Maak het jezelf niet te moeilijk, want 

innoveren is niet zo moeilijk

Maak het jezelf niet te gemakkelijk, 

want op veilig spelen kost je je kop-

positie

Routine en risico: vaardig zijn in ver-

schillende manieren van innoveren

Routines voor incrementele innova-

tie zijn essentieel

Neem af en toe risico met radicale in-

novaties

Focus en vernieuwing: zowel kunnen 

exploreren als exploiteren

Concentreer je op je kernvaardig-

heden

Echte nieuwe zaken vinden plaats aan 

de rand, niet in de kern

Discipline en chaos: spanning tussen 

effectiviteit en inefficiëntie

De innovatieve organisatie is in staat 

professionals van verschillende disci-

plines te doen samensmelten tot soe-

pel functionerende ad- hocteams

De prijs hiervan is een aanzienlijke 

mate van ontwrichting, zo niet chaos; 

de innovatieve organisatie is effectief 

door haar inefficiëntie

Volhouden en loslaten: innovatie-

processen die te lang duren verliezen 

commitment aan de organisatie

De aanhouder wint Wees geen hopeloze stalker

Sturing en zelforganisatie: discipline-

ring gaat samen met gedrevenheid

Organiseer centrale sturing Stimuleer zelforganisatie

Wees verziend en bijziend: houd 

tegelijk oog op het korte- en lange-

termijnperspectief

Bedien de klanten zo goed mogelijk Maar laat je niet afleiden van je strate-

gische doelen

In het vorige hoofdstuk bespraken we cases en vertelden we dat er in dit 
hoofdstuk ook een paar aan de orde zouden worden gesteld. De twee volgen-
de voorbeelden kenmerken zich door het accepteren van paradoxen en daar 
constructief mee om te gaan. FiNext is een bedrijf dat zich openstelt voor ‘zel-
forganisatie’ en ‘emergente’ ontwikkelingen en De Dommel is een waterschap 
dat een eigen managementconcept heeft ontwikkeld rond paradoxen.

FiNext: teams vormen zich vanzelf

FiNext is een financieel consultancy bu-

reau dat is ontstaan als een initiatief bin-

nen de netwerkorganisatie The Vision 

Web (Derix, 2002). Inmiddels is het uit-

gegroeid tot een zelfstandig onderdeel 

van het beursgenoteerde bedrijf Or-

dina, met ongeveer 170 professionals in 

dienst. Met de wortels van FiNext in een 

netwerkorganisatie is dit ook meegeno-

men in de huidige organisatievorm die 

bestaat uit een twintigtal zelfsturende 

of ‘ondernemende’ teams waarbij elke 

FiNext-werknemer vrij is om zich aan te 

sluiten bij een van de teams of zelf een 

Omgaan met paradoxen

Ka
de

r 5
.1
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nieuw team op te richten. Het doel is 

uiteindelijk de organisatiestructuur en 

–ontwikkeling te laten aansluiten bij de 

wijze waarop de werknemers als profes-

sionals in hun werk staan en het best tot 

hun recht komen. Organisatieontwik-

keling gaat uit van wat werknemers 

zoeken, de kracht van mensen en hun 

vakmanschap. Daarbij gaat een net-

werkorganisatie als FiNext uit van het 

principe dat orde zichzelf schept vanuit 

de overtuiging dat de orde die zich aan-

dient de orde is die op dat moment het 

beste past. 

In praktijk betekent dit dat werknemers 

elkaar opzoeken op basis van een thema, 

vakmanschap en/of omdat ze een per-

soonlijke klik hebben (‘Synergie vanuit 

een vrijwillige keuze’). Het opzoeken van 

elkaar en de afspraken die men daarbij 

maakt, vormen de basis van tijdelijke 

‘zelf-teamvorming’. Op het moment dat 

deze teams ontstaan, worden de rollen 

onderling verdeeld op basis van per-

soonlijke ambities en kunde (‘doe waar 

je goed in bent, in gelijkwaardigheid, 

zonder baas-medewerkervertrouwen. 

Het regelt zichzelf als daadwerkelijk ver-

trouwen wordt gegeven’). 

De volwassen arbeidsrelatie is hierbij 

cruciaal. ‘Ga ervan uit dat werknemers 

zelf verantwoordelijkheid kunnen 

nemen, dat doen ze immers in hun vrije 

tijd ook. Laat de werknemer vervolgens 

aangeven wat deze nodig heeft om 

zijn/haar waarde tot zijn recht te laten 

komen. Wanneer dit gebeurt vanuit het 

eigen initiatief van werknemers (waarbij 

men dus ook de ruimte krijgt om iets zelf 

te starten) is het idee dat mensen zich 

minder indekken dan wanneer ze ge-

vraagd wordt verantwoordelijkheid te 

nemen. Wanneer men zichzelf met een 

team een idee kan eigen maken, worden 

risico’s uitdagingen en wordt er support 

gecreëerd in plaats van dat er onder-

handeld wordt over de condities’. Een 

concreet voorbeeld hiervan is de verhui-

zing naar een nieuw gebouw, waarbij 

werknemers zelf het initiatief hebben 

genomen. Nadat men eerst onder werk-

nemers had gepeild wat belangrijk werd 

gevonden, ging een team werknemers 

(‘huisvestingsteam’) met een makelaar 

aan de slag om een nieuwe pand te vin-

den dat aansloot bij een groot deel van 

de wensen van alle werknemers.

Het borgen van succes zit in het accepte-

ren dat het fout kan gaan. Wat beduidt 

deze paradoxale opmerking? Er kunnen 

verschillende risico’s van een netwerk-

organisatie worden benoemd. Zoals een 

FiNext-medewerker zelf op een weblog 

publiceerde: (1) het risico van het pol-

dermodel waar iedereen per se inspraak 

wil hebben, (2) risico van kortetermijn-

denken waarbij wordt gedacht aan het 

maken van declarabele uren in plaats 

van kennis en innovatie en (3) risico van 

te veel kansen waarbij initiatieven wel 

ontstaan en opgepakt worden, maar 

niet de finishlijn halen omdat zich alweer 

nieuwe kansen aandienen. De borging 

wordt gerealiseerd door teamover-

schrijdende structuren. Naast de ver-

Vervolg
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schillende zelfgevormde teams zijn er 

drie teamoverschrijdende structuren, 

waarmee de netwerkorganisatie zich-

zelf in stand en op koers kan houden. 

Ten eerste is er een ‘operationeel team’ 

dat bestaat uit de vertegenwoordigers 

van elk van de op dat moment actieve 

teams. Daarin stellen de teams aan 

elkaar de vraag: ‘Zijn we nog op de weg 

die we wilden bewandelen?’ Verder zijn 

zogeheten ‘vitaliteitscontrollers’ in het 

leven geroepen. Hierbij hebben enkele 

werknemers de rol op zich genomen 

om eens per maand met enkele actieve 

teams zowel op het financiële, com-

merciële als op het sociale vlak te kijken 

hoe het ervoor staat. Dit vormt ook weer 

input voor de operationele teams. Een 

derde en laatste belangrijke stuurvoor-

waarde voor een netwerkorganisatie 

als FiNext is een strak leiderschap op 

waarden (‘zachte’ waarden zijn onze 

harde ‘normen’). Met als belangrijkste 

waarde dat werknemers zelf verant-

woordelijkheid dienen te nemen, en dat 

er geen organisatiestructuur is waar je 

je aan kunt vasthouden, is het zich niet 

(langer) kunnen vereenzelvigen met 

deze waarde een reden om afscheid van 

elkaar te nemen.

Alle ‘mini-ondernemers’ in het zelfstu-

rende team profiteren van het succes 

van eigen ondernemerschap. Zo wordt 

een deel van de winst van het business-

project uitgekeerd aan de teamleden 

die op dat moment een project draaien. 

Dit houdt de focus op de succesvolle 

afronding van een project, wat mogelijk 

enkele risico’s van de organisatievorm in 

de praktijk kan ondervangen. 

Resultaten zijn een hoge medewerker-

tevredenheid, autonome groei, een 

trouw klantenbestand, laag ziektever-

zuim (2%) en een hoge weerbaarheid 

(‘resilience’): in de huidige kredietcrisis 

heeft FiNext geen grote tegenslagen.

De Dommel: wij zijn een levend orga-
nisme

Het waterschap De Dommel bevond 

zich midden jaren negentig in een 

bestuurlijke crisis en het vertrouwen 

tussen leiding en werknemers was laag. 

Gevolg: veel cynisme onder werkne-

mers en een hoog ziekteverzuim (12%). 

In 1999 werd een omslag in werking 

gezet. Het roer moest om, waarbij de 

focus lag op het verbeteren van de ‘soci-

ale, normatieve en functionele aspecten 

binnen de organisatie’. Een totale om-

slag zowel in cultuur als structuur werd 

beoogd met als doel bewust te sturen 

op het creëren van creativiteit, eigen 

inbreng, nieuwe diensten en producten 

en nieuwe samenwerkingspartners. 

Sinds 2007 – 8 jaar later dus! - is de orga-

nisatie ingericht in 44 concrete proces-

sen in plaats van 3 abstractere sectoren. 

Rond deze processen zijn zelfstandige 

teams gevormd waarin mensen meer 

ruimte voor eigen initiatief wordt gebo-

den. Leidinggevenden zijn benoemd 

Vervolg
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als procesmanagers en medewerkers als 

proceseigenaren. Dat legt verantwoor-

delijkheden en autonomie bij werkne-

mers. Een voorbeeld betreft de situatie 

bij een van de zuiveringen waar mensen 

als team samenwerken, plannen maken 

en problemen en fouten bespreken en 

oplossen. De leidinggevende is kader-

stellend, voorwaardenscheppend en op 

een afstand altijd aanwezig. Dit heeft 

op korte termijn geleid tot: 70% minder 

storingen, 10% minder energieverbruik 

en minder overuren. 

De twee directeuren die de verandering 

in gang hebben gezet, hebben voor-

aleerst een duidelijke visie op radicale 

verandering in de eigen organisatie 

geformuleerd. Deze luidt: ‘De organi-

satie is een levend organisme, dat met 

de bewuste voeding (bewuste sturing 

op ruimte) continu beweegt en groeit. 

Hierin mogen onderdelen ontstaan, 

maar ook weer even snel verdwijnen.’ 

Met deze biologische metafoor com-

municeert men dat het veranderproces 

geen eenmalige zaak is en dat het een 

blijvende kijk op de organisatie omvat. 

Om toch te weten welke richting de 

verandering opgaat en waar zo mogelijk 

voor dat moment de juiste bijsturing 

gewenst is vindt er monitoring van het 

veranderproces plaats op vijf punten: 

organisatieontwikkeling, processen, 

vernieuwing, belanghebbenden en 

resultaten.

Hoe verliep het? Werknemers zijn 

intensief betrokken in werkgroepen, 

taskforces, etc. om mee te denken over 

de nieuwe organisatiestructuur en cul-

tuur. Het effect in het begin was dat 

voor sommige werknemers in eerste 

instantie de zaken voor hen als uitvoe-

rende werknemers te ver van hun bed 

stonden. Het was te theoretisch. Ook 

het leggen van verantwoordelijkheden 

bij werknemers gaat niet zonder slag of 

stoot. Sommigen omarmen het, anderen 

vinden het lastig ermee om te gaan. Mee 

veranderen gaat niet voor elke werkne-

mer even snel, het kost dus ook gewoon 

tijd. Let wel, het veranderingsproces is in 

1999 gestart. Belangrijk aspect is de rol 

die de directeuren hierin spelen. Zij zijn 

vanaf het begin betrokken bij het veran-

derproces en spreken ook uit dat ze van 

plan zijn om de kar te blijven trekken. Zij 

creëren het draagvlak richting het be-

stuur, leidinggevenden en werknemers 

door van hen vertrouwen te vragen en 

te krijgen. 

De borging van de verandering zit hem 

in de ontwikkeling van een eigen ma-

nagementconcept: “Ruimte en Sturing”. 

Dit biedt een richtsnoer voor de organi-

satieontwikkeling in de toekomst. Hierin 

worden door de directeuren 12 doelen 

geformuleerd op basis van een para-

doxale matrix (Van de Vorst & Roelofs, 

2009: 28):

Vervolg
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De moderne mens die zich geconfronteerd weet met contradicties ontkomt er 
niet aan zich pluralistisch op te stellen (Van der Loo & Van Reijen, 1997). Als 
tegenstrijdigheden tegelijk waar kunnen zijn, resteert slechts het zoeken naar 
wegen om daar op een constructieve manier mee om te gaan. Herken tegen-
strijdigheden en probeer ze met elkaar te verbinden. Erken ook dat tegenstrij-
digheden een vorm van dubbele boodschappen zijn, en doe wat met beide. 
Spannend is dan ook dat wij als mensen regelmatig dubbele boodschappen 
communiceren. Spannend, omdat we dat gedrag juist niet herkennen en er-
kennen. Het gevolg daarvan is dat zaken die eigenlijk bespreekbaar moeten 
worden gemaakt, onbespreekbaar blijven. Deze communicatiestoornissen 
leiden tot frustratie in de omgang. Dit is dan meteen ook weer een prachtige 

Doelen Sturing  Ruimte

Strategie Stabiliteit én Vernieuwing

Structuur Orde én Chaos

Systemen Dwang én Vrijheid

Personeel Saamhorigheid én Uniciteit

Managementstijl Autoriteit én Participatie

Cultuur Efficiency én Flexibiliteit

Het uitgangspunt van de Ruimte en 

Sturingsmatrix is het tegelijkertijd 

maximaal voldoen aan elk van de (soms) 

tegengestelde doelen als de basis van 

optimaal organiseren. In lijn met de 

visie op de organisatie als een levend 

mechanisme is het vasthouden aan 

enkel sturing of enkel ruimte bieden 

geen optie. Soms moet je de teugels 

vieren en soms hard aantrekken. Om 

deze dubbele boodschap die wel reëel 

is niet als verwarrend te laten klinken 

richting werknemers, heeft men het 

gevangen in één managementconcept 

dat rekening houdt met beide zijden 

van dezelfde medaille. Het is een én-én 

visie op organisatie-innovatie, welke 

is opgeschreven en het uitgangspunt 

wordt van organisatieontwikkeling in 

de komende jaren. 

Tevens is er een eigen opleidingsplat-

form (Dommel “Aquademie”) opgezet 

ter bevordering van het leren, ontwik-

kelen en kennisdelen.

De resultaten zijn, naast de eerder ge-

noemde afname van storingen, energie-

verbruik en overuren, meer efficiëntie 

en besparing op waterzuiveringen door 

de inbreng van eigen werknemers, een 

laag ziekteverzuim (2007: 3,6%), winnaar 

van Intermediairs ‘Beste werkgever’ 

2006/7 en winnaar van het Meest Inno-

vatieve Projectidee 2009 van het NCSI. 

Bron: Ten Have et al, 2010
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contradictie: wij bevelen u aan dat u constructief omgaat met contradicties 
in de organisaties, en tegelijk zeggen we dat sommige contradicties, dubbele 
boodschappen, nauwelijks tot ons doordringen. We gaan hieronder op zulke 
dubbele boodschappen in. Ons motto: schijnbare of werkelijke tegenstellingen 
zouden we beter niet moeten negeren of wegkijken; we moeten ze confronteren 
en er iets constructiefs mee doen.

5.4  Defensief gedrag: zijn mensen hardleers?

Toen we u drie redenen gaven waardoor verandertrajecten kunnen mislukken 
(par. 5.1), kunt u zich wellicht hebben voorgenomen extra alert te zijn en heb-
ben gedacht ‘dat gaat mij niet overkomen!’ Toch kunt u daar beter maar niet 
al te zeker van zijn. Zelfs slimme mensen die worden gewezen op hun ‘fouten’, 
blijven diezelfde fouten herhalen. Zijn mensen hardleers? Het antwoord is ‘ja’ 
en de theorie over defensief gedrag vertelt u waarom (Oeij, juni 2009).

Defensief gedrag is, in de psychologie, de onbewuste neiging om zichzelf en 
anderen voor onplezierige ervarin gen en gevoelens te behoeden (De Man, 
2003: 14, voetnoot). Defensief gedrag verhin dert helder communiceren en, ten 
langen leste, het leren te le ren. Organisaties hebben er vaak last van als mensen 
de bakens willen of moeten ver zetten. Veranderprocessen lopen vast of slagen 
maar ten dele. Frustratie en irritatie ontstaan bij velen. Oorzaken worden zel-
den gezocht in het eigen doen en laten. Daar door ontbreekt een valide ana lyse 
van de problematiek. Het selecteren van de juiste oplossing voor vervolgacties 
blijft dan ook achterwege. Mislukkingen herhalen zich. Maar men weet niet 
goed waarom. Want defensief gedrag is een onbewust proces, en dat realiseert 
men zich niet. Waardoor ontstaat defensief gedrag? Daarvoor gaan we te rade 
bij de actietheorie van Argyris (Argyris, 1990; Argyris, 2004; Argyris & Schön, 
1996).

Argyris stelt dat personen een waardentheorie en een gedragstheorie hebben. 
De waardentheorie noemt hij ‘espoused theory’ en die wordt bepaald door 
onze waarden en normen. De gedragstheorie noemt hij ‘theory-in-use’ en die 
gaat over wat wij doen en hoe we dingen doen. In de dagelijkse praktijk van ons 
doen en laten, ook binnen de organisatie waar wij werken, is er een discrepan-
tie tussen de waardentheorie en de gedragstheorie. Anders gezegd: we hande-
len niet naar onze eigen normen. Bovendien hebben we dat niet door. Hoe dat 
werkt, leggen we verderop uit.
Argyris onderscheidt twee modellen van de gedragstheorie, namelijk eentje 
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volgens welke we ons feitelijk defensief gedragen, Model I, en eentje volgens 
welke we ons niet-defensief gedragen, Model II. Het gedrag volgens Model II 
is in overeenstemming met onze waardentheorie. Elk model heeft een eigen 
logica waarbij Argyris een uit werking geeft in heersende waarden (governing 
values), sociale waarden, actiestrategieën (het ver toonde gedrag) en gevolgen 
van dat vertoonde gedrag (effecten). Daaraan hebben we risico’s en kansen toe-
gevoegd. Hoe dat eruitziet, is samengevat in tabel 5.2.
Elk model (I en II) kan als volgt begrepen worden aan de hand van de uitleg 
bij Model I. Ten eerste zijn er heersende waarden, zoals zorgen dat je altijd con-
trole houdt over elke situatie. Die heersende waarden worden ondersteund en 
versterkt door sociale waarden, die vooral uiting geven aan de manier waarop 
mensen met elkaar horen om te gaan. Het gedrag dat wij vertonen is gebaseerd 
op deze heersende en sociale waarden, ook al zijn wij ons dat niet altijd bewust. 
De actiestrategieën die wij uitvoeren, hebben dus bijvoor beeld als vertrekpunt 
controle houden, netjes met elkaar omgaan en uiten zich als het verdedigen 
van je eigen positie en belangen, en het maken van inschattingen van het ge-
drag van anderen, van jezelf en van situaties. Zulke inschattingen maken wij 
razend snel – in milliseconden – want die hebben wij aangeleerd en geautoma-
tiseerd. Geauto matiseerd gedrag is geprogrammeerd, zoals ‘vecht- en vluch-
timpulsen’ dat ook zijn. Die helpen ons om routinegedrag effectief en efficiënt 
uit te voeren. Maar ze hebben ook nadelen, in het bijzonder op het vlak van 
communiceren en het onderhouden van relaties, juist bij niet-routinesituaties 
en niet-routinegedrag (zie ook Dijksterhuis, 2007). Wij maken dan interpreta-
ties van gedrag en situaties op een geautomatiseerde wijze, en dat betekent dat 
we onze interpretaties niet toetsen op hun validiteit. Dat leidt bijvoor beeld tot 
miscommunicatie. Op zichzelf is dat niet het grootste probleem, maar omdat 
dit proces geautomatiseerd verloopt, hebben wij het niet door. Dat houdt in dat 
wij blijven streven naar controle en wel zodanig dat wij defensief gedrag verto-
nen.
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Model II wijkt af van Model I op cruciale punten. Het belangrijkste verschil 
is dat per sonen het (geautomatiseerde) gedrag van henzelf en anderen kritisch 
toetsen op vali diteit. Te allen tijde is waakzaamheid en kritische reflectie gebo-
den in het op zoek gaan naar oorzaken van interpretaties (Weick & Sutcliffe, 
2007). Dit is erg moeilijk en vereist een hoge motivatie en nieuwe vaardighe-
den. Geautomatiseerd gedrag afleren is zowat het moeilijkste dat er is. Het 
heeft daarentegen evidente voordelen: valide oordelen, meer bewuste keuze-
mogelijkheden, meer fundamentele leermogelijkheden en uiteindelijk betere 
relaties door betere communicatie. Voor defensief redeneren komt constructief 
redeneren in de plaats. We wijzen erop dat deze punten ook al op een wat an-
dere manier aan de orde zijn gesteld. In hoofdstuk 2 hebben we toegelicht dat 
motivatie en cognitieve capaciteit erg belangrijk zijn om überhaupt verande-
ringen in gang te zetten. Dit geldt ook voor waakzaam en alert zijn. We hebben 
aangegeven dat we individuen en organisaties die hierin slagen, kenmerken als 
‘mindful’, ‘resilient’, ‘agile’ en ‘vigilant’. Dit zijn alerte personen en organisaties 
die zijn voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Zij zijn capabel, adaptief en 
beschikken als zodanig over ‘(sociaal) innovatief ’ vermogen.
We geven een voorbeeld van defensief gedrag. De heersende waarden van 
Model I zijn aangeleerd op jonge leeftijd door socialisatie (opvoeding). Deze 
waarden zijn tamelijk algemeen en de basis van ieders gedragstheo rie ongeacht 
leeftijd, sekse, ras, welvaart, opleiding, type organisatie en cultuur. Argyris be-
weert dat er geen verschillen zijn waar ook ter wereld. Dit geldt niet alleen voor 
de heersende waarden, maar ook voor de sociale waarden. Wij hebben geleerd 
aardig en netjes te zijn jegens anderen en voor onszelf en de onzen op te komen. 
Ook hier zijn geen culturele verschillen. Argyris (2004: 9) stelt bijvoorbeeld dat 
het niet kwetsen van anderen in Groot-Brittannië ‘being civilized’ wordt ge-
noemd, in de Verenigde Staten ‘being diplomatic’ en in het Verre Oosten ‘being 
thoughtful and polite’. Waarschijnlijk zitten wij Nederlanders tussen het En-
gelse ‘beleefd’ en Amerikaanse ‘diplomatiek’ in. De actiestrategie van Model I 
leidt ertoe dat wij gedragswerelden scheppen in organi saties die consistent zijn 
met Model I. Organisatiedefensieroutines zijn daarvan een van de sterkste ver-
schijnselen. Organisatiedefensieroutines betreffen elke vorm van beleid, prak-
tijk of handeling die schaamte en bedreiging voorkómt, zodanig dat de oorzaak 
van die schaamte of be dreiging verborgen blijft (Argyris, 2004: 9). Met andere 
woorden, organisatiedefensieroutines treden automa tisch in werking bij gevoe-
lens van spanning, zoals bij stress, irritatie, frustratie en je ongemakkelijk voe-
len, gevoelens die je controle aantasten. Er treedt daarbij een ge dragsschema in 
werking, dat zich laat uitleggen aan de hand van dubbele boodschap pen zoals 
in onderstaande tabel 5.3. 
Het kenmerkende van defensief gedrag is dat de oorzaak van gevoelens van 
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schaamte of bedreiging verborgen blijft. Defensief gedrag treedt automatisch 
in werking bij zulke gevoelens. Dat leidt tot dubbele boodschappen. Dubbele 
boodschappen zijn boodschappen met een tegenstelling, waarbij in het mid-
den blijft wat nu écht wordt gezegd. Sterker, dat wat misschien echt zou moeten 
worden gezegd, wordt juist niet gezegd. Of: blijft vaag en onduidelijk. Op deze 
manier blijft een paradox in stand en als de communicatie compleet vastloopt 
is het feitelijk tot contradictie verworden. Het onderstaande voorbeeld is ont-
leend aan de praktijk van het opbouwen van grote, hoge bouwkranen op bouw-
locaties.

Tabel 5.3: Defensief gedrag door dubbele boodschappen
Defensief gedrag: haast onzicht-

baar hoe dat werkt!

Wat wordt gezegd… Wat niet wordt gezegd (dat gezegd 

zou moeten worden!)

a.  Het versturen van een inconsis-

tente, dub bele boodschap 

“Bill, hijs die giek er even in zonder 

beveiliging, maar wees wel voor-

zichtig”

[De giek is het bovenste kraandeel]

De boodschapper vindt snelheid en 

veiligheid belangrijk; maar dat gaat 

niet samen. Dat het niet samengaat 

zegt de boodschapper er niet bij: zoek 

het maar uit!

b.  Het doen alsof de boodschap niet 

inconsis tent is door niet te onder-

zoeken en te toet sen of het klopt

“Het is toch duidelijk wat ik van Bill 

verwacht. Ik zeg precies wat hij wel 

en niet moet doen”

De boodschapper gaat ervan uit dat 

snelheid en veiligheid prima samen-

gaan. Maar daarvoor heeft hij geen 

‘bewijs’ en hij doet er ook geen moeite 

voor om Bill te helpen.

c.  Het rationaliseren en beredene-

ren van de situatie zodat men 

haar niet onder ogen hoeft te zien 

(schaamte, bedreiging) en be-

spreekbaar te maken. Dit maakt a 

en b onbe spreekbaar.

“Ik begrijp niet dat Bill niet gewoon 

even als een goed vakman doet wat 

er van hem gevraagd wordt. Hij doet 

het ook altijd op zijn eigen manier”

Ineens hangt de giek gevaarlijk scheef! 

De boodschapper gaat niet in op het 

feit dat de dubbele boodschap wel 

eens de oorzaak kan zijn. Hij praat 

eroverheen en legt de ‘schuld’ bij de 

ander. Daarbij maakt hij Bill terloops 

belachelijk waardoor de dubbele 

boodschap onbespreekbaar wordt.

d.  Doe alsof je niets van boven-

staande doet. Het onbespreek-

bare onbespreekbaar ma ken 

door als vanzelfsprekend niet te 

re flecteren op dergelijke situaties 

en dat al zo geautomatiseerd te 

hebben dat men niet meer door-

heeft/waarneemt dat men het 

onbespreekbare onbespreekbaar 

laat

“Van Bill weet je vooraf dat hij niets 

van je aanneemt, dus het is altijd 

maar afwachten wat ervan terecht-

komt”

De boodschapper denkt niet na over 

zijn eigen gedrag en is zich in het 

geheel niet meer bewust van het feit 

dat de manier van communiceren de 

oorzaak was van de ellende. Hij ziet het 

gewoon niet. Het defensieve gedrag 

is onzichtbaar gemaakt, zonder dat hij 

het doorheeft.
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Omdat wij niet doorhebben hoe we defensief gedrag zelf onzichtbaar maken, is 
het als het ware een ‘geautomatiseerd’ en onbewust pro ces. Dit doen we dus bij 
gevoelens van onzeker heid, angst, twijfel, bedreiging, schaamte, woede, frus-
tratie, irritatie, zonder dat we dat bij onszelf merken. We hebben daardoor een 
gevoel van controle over de situatie, maar dat is schijn. De boodschapper uit 
het voorbeeld denkt dat hij het goed voor elkaar heeft: het is zijn schuld niet. 
Ten eerste is het niet waar. Ten tweede leert niemand er iets van. Zou hij toege-
ven dat hij fout zat, dan zou hij zich behoorlijk schamen. Om dat te vermijden, 
doet hij of zijn neus bloedt. 

Model I is geschikt voor herkenbare en voorspelbare problemen waarvoor 
standaard oplossingen volstaan. Dat heet enkelvoudig leren (single-loop lear-
ning) en betreft de waarneming en correctie van fouten die geen verandering 
vereisen van waarden die de bestaande gedragstheorie beheersen (Model I 
‘theory-in-use’). Het klassieke voorbeeld is dat van de verwarmingsthermo-
staat die zichzelf in- of uitschakelt om te zorgen voor een constante tempera-
tuur. Daarentegen vereist dubbelvoudig leren (double-loop lear ning) andere 
actiestrategieën en andere heersende waarden, want dit betreft de waar neming 
en correctie van fouten die afwijken van de status quo en die actiestrategieën 
zijn zeldzaam2. Dat wil zeggen: het komt bij mensen niet heel vaak voor (Argy-
ris, 2004: 10). Het betreft meer complexe situaties waarvoor geen standaardop-
lossingen volstaan. Daarvoor is een andere gedragstheorie nodig, namelijk 
Model II ‘theory-in-use’. Complexe situaties zijn bijvoorbeeld vormen van 
organisatieverande ring (reorganisatie, fusie, nieuwe werkwijzen, etc.) en het 
verleggen van de koers van een organisatie (nieuwe doelen, nieuwe markten, 
nieuwe klanten/cliënten, innoveren). Complexe veranderingen kunnen niet op 
routine worden doorgevoerd.
Het kenmerk van Model I-gedrag is dat het zo hardnekkig is, en disfunctioneel 
als moet worden veranderd. Wij hebben dat niet door, omdat dit gedrag is ge-
baseerd op wat we hebben geleerd en dat we in de uitvoering ervan zo vaardig 
zijn geworden. Wij hebben het geautomatiseerd en daardoor is Model I-gedrag 
een tamelijk onbewust pro ces. Dit betekent dat in tijden van spanning (ver-
oorzaakt door bijvoorbeeld onzeker heid, angst, twijfel, bedreiging, schaamte, 
woede, frustratie, irritatie) wij zonder dat we dat merken Model I-gedrag ver-
tonen met als doel controle scheppen over de situatie. Wat we daarbij niet door-
hebben is dat geautomatiseerd gedrag ertoe leidt dat we niet voldoende kritisch 
reflecteren op ons gedrag, want er zijn allerlei gedragsschema’s in werking 

2  Merk op dat enkelvoudig en dubbelvoudig leren analoog zijn aan de uitvoerende en regelende 
(evaluerende) aspecten van de organisatorische regelkring uit paragraaf 2.4.
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getreden en die werken juist automatisch. Daarbij horen  organisatiedefensie-
routines. Om zo snel mogelijk controle te herwinnen, vermijden wij spanning 
en ne men wij selectief waar wat goed past bij ons gevoel. Dat is functioneel bij 
probleem situaties die we met een standaardoplossing aanpakken. Enkelvoudig 
leren volstaat. Argyris spreek over ‘skilled incompetence’ en ‘skilled unaware-
ness’. Zó vaardig zijn we geworden in organisatiedefensie routines.
Met behulp van onderstaand schema (Ardon, 2006: 16; zie ook Ardon, 2009: 
23-59) willen we laten zien dat het benadrukken van  controle (beheersing) 
kan leiden tot het onbewust in stand houden van circulaire gevolgen van 
organisatiedefensie routines.

Figuur 5.2:  Circulaire mechanismen bij  organisatiedefensieroutines (Bron: 
Ardon, 2006: 16)

Stagnerende processen:
• terugkerende patronen
  ‘We hebben het al zo vaak gepro-

beerd’
• circulaire processen
  ‘We doen van alles, maar we komen 

niet verder’
• defensieve strategieën
  ‘We doen gewoon mee, het waait 

wel weer over’

Gedragsuitingen
ZIEN:
• problemen versimpelen
•  zich buiten de problemen plaatsen
• anderen de schuld geven
• manager eindverantwoordelijk
 beschouwen en zelf passief blijven

DOEN:
•  niet zoeken naar valide informatie, 

niet toetsen
• niet kritisch reflecteren, toedekken

INTERVENIËREN:
•  focus op symptomen in plaats van 

oorzaken
• focus op korte termijnoplossingen
•  focus op cijfers, procedures (onper-

soonlijk)
•  focus op rationele zaken (gevoel 

telt niet mee)

VERANDEREN:
•  afhankelijk maken van de baas
•  vernieuwing tegengaan
•  verandering niet echt accepteren

VERANDEREN DOOR DE BAAS:
•  verandering zien als rationeel proces
•  verandering zien als top-down 

aangestuurd

spanning leidt tot 
sturen op in de hand 

houden (controle)
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getreden en die werken juist automatisch. Daarbij horen organisatiedefensie-
routines. Om zo snel mogelijk controle te herwinnen, vermijden wij spanning 
en ne men wij selectief waar wat goed past bij ons gevoel. Dat is functioneel bij 
probleem situaties die we met een standaardoplossing aanpakken. Enkelvoudig 
leren volstaat. Argyris spreek over ‘skilled incompetence’ en ‘skilled unaware-
ness’. Zó vaardig zijn we geworden in organisatiedefensie routines.
Met behulp van onderstaand schema (Ardon, 2006: 16; zie ook Ardon, 2009: 
23-59) willen we laten zien dat het benadrukken van controle (beheersing) 
kan leiden tot het onbewust in stand houden van circulaire gevolgen van 
organisatiedefensie routines.

Figuur 5.2:  Circulaire mechanismen bij organisatiedefensieroutines (Bron: 
Ardon, 2006: 16)

De gedragsuitingen in figuur 5.2 kan men opvatten als ineffectieve patronen. 
Het her kennen ervan kost doorgaans moeite en vereist motivatie tot kritisch 
reflecteren. Het vraagt om incasseringsvermogen, want correcte diagnoses van 
het eigen of elkaars ge drag is veelal een confronterende en gevoelige zaak. Cor-
recte diagnoses vergen een nauwkeurige analyse van interacties tussen perso-
nen. Dat kan het best aan de hand van scripts van gesprekken, bijvoorbeeld van 
een werkoverleg of een vergadering. Wat moet worden geanalyseerd is niet zo-
zeer wat feitelijk wordt gezegd, maar de gevoelens en gedachten die niet worden 
uitgesproken. Argyris heeft daarvoor de techniek van de linker- en rechterko-
lom ontwikkeld. In de rechterkolom schrijven personen op hoe een gesprek 
(dat zij voeren met een ander) feitelijk verloopt door op te schrijven wat wordt 
gezegd door gesprekspartners. Vervolgens schrijft men in de linkerkolom de 
eigen ge dachten en gevoelens op die men zelf niet uitspreekt. Naderhand wordt 
het gesprek geanalyseerd op organisatiedefensie routines, strategieën die ervoor 
zorgen dat lastige, spanning oproepende onderwerpen onbesproken blijven. 
De onbewuste processen worden op die wijze bewust gemaakt.
Ardon (2006:19) geeft enkele concrete voorbeel den van defensieve strategieën:

committeerstrategie: zeggen dat je je committeert ‘om ervan af te zijn’;•	

Met behulp van figuur 5.2 laten we zien 

dat onze wens om controle te houden 

over de situatie, onbewust de cirkel 

van defensief gedrag in stand houdt. 

Je kunt naar dit schema kijken met in 

je achterhoofd twee personen die met 

elkaar een gesprek voeren. Denk maar 

eens aan twee personen die je echt kent, 

en probeer je een gesprek te herinneren 

waar je getuige van was. Als je goed te-

rugdenkt aan hun gedragsuitingen (zie 

de rechterkant van de figuur) kun je na 

enig oefenen goed doorhebben wat ze 

doen. Vooral als er een verschil van me-

ning is in het gesprek en het emotioneel 

kan oplopen.

Hoe ZIEN beide gesprekspartners •	

elkaar?

Wat DOEN ze in de manier waarop ze •	

praten; wat doen ze juist niet?

Hoe onderbreken ze elkaar in het •	

gesprek (INTERVENIËREN); hoe geven 

ze het gesprek een andere wending; 

kijken ze naar het hele plaatje, of pik-

ken ze er een paar dingen uit?

Hoe stellen zij zich op als het gaat •	

om zelf kunnen VERANDEREN? Hoe 

stellen ze zich op als van hen wordt 

gevraagd mee te gaan met een ver-

andering?

Als leidinggevenden het hebben over •	

VERANDEREN en als zij medewerkers 

daarvoor proberen te motiveren, 

welke woorden gebruiken ze dan; 

wat voor mensbeeld hebben ze daar-

bij; welke rol zien zij weggelegd voor 

medewerkers?

Defensief communiceren

Ka
de

r 5
.2
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relativeerstrategie: als het spannend wordt, zeggen dat het eigenlijk niet zo •	
erg is: ‘we moeten het niet groter maken dan het is’;
non-interventiestrategie: elkaar geen lastige vragen stellen, ‘als jij mij er niet •	
op aanspreekt, spreek ik jou er niet op aan’;
begrijpstrategie: begrip hebben dat de ander bepaalde afspraken niet na-•	
komt en dit niet aankaarten, vermijden van een lastig gesprek door te den-
ken voor de ander;
humorstrategie: als het spannend of persoonlijk wordt met een grap het •	
punt weg maken;
wij-strategie of zij-strategie: zolang we over ‘wij’ of ‘zij’ praten hoef ‘ik’ niet •	
in actie te komen, ‘dat zouden wij inderdaad eens moeten doen’ of ‘is dat 
niet hun pakkie an?’

Aanvullend kunnen we de volgende strategieën noemen:
verander-van-onderwerpstrategie: als het spannend wordt, overstappen op •	

een minder bedreigend onderwerp (‘changing the subject’) waardoor het 
onderwerp juist weer niet bespreekbaar wordt gemaakt;

overnamestrategie: hetzelfde als het vorige maar nu door het gesprek over •	
te ne men van de gesprekspartner (‘oh ja, dat heb ik ook wel eens meege-
maakt’ en ver volgens jouw verhaal vertellen om dat van de ander, dat voor 
jezelf bedreigender is, niet te hoeven horen).

Analyses van gesprekken en conversaties kunnen dergelijke strategieën bloot-
leggen en het inzicht vergroten in het circulaire proces van onproductief, de-
fensief redeneren: je komt geen stap verder omdat de communicatie gebaseerd 
is op te weinig juiste feiten, te weinig toetsen van meningen (valideren) en 
zaken onbespreekbaar laten die juist besproken moeten worden. De ‘weg van 
de minste weerstand’ leidt nergens toe. De weg naar Model II en naar dubbel-
voudig leren begint bij kritisch reflecteren. Personen die zeggen daadwerkelijk 
te willen veranderen en die aangeven werkelijk dubbelvou dig leren te willen 
omarmen (in hun organisaties) lopen volgens Argyris niet zozeer aan tegen 
motivatieproblemen, maar onderschatten het nieuwe arsenaal aan vaardighe-
den dat nodig is. Die vaardigheden zijn goed kunnen communiceren (en dat 
is vooral: goed kunnen luisteren), een onderzoeksmatige houding aannemen 
om feiten te toetsen op hun validiteit, inlevingsvermogen, en automatismen tij-
delijk kunnen uitschakelen en waakzaam blijven. Bovendien moet de persoon 
door anderen worden ervaren als gelijkwaardig, waarachtig en betrouwbaar, 
op het relationele vlak. Dat is bijna uto pisch binnen hiërarchische organisa-
ties, zeggen critici. Argyris zegt er dit over in rela tie tot directies die hij trainde 
in het afleren van defensief gedrag. “Indeed, their early reaction is that model 
II is, at best, romantic and unrealistic in the present-day world. The explora-
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tion of this reaction eventually leads them to realize that their fears are cor rect 
and that they are now faced with the choice what are they going to do about it” 
(2004: 216).

5.5  Coda: Manager quo vadis?

Wat kunt u nu met deze kennis? Nooit meer veranderen? Dat is geen optie, 
want de wereld draait door. U zult wel moeten. Het dan maar simpel houden 
als het aankomt op veranderen? Ja en nee. Ja, want als u het niet al te complex 
maakt, houdt u het in de hand. Nee, want bij te simpel is de kans groot dat u 
zich bezondigt aan de drie redenen die verklaren waarom verandertrajecten 
mislukken (het negeren van systeemdenken, complexiteit en automatismen). 
Kennis over deze redenen en de sociaalpsychologische mechanismen van ‘de-
fensief gedrag’ is van fundamenteel belang voor elk type verandering van meer 
complexe aard. Zo ook bij de vraag hoe Slimmer Werken en Sociale Innovatie 
kan helpen bij het vergroten van effectiviteit van organisaties, en meer werk-
plezier voor medewerkers. Er dient simultaan aandacht te zijn voor organisa-
tie-externe en interne vraagstukken, voor structuur- en gedragsvraagstukken, 
voor inhoudelijke vraagstukken en procesvraagstukken en voor ontwerp- en 
verandervraagstukken. Dat is allerminst eenvoudig, omdat er ook nog eens 
sprake kan zijn van paradoxen waarmee u moet ‘dealen’. En daarom misluk-
ken veel verandertrajecten begrijpelijkerwijs. 
Het is wellicht een idee om voor uzelf op basis van het voorgaande een check-
listje te maken met aandachtspunten. U hoeft dan niet alles tot in den treure te 
beheersen, maar u bent wel alert op mogelijk onverwachte gebeurtenissen, en 
kunt naar bevind van zaken handelen. De ‘Tips en stappen om veranderen te 
snappen’ in hoofdstuk 6 helpen u daarbij.

In de eerste hoofdstukken wezen we op de noodzaak van motivatie en cogni-
tieve capaciteit om veranderingen van de grond te krijgen. Als u als manager 
het heft in handen wilt houden, dient u volgens Brown en Eisenhardt (1998: 4-5) 
in drie dingen goed te zijn. Het eerste is zorgen dat u niet stilt blijft zitten en 
zorgen dat uw producten of diensten goed zijn, en waarde blijven toevoegen 
voor klanten door ze telkens aan te passen of te verbeteren. Het tweede is het 
kunnen verwerven van inzicht in nieuwe trends en uw organisatie daarvoor 
gereed te maken. Anticipeer op dingen die gaan komen en zorg ervoor dat de 
organisatie capabel is om erop in te spelen. Beide onderwerpen zijn niet offen-
sief maar defensief, omdat krachten buiten de organisatie bepalend zijn voor 
wat u doet. Het derde onderwerp is juist offensief. Door zelf verandering in 
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gang te zetten, moeten anderen u volgen: ‘leading change’ noemen Brown en 
Eisenhardt dat. Dit alles bij elkaar is al een fikse kluif. Maar als je zover bent, 
heb je het dan helemaal in de vingers? Nee, dat heb je nooit, denken wij. Als je 
dit onder de knie hebt, geef je als manager of ondernemer richting aan de orga-
nisatie, en die richting is ‘somewhat unpredictable, uncontrolled, maybe even 
inefficiënt, but also one that is robust and effective. Competing on the edge is 
complicated and demanding, but it is also an approach to strategy that works… 
when the name of the game is change.’ (Brown & Eisenhardt, 1998: 247). 
Weinig opbeurend? Ach, bedenk dat het ‘organisatieleven’ toch vooral is met 
een open mind openstaan voor verandering. Organisatiemens, durf te leven! 
Wij zijn er niet voor om u voor te schrijven hoe u organisatieverandering moet 
aanpakken. Van de andere kant krijgen wij soms de begrijpelijke kritiek dat we 
het probleem mooi kunnen schetsen, maar de oplossing niet aandragen. Een 
prachtige paradox voor onszelf als onderzoekers/adviseurs! Als onderzoeker 
mag je problemen schetsen; maar als adviseur mag je ze niet laten liggen… Wij 
hebben echter de wijsheid niet in pacht. De Ierse singer-songwriter Van Mor-
rison maakte ooit een plaat met de veelzeggende titel ‘No guru, no method, no 
teacher’ (1986). Dat spreekt ons wel aan.

Niettemin willen we u als manager een hart onder de riem steken met een 
constructieve kijk op de paradoxaliteit en complexiteit waarmee organisaties 
vandaag de dag worden geconfronteerd (tabel 5.4). Hoe zou je daar als mana-
ger naar kunnen kijken? Wij hebben in dit boek gepleit om open te staan voor 
‘ingewikkelde dingen’. Daar win je in de politiek geen stemmen mee, en we 
vinden het begrijpelijk dat managers in organisaties ook niet meteen enthou-
siast worden. Dat hebben we geprobeerd uit te leggen in paragraaf 5.2 over de 
moeilijke kant van veranderen. Toch is ‘ingewikkeld’ naar ons oordeel ook 
hartstikke leuk, spannend en uitdagend. Je kunt ervan leren, zowel cognitief 
als door het opdoen van ervaringen. Voor artiesten en kunstenaars is dat ken-
nelijk wat gemakkelijker. We hebben namelijk nog een citaat van een muzikant 
voor u, van avant-garde popmuzikant Frank Zappa: ‘Without deviation from 
the norm, progress is not possible’ (Zappa, 1989: 185). Innoveren vereist deviant 
gedrag. 
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Tabel 5.4:  Kijken naar organisatorische situaties (afgeleid van Ramaekers, 
2002; Bootsma & Lechner, 2002)

Perspectief vanuit de 

manager

‘oude kijk’: uitgaan van de trits rationeel, 

logisch, causaal

‘nieuwe kijk’: openstaan voor complexiteit, 

zelforganisatie en het onverwachte

Op strategie Zoeken naar evenwicht Zoeken naar mogelijkheid voor verandering 

(scheppen van chaos)

Op planning Streven naar vaste doelen en beheersbaar-

heid

Openstaan voor verandering als het zich aan-

dient (bij zogeheten ‘bifurcatiepunten’)

Op fluctuaties Trachten te dempen Verwelkomen als kansen voor nieuwe ideeën 

Op verandering Stap voor stap planmatig en projectmatig 

aanpakken (incrementeel)

Accepteren dat verandering andere richtin-

gen kan inslaan en daarop inspelen (open-

staan voor ‘zelforganisatie’)

Op chaos Gebruiken als excuus om in te grijpen en 

evenwicht (orde) te herstellen

Aangrijpen als gelegenheid tot inzicht, groei 

en zelfvernieuwing

Op lange termijn Formuleren van samenhangende missie, 

visie, strategie en doelen (lineair, top-

down)

Reflecteren op opkomende ontwikkelingen 

en strategie (iteratief, bottom-up, emergent, 

scenariogewijs)

Op korte termijn Behalen van vooraf vastgesteld resultaat 

(complexiteitsreductie)

Richten op meerdere resultaten en die ach-

teraf evalueren (vergroten van variatie en 

reflectie op interactiepatronen)

Op organisatiestructuur Hiërarchisch met optimalisering van doel-

communicatie, verantwoording en zelfstu-

ring (als emancipatie, empowerment)

Hiërarchisch gecombineerd met een net-

werk (van teams) met optimalisering van 

interactieprocessen, kennisuitwisseling en 

zelforganisatie (spontane naar nieuwe orde 

tenderende kracht binnen het systeem) 

Op de eigen taakopvat-

ting als manager

Ruimte bieden voor persoonlijke ontwikke-

ling binnen kaders en rollen (medewerkers 

beschermen, coachen, faciliteren) gericht 

op vaste targets en resultaten

Ruimte bieden voor variatie, het onverwach-

te, en leren (dialoog, coachen, faciliteren) met 

scherp oog voor bewegen naar targets en 

resultaten

Op resultaat Vastomlijnd en vooraf bepaald en gericht 

op korte termijn

Combinatie van lange en korte termijn met 

duidelijke verantwoording en hard omschre-

ven grenzen (uitersten van de paradox zijn 

scherp benoemd)

Om de samenhang van de onderwerpen in dit boek te benadrukken, bieden we 
u wederom enkele vragen voor zelfreflectie in onderstaande tekstbox.
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Managen van verandering
–  In hoofdstuk 2 stelden we de vol-

gende vraag: In hoeverre houden 

we bij het doorvoeren van veran-

deringen rekening met paradoxen, 

met de noodzaak van een integrale 

oplossing en met motivatie en con-

trole over het veranderproces: letten 

we op bedrijfskundige en bedrijfs-

economische doelen, op draagvlak 

onder medewerkers en op de koppe-

ling met het mobiliseren van human 

resources? Versterkt dit ons veran-

dervermogen? 

–  Hebben wij al of niet expliciet een 

managementconcept en een ver-

anderconcept van waaruit we wer-

ken? In hoeverre houden we daarin 

rekening met de vraagstukken van 

systeemsamenhang, complexiteit en 

geautomatiseerd gedrag? 

–  Zijn situaties in onze organisatie te 

benoemen in termen van paradoxen, 

dilemma’s en contradicties? Welke 

zijn dat? Kunnen we ze ook verklaren: 

hoe zijn ze ontstaan; waarom blijven 

ze in stand?

–  Zijn de veranderprocessen in onze 

organisatie transparant? Zeggen we 

echt wat we vinden? Kan dat in onze 

organisatie? Is er reden om aan te 

nemen dat er in serieuze mate sprake 

is van defensief gedrag en van orga-

nisatiedefensiemechanismen?

Innoveren met behulp van slimmer wer-
ken en sociale innovatie
–  In hoofdstuk 2 stelden wij vragen 

over de aspecten van sociale innova-

tie, stroomsgewijs organiseren, het 

mobiliseren van human resources en 

motivatie en controle bij verande-

ringstrajecten. Ook formuleerden we 

de vraag of wij al ideeën hebben voor 

concrete interventies en maatrege-

len? U kunt die vragen wellicht nog-

maals bekijken als u destijds geen 

antwoord had (blz. 41).

U als manager 
–  In hoeverre ben ik in staat om het 

strategische vermogen, het ver-

andervermogen, en het sociaal in-

novatieve vermogen (figuur 2.1) met 

elkaar te verbinden?

–  In hoeverre ben ik in staat om be-

drijfskundige en bedrijfseconomi-

sche doelen, doelen van mobilise-

rend HRM-beleid en mensgerichte 

arbeidsrelaties (figuur 2.1) met elkaar 

te verbinden?

–  In hoeverre ben ik in staat om con-

structief om te gaan met paradoxen 

en complexiteit?

–  Wil ik dat eigenlijk wel?

–  Zo ja, wat heb ik daarvoor nodig? Wat 

zou ik kunnen leren en afleren?

Zelfreflectie

Ka
de

r 5
.3
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Om u paradoxaal te prikkelen om verandering handen en voeten te geven én 
tegelijkertijd toch niet in de valkuilen te stappen die wij in dit hoofdstuk be-
handelen, een strip met een knipoog van de bekende eenoog.

Figuur 5.3: Dokter Sigmund adviseert de manager (De Wit, 2008: 89)
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6 O efening: Tips en stappen om 
slimmer werken en sociale 
innovatie te snappen

6.1  Introductie

Een organisatieverandering bestaat uit drie fasen: 1] diagnose, 2] veranderstra-
tegie, 3] inter ventieplan en interventies (De Caluwé & Vermaak, 1999:99-148). 
Daarna kan een fase van evalueren en weer terugkoppelen worden toegevoegd. 
Dat behandelen we hier niet (zie bijvoorbeeld De Leeuw, 1994). In de diagno-
sefase wordt geanalyseerd wat het probleem is. De strategiefase verheldert wat 
de hefboom is voor verandering. Het in terventieplan beoogt de implementa-
tie van de verandering te segmenteren en te faseren tot een haalbaar proces, 
van op elkaar volgende en elkaar versterkende activiteiten. De interventie of 
interventies worden vervolgens uitgevoerd volgens het interventieplan waar-
bij bezinning en bijsturing nodig kunnen zijn. We bieden u een handreiking 
voor Slimmer Werken en Sociale Innovatie door achtereenvolgens de fasen 
van diagnose, veranderstrategie en interventie te bespreken. We sluiten af met 
een overzicht van mogelijke interventies. De titel gaat over ‘het snappen van de 
stappen’, maar uiteindelijk gaat het erom of u met slimmer werken en sociale 
innovatie daadwerkelijk aan de slag gaat.

Dit boek gaat in belangrijke mate over paradoxen. Het zou daarom vreemd zijn 
om te doen alsof een stappenplan de oplossing is voor innovatievraagstukken. 
Het is slechts een hulpmiddel. Innoveren is ten eerste op zichzelf al paradoxaal. 
Hoewel het logisch lijkt om ideeën te kopiëren die werken, kan van een win-
nende strategie op langere termijn alleen maar sprake zijn als deze is gebaseerd 
op het zich werkelijk weten te onderscheiden van concurrenten. Paradoxaal is, 
ten tweede, ook dat innovaties tot doel hebben om markposities te beschermen 
en te zorgen voor stabiliteit en continuïteit, terwijl innovatie per definitie leidt 
tot onzekerheid en instabiliteit (Fonseca, 2002). Vanuit het gezichtspunt van 
complexiteit is dit niet erg of bedreigend, maar juist een uitnodiging om meer 
open in de wereld van onzekerheid te stappen, en dat te doen op een participa-
tieve wijze. Dat wil zeggen in strategische discussie met elkaar om de strategi-
sche kansen en mogelijkheden te verkennen. 
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Scenarioplanning biedt in dit verband een manier om om te gaan met zulke 
onzekerheid. Van der Heijden (1996) stelt dat plannen maken voor de toekomst 
neerkomt op voortdurend leren, en dat in onzekere situaties plannen maken 
niets anders is dan onophoudelijk leren. Deze auteur, voormalig hoofd van sce-
narioplanning bij Shell, gaat ervan uit dat organisaties bevolkt worden door 
goed nadenkende mensen, die door interacties hun ideeën met elkaar delen, 
en door dit op een systematische manier te doen erin slagen beoogde resulta-
ten te behalen. Scenarioplanning is, vanuit het businessdoel van de organisatie, 
het gezamenlijk zoeken naar meervoudige, plausibele toekomstrichtingen. Dat 
noemt Van der Heijden de ‘kunst van strategisch converseren’. 
Die kunst is tegelijk het succesvol omgaan met de paradox van controle in or-
ganisaties, waarmee managers te maken hebben. Van managers wordt ver-
wacht dat zij ‘in control’ zijn van de situaties waarin hun business zich bevindt. 
Zij zijn immers ‘in charge’. Bij onverwachte gebeurtenissen wordt van hen ver-
wacht dat ‘things under control’ zijn. Het slechtste wat een manager kan doen, 
is zeggen dat hij of zij ‘not in control’ is. Maar hoe kan een manager controle 
hebben over zaken die onbeheersbaar zijn, zoals het gedrag van concurrenten, 
nieuwe wetgeving of het op- en neergaan van economische cycli? Managers 
moeten eenvoudigweg zien te leven met het idee dat zij tegelijkertijd ‘in con-
trol’ en ‘not in control’ zijn (Streatfield, 2001). 
De aanbeveling die wij willen doen is dat u een organisatieverandering op het 
vlak van slimmer werken en sociale innovatie niet vanuit een strak keurslijf 
aanvliegt. De complexiteit en onvoorspelbaarheid van verandering en strate-
giebepaling vragen om een flexibele grondhouding, het participatief betrekken 
van betrokkenen en het voeren van dialoog. De toekomst is altijd anders.

6.2  Diagnose

U heeft wellicht al een idee wat uw ‘probleem’ is, als u heeft besloten om iets 
te ondernemen op het vlak van slimmer werken of sociale innovatie. Het kan 
echter zo zijn dat u nog niet alle kanten van het probleem hebt onderzocht. Bij-
gaande Quick Scan Kan het Slimmer? kan u helpen eventuele blinde vlekken 
op te vullen (gebaseerd op Jongkind, Oeij & Vaas, 2003: 35-37).
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Tabel 6.1: Quick Scan Kan het Slimmer?
Thema Komen soortgelijke problemen of verstoringen bij 

u voor?

Als uw antwoord vaak ‘ja’ is, kijk dan in de rechterkolom

Oplossingsrichting

Strategie

Strategische 

oriëntatie

Onze alertheid op ontwikkelingen in de omgeving is •	

onvoldoende.

We halen onvoldoende kennis van buiten naar bin-•	

nen.

We werken te weinig samen met derden / participe-•	

ren te weinig in netwerken.

Bepaal de positie en wensen van concur-

renten en van klanten: kijk vervolgens 

hoe de organisatie beter kan worden 

afgestemd op eisen van responsiviteit, 

kennisabsorptie en samenwerking.

Overweeg samenwerking met onderwijs- en 

kennisinstellingen.

Product-markt-

verbetering

We vinden onvoldoende nieuwe markten / klanten.•	

We verbeteren / verfijnen onze producten / diensten •	

onvoldoende.

Maak een portfolioanalyse van uw 

producten /diensten; kijk dan welke 

innovatie-eisen zich aandienen; maak 

strategische keuzen.

Zie het voorbeeld van Google: ‘De innova-

tiemachine’ in de kennisbank van de website 

van het NCSI: www.ncsi.nl.

Technologie

Technologie- 

en ICT-toepas-

sing

Onze informatiesystemen werken niet altijd even •	

goed. Ze zijn lastig te begrijpen en ermee werken 

kost te veel tijd.

Onze informatiesystemen en technologie bepalen •	

te veel hoe wij hier werken.

Onze informatiesystemen en technologie zijn te oud •	

om aan de hedendaagse, flexibele eisen te voldoen.

De informatie die we krijgen klopt regelmatig niet, is •	

vaak te laat of onvolledig. 

Bepaal eerst hoe werkprocessen en func-

ties eruit zouden moeten zien; kijk dan 

welke systemen nodig zijn om deze pro-

cessen te ondersteunen.

Laat u inspireren door ‘Het Nieuwe Werken’, 

d.w.z. ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ werken 

met de nieuwe mogelijkheden van ICT en 

Web 2.0. Zie het voorbeeld van KPN in de 

kennisbank van de website van het NCSI: 

www.ncsi.nl.

Ergonomie We hebben verouderde werplekken en meubilair•	

We hebben ongunstige arbeidsomstandigheden•	

We hebben veel werkzaamheden waarbij eenzijdige •	

(fysieke) belasting veel voorkomt en / of langdurig 

in dezelfde houding wordt gewerkt

Er zijn klachten over werkdruk, RSI en fysieke be-•	

lasting

Maak gebruik van ergonomie- en orga-

nisatiedeskundigen om werkplekken 

gezond en productief in te richten.

Glaszetterbedrijven ontwikkelden met 

deskundigen hulpmiddelen. Daarmee is de 

productiviteit omhoog en het ziekteverzuim 

omlaag gegaan. Beschreven in: Slimmer 

werken begint bij jezelf. Experimenten met 

sociale innovatie (2006) FNV Bondgenoten; 

en op de NCSI-website: www.ncsi.nl.
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Organisatie

Inrichting van 

het werkproces

We hebben lange, weinig concurrerende doorloop-•	

tijden.

Tussen verschillende werkplekken en afdelingen •	

bestaan te lange wachttijden, veel voorraden en 

onderhanden werk.

We maken nog te veel fouten in het werk, hebben •	

een te hoge uitval en maken te veel vergissingen.

We hebben te veel ontevreden klanten, die bellen •	

om te vragen waar de bestelling blijft, wanneer hun 

probleem wordt opgelost of waarom de kwaliteit 

achterblijft.

We hebben onvoldoende flexibiliteit in het werk-•	

proces.

Probeer het werkproces meer stroomsge-

wijs in te richten en het aantal en variëteit 

van de mogelijke afstemmingsrelaties 

tussen afdelingen zoveel mogelijk te 

beperken.

Zie beschreven cases van Bravilor en Karhof 

in Van Rhijn et al, 2008, Tuinzaad et al, 2008; 

ook te vinden op de NCSI-website: www.ncsi.

nl. Zie verder cases in Jongkind et al, 2003, 

Oeij et al, 2005.

Inrichting van 

functies, taken, 

afdelingen en 

teams

We moeten onevenredig veel afstemmen om het •	

zaakje draaiende te houden.

We hebben veel bazen, afdelingschefs en hoofden •	

nodig om de werknemers te sturen en hun werk te 

kunnen controleren.

We hebben te veel lagen.•	

In onze organisatie bestaat regelmatig onhelder-•	

heid over taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden. 

In onze organisatie zijn de normen waaraan moet •	

worden voldaan onduidelijk; we weten niet wan-

neer we ons werk ‘gewoon goed’ hebben gedaan.

Probeer op het niveau van functies, teams 

en afdelingen zo breed en volledig moge-

lijke opdrachten neer te leggen, met de 

daarbij benodigde beslismogelijkheden 

over zaken als budget, kwaliteit, taakver-

deling; maak dit niveau (mede)verant-

woordelijk voor het contact met de ‘klant’.

Zie de nieuwe wijkgerichte werkwijze van 

thuiszorg-instelling Meander, waar be-

voegdheden naar de wijkverpleegkundigen 

zijn verschoven. Bekijk een filmpje over Me-

ander via de website van het NCSI. Zie ook de 

casus Buurtzorg Nederland in de kennisbank 

van de NCSI- website: www.ncsi.nl.

Management-

structuur 

Er is vaak kritiek op de besluitvorming, zoals over te •	

veel top-down beslissingen, besluiten die niet wor-

den nageleefd en besluiten die ondoorzichtig zijn, 

te weinig overleg, inspraak of medezeggenschap.

Er is veel kritiek op de kwaliteit van het manage-•	

ment, zoals over managers die zich verschuilen, fa-

lende managers, te weinig bezielende en charisma-

tische managers, of te weinig innovatieve managers.

Er is geen vertrouwen in het management, hetgeen •	

blijkt uit gebrek aan draagvlak voor besluiten.

Het (midden)management zit klem tussen twee •	

vuren en heeft zelf te weinig manoeuvreerruimte.

Het management opereert niet effectief. 

Dat kan liggen aan de structuur van de 

organisatie (zie eerder) of aan de kwaliteit 

van de managers. Pas de organisatiestruc-

tuur aan en / of faciliteer de competentie-

ontwikkeling of outplacement van 

managers.

Zie voor een alternatief managementcon-

cept de cases FiNext en De Dommel in H5 

en in de kennisbank van de NCSI- website: 

www.ncsi.nl.

Tabel 6.1: Vervolg
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Organisa-

tiebeleid en 

management-

systemen

Er is veel kritiek op het organisatiebeleid en op de •	

toepassing van managementsystemen. Deze kri-

tiek komt tot uitdrukking in stellingen als: 1] gebrek 

aan visie en richting, te veel continue verandering 

/ reorganisatie, 2] onhelder financieel bestuur, on-

verantwoorde uitgaven, een ongezonde financiële 

situatie, 3] tekortschietende acquisitie en verkoop, 

te weinig (terugkerende) klanten, consumenten, 

cliënten, niet-aansprekende producten / diensten, 

4] door automatisering uitgeholde banen, onjuiste 

informatie en slecht achterhaalbare informatie / 

gegevens, 5] gebrek aan loopbaanmogelijkheden, 

ontevreden personeel, hoog verloop van personeel, 

hoog verzuim van personeel, ongunstige (niet-

concurrerende) arbeidsvoorwaarden, 6] slechte 

communicatie, slechte communicatiemiddelen.

Deze punten hebben raakvlakken met de 

diverse organisatiebeleidsvelden, name-

lijk: 1] strategisch beleid, 2] bedrijfseco-

nomisch / financieel beleid, 3] marketing 

& sales, 4] technologie- en ICT-beleid, 

5] HRM-beleid, 6] communicatiebeleid. 

Formuleer helder beleid op deze be-

leidsvelden en zorg ervoor dat het wordt 

uitgevoerd. Benut managementsystemen 

zoals Balance Score Card en het Integrale 

Nederlands Kwaliteitszorgmodel en ma-

nagementconcepten, zoals Sociotech-

niek, Business Process Redesign.

Zie de case van DSM in H4, waar een inte-

graal concept heeft geleid tot zelfsturende 

teams die systematisch aan productvernieu-

wing werken. Zie ook Schuiling, 2008.

Personeel & Gedrag

Flexibilisering 

van de arbeid

Arbeidsrelaties, 

contracten, 

arbeids- en be-

drijfstijden

In onze organisatie hebben we problemen met •	

afstemming van het personeel op het werkaanbod: 

dan weer te veel en dan weer te weinig personeel 

voor het beschikbare werk.

Ons personeel is beperkt inzetbaar: de meeste •	

werknemers hebben één, hooguit twee taken die zij 

kunnen doen.

Wij werken bij ons met vaste (openings)tijden.•	

Van klanten horen wij regelmatig dat wij slecht be-•	

reikbaar zijn.

Bepaal de flexibiliteitbehoefte in het 

werkproces (de vraag, het werkaanbod); 

bepaal vervolgens welk personeel daar-

voor nodig is in termen van aantal uren 

en kwalificaties; leid mensen op of werf 

mensen met benodigde kwalificaties; laat 

mensen op de werkvloer samen hun eigen 

werktijdenregeling maken (zelfroosteren) 

op basis van de flexibiliteitbehoefte ofwel 

het werkaanbod; analyseer de behoefte 

aan maatwerk in arbeidsrelaties.

Zie de casus van het ‘capaciteitsrooster’ bij 

de Politie Kennemerland in de kennisbank 

van de NCSI-website: www.ncsi.nl.

Tabel 6.1: Vervolg
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Kwalitatieve 

bezetting

Kwalificatie, op-

leiding, training

We hebben regelmatig behoefte aan bepaalde •	

deskundigheid of competenties die wij in de organi-

satie niet hebben.

Idem als hiervoor

Zie het voorbeeld van Sierteelt Direct, een 

samenwerking tussen een bloemenvei-

ling en een logistiek bedrijf, waarbij het 

probleem is opgelost door samenwerking 

met een (keten)partner die juist wel mensen 

heeft met de ontbrekende kwalificaties. 

Een andere weg is die van het voortdurend 

aandacht besteden aan de kwalificaties en 

competenties van medewerkers. Horecaon-

dernemer Hajé de Jager heeft hiervoor het 

‘competentiepaspoort’ ingevoerd. Kijk in de 

kennisbank op de NCSI-website: 

www.ncsi.nl.

Leiderschaps-

stijl

Normen en 

waarden (orga-

nisatiecultuur)

Communicatie-

gedrag (open-

heid, transpa-

rantie)

Rolgedrag

Beslis- en be-

sluitcyclus

klachten over leidinggevenden;•	

gebrek aan discipline;•	

uiteenlopende meningen over het doel van de or-•	

ganisatie;

een ‘eilandencultuur’ / ‘hokjescultuur’;•	

een slechte werksfeer;•	

gebrek aan respect voor elkaar;•	

‘wij-zij’ denken;•	

dubbele, impliciete, onduidelijke boodschappen;•	

gebrek aan toelichting op besluiten;•	

niet weten waarom iets gedaan wordt;•	

onbekend zijn wanneer je je werk goed doet;•	

onduidelijkheid wat van je verwacht wordt;•	

mensen die niet de juiste dingen doen;•	

hobbyisme;•	

overhaaste besluiten;•	

weinig openheid over te nemen besluiten;•	

weinig medezeggenschap voor medewerkers;•	

ongelijke verdeling van effecten van besluiten;•	

meningsverschillen over besluiten.•	

Benoem het gewenste gedrag; schep de 

condities voor gewenst gedrag op deze 

velden door de structuur zo aan te passen 

dat deze gedrag faciliteert; train en school 

medewerkers en leidinggevenden waar 

nodig; geef het voorbeeld;

Maak een analyse in hoeverre sprake is 

van defensief gedrag.

Aluchemie wist verstoorde arbeidsrelaties 

te overwinnen en ontving daarvoor in 2008 

een AWVN Innovatie trofee. Lees erover in de 

kennisbank op de NCSI-website: 

www.ncsi.nl.

Tip: Werk de eerste keer niet al te gedetailleerd. U heeft wellicht al ideeën over 
wat niet goed loopt in de organisatie. Met de checklist kunt u het beeld comple-
ter maken. Maak een lijstje van punten. Probeer een plaatje te maken van hun 
samenhang. Zo ontstaat uw eigen ‘praatstuk’. Toets het aan de mening van an-
deren binnen de organisatie. Dialoog is hier op zijn plaats. Bepaal daarna dan 
of u meer in detail de checklist wilt doorwerken. 

Tabel 6.1: Vervolg
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6.3  Veranderstrategie

De veranderstrategie is een samenhangend geheel van uitgangspunten (visie, 
missie en diagnose) voor het vormgeven van de verandering (De Caluwé & 
Vermaak, 1999). Deze strategie kan worden ontwikkeld door zes basisvragen te 
beantwoorden:

Wat moet er veranderen? Wat is het doel, de uitkomst, het beoogde effect. 1. 
Deze vraag is gerelateerd aan de aspecten uit het SuperTOP-model (Oeij, 
juni 2009): strategie, technologie, organisatie, personeel, interacties of een 
combinatie van aspecten;
Hoe ziet de situatie eruit? Het antwoord vloeit voort uit de diagnosefase (vo-2. 
rige stap);
Wat is het verschil tussen de huidige en gewenste situatie (‘ist’ versus ‘soll’)?3. 
Is er sprake van blokkades, weerstand of juist van energie?4. 
Kunnen en willen de veranderaars de verandering aan?5. 
Is de verandering haalbaar en realiseerbaar?6. 

Figuur 6.1 is een koppeling tussen het SuperTOP-model en typen interventies 
(Jongkind & Oeij, 2006; Jongkind, Oeij & Vaas, 2003; Oeij, juni 2009 enerzijds 
en Cummings & Worley, 2001 anderzijds). Het SuperTOP-model1 verwijst naar 
strategische, technologische, organisatorische en perso nele aspecten van slim-
mer werken en sociaal innoveren, en naar interactieprocessen. Strategische 
vraagstukken gaan vooraf aan keuzen over het inrichten van de organisatie. 
Met de in-door-uit-metafoor wordt dit inrichtingsproces uitgebeeld: de ‘input’ 
van een organisatie (middelen, mensen, materialen) wordt getransformeerd in 
de ‘door’-fase (throughput) tot ‘output’ (producten / diensten, productiviteit, 
tevreden klanten en medewerkers, toegevoegde waarde). De ‘door’-fase is de 
organisatieinrichting, de mix binnen de driehoek van Technologie, Organisa-
tie en Personeel. Daarbinnen vinden ook de interacties tussen mensen plaats: 
organisatiegedrag en organisatiecultuur. In het model relateren we deze inter-
actieprocessen aan ‘personeel’. Het SuperTOP-model correspondeert met de 
stappen strategie, technologie, organisatie en personeel & gedrag van de ‘Quick 
Scan Kan het Slimmer?’ (tabel 6.1).

1  Eerst was er het TOP-model (Technologie, Organisatie, Personeel) waaraan later strategie is 
toegevoegd; maar omdat STOP-model een negatieve grondtoon heeft, is gekozen voor Super-
TOP-model, waarbij Super verwijst naar Strategie. Het aspect Interactieprocessen is niet ver-
werkt in de term, maar wel in het model (Oeij, juni 2009).
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Figuur 6.1: Het  SuperTOP-model

We onderscheiden vier typen interventies (Cummings & Worley, 2001) die in 
verband worden gebracht met de vier bronnen van sociale innovatie (strategi-
sche oriëntatie, slimmer organiseren, fl exibel werken en product-marktverbe-
tering):
–   strategische interventies zijn gerelateerd aan strategische vraagstukken over 

te leveren producten of diensten, de keuze van markten of klantsystemen 
en het om gaan met omgevingsdynamiek. Het doel is met name een afstem-
ming van de or ganisatie met haar omgeving. Voorbeelden van interventies 
zijn fusies en acquisi ties (overnames), allianties, partnerships en joint ven-
tures, integrale verandering van businessstrategieën en organisatorische 
systemen, grootschalige cultuurver andering, overstappen op andere be-
drijfsfi losofi eën en managementmodellen. En natuurlijk ook nieuwe of aan-
gepaste producten en diensten. Voor MKB-organisaties kan het vooral ook 
gaan om kennisabsorptie, samenwerking en netwerken en het verbeteren en 
vernieuwen van producten en diensten, markten en klanten. Veranderaars 
hebben vaak de ambitie de algemene grondslag voor ‘toegevoegde waarde-
creatie’ van de organisatie te verbeteren. Verwant hiermee zijn de sociale in-
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novatiebronnen strategische oriëntatie en product-marktverbetering;
–  technostructurele interventies zijn gerelateerd aan vraagstukken over tech-

nologie en structuur en betreffen arbeidsverdeling en organisatiestructuur, 
het vervaardi gen van producten of diensten en het koppelen van mensen 
aan taken. Het gaat vooral om interventies gericht op het verbeteren van 
productiviteit en de effecti viteit van de organisatie. Voorbeelden van inter-
venties zijn procesinrichting (bij voorbeeld van het primaire proces), toepas-
sen van nieuwe technologie en ICT, het herontwerpen en hergroeperen van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe den (in afdelingen, teams en 
functies), reorganisatie en re-engineering. Voor MKB-organisaties betref-
fen technostructurele interventies ook het op een nieuwe wijze combineren 
van techniek en personeel in nieuwe werkvormen en teams. Veranderaars 
benadrukken tegelijkertijd het belang van productiviteit en zinge ving van 
het werk ervan uitgaande dat beide het gevolg zijn van een deugdelijk orga-
nisatieontwerp. Verwant hiermee is de sociale innovatiebron slimmer orga-
niseren en de uitgangspunten van stroomsgewijs organiseren;

–  Human Resources interventies zijn gerelateerd aan vraagstukken over de 
arbeids inzet en personeelsvoorziening en richten zich op het aantrekken 
van competent personeel, op doelen en prestaties voor personeel, op het 
waarderen en belonen van hun ‘performance’, op loopbaanbeleid en ge-
zondheidsbeleid. Het doel is door middel van personeelsbeleid medewerkers 
beter te integreren in organisaties en daarmee de inzet van personeel beter 
af te stemmen op het werkaanbod. Orga nisatieverandering op dit gebied 
wordt aangeduid met HRM-interventies. Voor beelden zijn interventies over 
beloningssystemen, stressmanagement, arbeidstij denmanagement, diversi-
teitsbeleid en mobiliteitsbeleid. Voor MKB-organisaties gaan HRM-inter-
venties vooral over de praktijk en niet zozeer over beleid, en wel op het vlak 
van flexibilisering van arbeid en maatwerk in arbeidsrelaties. Veranderaars 
uit deze hoek hebben de focus op mensen in organisaties en gaan ervan uit 
dat de organisatorische effectiviteit gebaat is bij het integreren van men sen 
in organisaties. Verwant hiermee is de sociale innovatiebron flexibel werken 
en de uitgangspunten van mobiliserend HRM-beleid;

–  interventies op interactieprocessen zijn gerelateerd aan vraagstukken over 
sociale processen tussen mensen, zoals communicatie, besluitvorming, 
leiderschap en groepsdynamica. Interventies op interactieprocessen zijn 
bijvoorbeeld teambuil ding, conflictbeheersing en mediation, gedragstrai-
ningen en procesbegeleiding. Doel is een verbinding te bewerkstelligen tus-
sen mensen in organisaties en de processen waarmee zij organisatiedoelen 
wensen te bereiken. Voor MKB-organisaties gaat dit type interventies over 
de gedragsverandering van medewerkers en niet in de minste plaats om die 
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van de ondernemer zelf. Veranderaars uit deze traditie hechten waarde aan 
menselijke zin ge ving en verwachten dat het beter functioneren van mensen 
in organisatieproces sen leidt tot een verhoogde organisatorische effectivi-
teit. Geen van de sociale innovatiebronnen is hiermee rechtstreeks verwant. 
Echter, bij elk van de drie eerdergenoemde interventies is gedragsbeïnvloe-
ding (interventies op interactieprocessen) wel aan de orde. De beschreven 
uitgangspunten over de ‘psychologie van veranderen: motivatie en controle’ 
in hoofdstuk 2 zijn hier van toepassing.

 
Met behulp van dit SuperTOP-model en op grond van het doorlopen van de 
Quick Scan Kan het Slimmer? zult u een vrij goed beeld hebben van de beno-
digde verandering en ideeën hebben over de gewenste interventies. Stel dat 
vraag 1 (wat moet er veranderen?) en 2 (hoe ziet de situatie eruit?) intussen door 
u – min of meer provisorisch – zijn beantwoord. De derde vraag (wat is het 
verschil tussen de huidige en gewenste situatie?) is dan vaak een kwestie van 
verbeteren of vernieuwen, ofwel van niet al te vergaande aanpassingen plegen 
(incre menteel) versus innovatieve, ingrijpende veranderingen (radicaal) toe-
passen. MKB-organisaties hebben het overigens vaker over verbeteringen en 
aanpassingen dan over ‘innovaties’ of ‘inventies’. Interventies zijn te onder-
scheiden in radicale en incrementele innovaties, ofwel schoksgewijze en staps-
gewijze vernieuwing (ook wel respectievelijk exploratief en exploitatief), en in 
reac tieve en proactieve responsen op situaties. Reactief verwijst naar het reage-
ren op een situatie die al is veranderd en proactief reageren betreft het anticipe-
ren op veranderin gen die nog komen. Als we de dimensies met elkaar kruisen, 
ontstaan vier typen inno vatie (tabel 6.2):

Tabel 6.2: Typen innovaties (Van der Wolk et al., 2009)

Typen innovaties

Radicaal veranderen Incrementeel veranderen

Reactief ingrijpen

1. Reorganisatie, fusie

	 •	 gericht	op	totale	organisatie

	 •	 ‘totale	innovatie’

2.  Kleine oplossingen en verbeterin-

gen

	 •	 gericht	op	procesoplossingen

	 •	 ‘sociale	innovatie’

Proactief ingrijpen

3. Uitvindingen

	 •	 	gericht	op	nieuwe	producten/	

diensten

	 •	 ‘technische	innovatie’

4. Kleine vernieuwingen

	 •	 	gericht	op	processen	en/of	 

product -/dienstaanpassingen

	 •	 ‘sociale	innovatie’

7658_slimmer werken.indd   135 29-04-2010   10:30:03



136
S l i m m e r  w e r k e n  e n  s o c i a l e  i n n o v a t i e

1.  Totale innovaties (positie 1) zijn radicale veranderingen zoals reorganisaties 
en fusies die betrekking hebben op de gehele (of grote delen van de) organi-
satie. Deze zijn veelal reacties op externe ontwikkelingen. Soms anticiperen 
organisaties op ingrijpende veranderingen en dan is het proactief, maar dat 
komt weinig voor (zie ook Jacobs & Snijders, 2008). Deze interventies zijn 
per definitie strategisch van aard, en zullen vanwege hun verstrekkendheid 
vergezeld gaan van technostructurele interventies, Human Resources-in-
terventies en interventies op interactieprocessen. De laatste drie genoemden 
zijn eigenlijk een gevolg van het strategische besluit tot een totale innovatie. 
Voor MKB-organisaties is een totale innovatie uiteraard ook erg ingrijpend 
en zeer intensief, omdat vaak alle organisatieleden ermee te maken hebben. 
Voor veel mensen brengt zo’n ingreep onevenredig veel werk mee.

2.  Met technische innovatie (positie 3) bedoelen we ‘uitvindingen’ zoals nieuwe 
producten en diensten. ‘Technisch’ betekent in dit verband dat deze uitvin-
dingen niet sociaal zijn ingebed in de organisatie die deze nieuwe producten 
of diensten maakt. De innovatieparadox heeft hiermee te maken. Veel tech-
nische vindingen worden niet te bate gemaakt door het ont breken van bege-
leidende sociale ingrepen. Dat komt doordat ‘sociale innovatie’ ontbreekt. 
In MKB-organisaties kan dit gebeuren als de ondernemer zich volledig 
concentreert op de innovatie en de sociale aspecten over het hoofd ziet of er 
geen tijd voor vrijmaakt. Deze proactieve vernieuwing is overigens strate-
gisch van aard, gericht op product-marktverbetering, en vindt vaak plaats 
in combinatie met technostructurele ingrepen (bijv. verbeteringen aan het 
werkproces of toepassing van een nieuwe machine).

3.  Sociale innovaties (positie 2 en 4) zijn relatief kleine innovaties die incremen-
teel van aard zijn en altijd samengaan met sociale inbedding. Het gaat hier-
bij om het oplossen van bestaande problemen binnen processen en om 
aanpassingen aan processen en aan producten of diensten. Veranderingen 
die worden doorgevoerd op bijvoorbeeld het vlak van techniek, ICT, marke-
ting, strategie, procesinrichting worden vergezeld van sociale interventies, 
zoals nieuwe werkvormen, andere lei derschapsstijlen, HRM-gerelateerde 
ingrepen en interventies op het vlak van gedragsverandering. Sociale in-
novaties kunnen complementair zijn aan technische innovaties (positie 3). 
Zij kunnen zich voordoen op diverse terreinen: technostructuur, HRM en 
interacties. En ze kunnen betrekking hebben op alle vier de sociale innova-
tiebronnen: strategische oriëntatie, product-marktverbetering, slimmer or-
ganiseren en flexibel werken. In MKB-organisaties gaat het veelal om kleine 
(incrementele) oplossingen, verbeteringen en vernieuwingen, die onder-
nemers zelf niet aanmerken als ‘innovatie’. Dat vinden ze een te gewichtig 
woord. Incrementele innovaties zullen (niet alleen) bij MKB-organisaties 
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veel vaker voorkomen dan radicale innovaties. Bovendien zal er vaker spra-
ke zijn van reactief ingrijpen dan proactief ingrijpen. 

Innovatie omschreven we als een vernieuwing, verbetering of aanpassing van 
organisatieprocessen en de inzet van mensen (par. 2.3). De term innovatie ap-
pelleert vaak aan associaties met technologie. Dit kan mede verklaren waarom 
de innovatieparadox is ontstaan. Dat deze gedachte niet nieuw is, ontlenen 
we aan een citaat van managementgoeroe Moss Kanter (1984: 24): ‘The term  
‘innovation’ makes most people think first about technology (…) this is  
unfortunate, for our emerging world requires more social and organizational  
innova tion (…) Indeed, it is by now a virtual truism that if technical inno-
vation runs far ahead of complementary social and organizational innova-
tion, its use in practice can be either dysfunctional or negligible’ (geciteerd in  
Fonseca, 2002: 3). Hiermee benadrukt Moss Kanter eigenlijk ook het belang 
van sociale innovatie.
We spraken zojuist over radicale en incrementele innovatie. Dit onderscheid 
suggereert wellicht onterecht dat radicale innovatie zeer ingrijpend is en incre-
mentele innovatie niet. In lijn met het gedachtegoed vanuit de complexiteits-
wetenschap kunnen ook incrementele veranderingen verstrekkende gevolgen 
hebben. Denk nogmaals aan ‘vlindereffect’, kleine veranderingen kunnen 
grote gevolgen hebben. Zulke veranderingen kunnen worden aangeduid als 
‘disruptive innovations’ (ontwrichtend), waarmee innovaties worden bedoeld 
die niet een verfijning of verbetering zijn van bestaande producten, maar in-
novaties die eigenlijk niet aansluiten bij de bestaande vraag van klanten of bij 
hoge eisen in de markt. Disruptieve innovaties zijn juist simpelere, gemakkelij-
kere en goedkopere oplossingen voor minder eisende klanten, zoals goedkope 
‘low-service’ vliegtickets en, aanvankelijk, PC’s die veel minder krachtig waren 
dan ‘mainframes’ en worden beschouwd als ‘goed-genoeg-innovaties’ (Chris-
tensen & Raynor, 2003; Christensen, Baumann, Ruggles & Sadtler, 2006). Het 
verstrekkende zit hem dus niet in de innovatie zelf (die zou dan namelijk ‘ra-
dicaal’ zijn), maar in de sociale gevolgen en de (veranderende) verhoudingen 
tussen concurrenten op wat langere tijdschaal.

In het begin van deze paragraaf stelden we zes basisvragen over de verander-
strategie aan de orde, waarvan de eerste drie zijn behandeld. De vierde vraag, 
‘is er sprake van blokkades, weerstand of juist van energie?’, betreft een veel-
besproken fenomeen dat voorkomt op individueel en collectief niveau. Weer-
stand tegen verandering is ten dele een psychologische barrière die wordt ge-
voed door een gevoel van controleverlies. Dat gevoel kan zijn ingegeven door 
uiteenlopende factoren, zoals emotie (angst, woede), slechte arbeidsverhoudin-
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gen (conflicten, desinteresse, wantrouwen), weinig vertrouwen in zichzelf (lage 
self-effi cacy, laag zelfbeeld), en behoefte aan stabiliteit (behoefte aan veiligheid, 
te veel stress, burn-outervaring). Maar ook conflicterende belangen kunnen 
een rol spelen op zowel individueel als groepsniveau (bijvoorbeeld bedreiging 
van baan-, werk-, inkomensze kerheid). Collectieve weerstand tegen verande-
ring wordt vaak in verband gebracht met de organisatiecultuur, de overtuiging 
dat verandering niet nodig of soms zelf onmo gelijk is. Als wordt gekeken naar 
wat ten grondslag ligt aan gevoelens van weerstand, dan zijn dat doorgaans 
machtsverhoudingen, het gebrek aan het ervaren van een ‘sense of urgency’, 
de omvang en samenhang van veranderingen (hoe omvangrijker, hoe terug-
houdender), en de mate van ideologisch-emotionele geladenheid van de ver-
andering (die de identiteit van per sonen kan beïnvloeden; denk aan het hoofd-
doekje). Een veranderstrategie dient rekening te houden met deze blokkades of 
weerstand. In verband hiermee zijn we ingegaan op de taken van managers om 
constructief om te gaan met paradoxen en hebben we uitgelegd wat het mecha-
nisme is achter defensief gedrag (hoofdstuk 2 en 5). Motivatie en controle zijn 
wederom van groot belang.
Bedenk dat er ook juist energie kan vrijkomen voor een veranderrich ting. Denk 
bijvoorbeeld aan succesvolle ‘proeftuinen’, waar naar alle waarschijnlijkheid de 
kiemen zijn gezaaid voor steun voor verandering. Deze enthousiastelingen kan 
men mobiliseren. Sommige cases toonden dat een charismatische trekker van 
een verandertraject evenzeer erg stimulerend kan zijn.

Vraag 5 over het kunnen en willen van veranderaars, heeft betrekking op de 
relaties tussen belangrijke stakeholders en hun competenties. Voor de veran-
derstrategie maakt het veel uit of stakeholders op dezelfde lijn zitten wat betreft 
verwachtingen en doel stellingen. Minstens zo belangrijk is de relatie tussen 
‘mentale modellen’ die verande raars koesteren en de aard van het verander-
vraagstuk waarvoor zij zich gesteld zien. In hoofdstuk 5 noemden we diverse 
paradoxen en spanningsvelden. Organisatieleden en stakeholders nemen mo-
gelijk verschillende posities in of verschillen in hun kijk op de situatie. Meer-
voudig kijken is daardoor onmisbaar. De kans op succesvolle verandering is 
zeer gering bij de afwezigheid van een match tussen verwachtingen en doel-
stellingen. Bij dit kunnen en willen van veranderaars speelt opnieuw mee in 
hoeverre zij daartoe gemotiveerd zijn en beschikken over genoeg gevoel van 
controle. De sleutel tot meer motivatie en controle is zeggenschap bieden, geen 
dubbele boodschappen communiceren en zoeken naar gemeenschappelijke 
doelen.

7658_slimmer werken.indd   138 29-04-2010   10:30:04



139
O e f e n i n g

De zesde vraag, ten slotte, over haalbaarheid en realiseerbaarheid, is vooral de 
optelsom van de voorgaande vijf vragen. Is het verschil tussen de huidige en ge-
wenste situatie over brugbaar; is er voldoende draagvlak bij alle stakeholders op 
alle niveaus; is er vol doende tijd, geld en menskracht; zo niet, kan de uitkomst 
worden bijgesteld of de aan pak worden aangepast? Op grond van de antwoor-
den kan een beslissing worden genomen. Go of no-go?

6.4  Interventieplan en interventies

Het interventieplan is een integraal, consistent, haalbaar en relevant plan voor 
inter venties in de organisatie gericht op het feitelijk implementeren van beoog-
de uitkom sten van een verandering (De Caluwé & Vermaak, 1999). Integraal 
wil zeggen samen hangend; consistent wil zeggen gericht op dezelfde uitkomst; 
haalbaar wil zeggen stuurbaar en uitvoerbaar; en relevant wil zeggen dat het 
bijdraagt aan beoogde uitkom sten. De interventies worden geconcretiseerd en 
logisch geordend (bijvoorbeeld eerst mensen opleiden, dan participatief werk-
processen aanpassen, vervolgens functionele specificaties vaststellen voor on-
dersteuning door ICT-systemen). Ook zullen beheers matige aspecten moeten 
worden geregeld zoals bemensing, middelen, tijdsplanning, mijlpalen en infor-
matievoorziening en communicatie.
Bij beoogde interventies spelen eigenlijk altijd zes kenmerken een rol: uitkom-
sten, historie, actoren, fasen, communicatie en sturing (De Caluwé & Vermaak, 
1999: 69-98). Zo ook bij interventies over Slimmer Werken en Sociale Innova-
tie. Deze zes kenmerken dienen zich aan, omdat met een organisatieverande-
ring een bepaalde uit komst wordt nagestreefd, die geworteld is in historische 
ontwikkelingen, en tot stand komt door middel van een beïnvloedingsspel van 
actoren, waarbij fasen worden door lopen, waarbij wordt gecommuniceerd, ter-
wijl het proces tevens dient te worden be stuurd.

Met organisatieverandering probeert u ten eerste bepaalde uitkomsten te 
bewerk stelligen. Hoewel lang niet altijd precies vooraf kan worden vastgesteld 
waar men ein digt, zijn er altijd wel richtinggevende veranderideeën. In figuur 
6.1 van het Super TOP -model kunnen deze worden gepositioneerd in het blok 
‘UIT’: onder meer kan het gaan om verbe terde productiviteit en kwaliteit van 
arbeid, maar in het geval van publieke dienstverle ning kan worden gedacht aan 
tevreden burgers en instellingen. De gedachte is dat deze uitkomsten gereali-
seerd kunnen worden met strategische, technostructurele, HRM- of interactie-
interventies.
Beoogde veranderingen hebben in de tweede plaats een voorgeschiedenis. Er 
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is sprake van het op elkaar inwerken van contextuele factoren (zoals kenmer-
ken van or ganisatie, sector, eerdere verandertrajecten, padafhankelijkheden), 
concrete aanleidin gen (noodzaak, oorzaak) en de bestaande organisatiefiloso-
fie (visie, missie, waarden en normen, maatschappelijke functie). De (recente) 
voorgeschiedenis in uw eigen organisatie is daarom niet slechts de concrete 
aanleiding, maar vaak ook onlosmakelijk verbonden met externe druk (poli-
tiek, markt), ambities van de leiding en het charisma van de initiator. Met die 
geschiedenissen kan men het best rekening houden.
Een veranderingsproces kent, ten derde, diverse actoren en belanghebbenden 
(stakehol ders). Binnen de organisatie kunnen er belangenverschillen zijn tus-
sen management en medewerkers. Binnen en rondom het verandertraject zijn 
rollen te onderkennen van de initiator, sponsors, trekkers, uitvoerders, me-
destanders en tegenstanders, en (moge lijke) ‘slachtoffers’; tevens is er in een 
organisatie die verandert een interne of externe consultant die optreedt als 
regis seur. Ten slotte zijn er naast interne stakeholders vaak ook externe sta-
keholders. Bij al deze actoren is het verandertraject afhankelijk van steun van 
boven, draagvlak van be neden en support van buiten. Zij beïnvloeden elkaar, 
maar verschillen in positie, rol, belangen, macht en zeggenschap. Het is voor u 
zaak om van alle eventuele contradicties en paradoxen goed kennis te nemen 
en proberen deze op elkaar af te stemmen (zie hoofdstuk 5).
Tussen start en finish van een verandertraject zitten ten vierde diverse ac-
tiviteiten, die wij al bespraken als fasen: diagnosticeren (Quick Scan Kan het 
Slimmer?, paragraaf 6.1), een veranderstrategie opzet ten (paragraaf 6.2), een 
interventieplan opstellen (deze paragraaf). En dan komt het uitvoeren van de 
interventies er natuurlijk achteraan.
Ten vijfde speelt communicatie een belangrijke rol. Communicatie is het in-
strument, het middel, waarmee betekenis kan worden gegeven aan de veran-
dering. Het helpt (liefst) via dialoog een nieuwe werkelijkheid te construeren. 
De wijze waarop wordt gecommuniceerd is bepalend voor de mate van betrok-
kenheid door organisatieleden (zie bijv. Nauta et al, 2007). Ons standpunt is dat 
dubbele boodschappen dodelijk zijn omdat deze leiden tot allerlei vormen van 
defensief gedrag. Als u hier bewust mee aan de slag wilt gaan, ontkomt u er niet 
aan om ook uw eigen communicatiegedrag tegen het licht te houden.
Het laatste kenmerk is sturing van het veranderproces, dat belangrijk is om op 
de rails te blijven en het gestelde einddoel te halen. Het managen, ontwerpen 
en besturen van het veranderingsproces is eigenlijk al een vak op zichzelf (zie 
bijvoorbeeld De Leeuw, 1994: 216-226). Sturing betekent de vinger aan de pols 
houden. Hoe verloopt het proces; blijven we binnen de doelstellingen, moeten 
we herbezinnen of herplannen, wat is de volgende stap of fase? Overigens kan 
de sturing sterk verschillen met de kijk die men heeft op veranderen (denk aan 
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de paradox meerduidig versus eenduidig kijken). Het managen en implemente-
ren van interventies vergt van u evengoed constructief omgaan met paradoxen, 
konijnen uit hoge hoeden, lijken in de kast en kikkers in de kruiwagen. Dit zijn 
alle ‘emergente’, onverwachte, en perverse bijkomstigheden van veranderen. 
Hoe flexibel kunt u zijn!?

De Caluwé en Vermaak typeren deze zes kenmerken als tamelijk voor de hand 
liggend. Zij voegen er de waarschuwing aan toe dat elk kenmerk van groot be-
lang is én dat bij elk verandertraject er wel één of meer worden vergeten. We-
tende dat zeven op de tien ver andertrajecten niet uitkomen bij het beoogde 
eindpunt (Beer & Nohria, 2000: 133; zie ook Senge et al., 1999: 6) is dit een wijze 
les. Hoezeer het besturen van het verander proces een ondergeschoven kindje is 
dat er vaak ‘maar even bij’ moet worden gedaan, blijkt uit een venijnige obser-
vatie van De Leeuw (1994: 1): ‘De veranderkundige lite ratuur heeft over het al-
gemeen minder methodische en theoretische diepgang. Veel ontwerpliteratuur 
is veranderkundig bezien naïef en veel veranderkundige literatuur is ontwerp-
technisch bezien simplistisch. Helaas maar waar is een flink deel van de mak-
kelijk toegankelijke literatuur voor managers oppervlakkig en daardoor slechts 
schijn baar praktisch’. De Leeuw maakt zijn uitspraak wel waar. Hij schreef een 
fundamenteel boek, beperkt toegankelijk qua prettige leesbaarheid, maar wel 
goed vanwege de systematische aanpak (De Leeuw, 1994).

Voorbeeld interventies Slimmer Werken en Sociale Innovatie
We sluiten dit boek af met een laatste voorbeeld en met een overzicht van 
mogelijke interventies. Eerst het voorbeeld. Dat is ontleend aan de praktijk 
van grafimediabedrijven die beschikken over inhoud (‘content’) waarmee zij 
graag geld willen verdienen. In het digitale tijdperk lijkt alle kennis en infor-
matie gratis beschikbaar op internet. Grafimediabedrijven zien dit met lede 
ogen aan. Het aantal abonnees van kranten en tijdschriften staat onder grote 
druk. Hoe kun je toch geld verdienen met je inhoud in het digitale kenmerk? 
De oplossing ligt in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen met ‘digitale 
content ontsluiting’. Digitale content ontsluiting is zowel een technische als so-
ciale innovatie. De technische innovatie zit hem in het toepassen van nieuwe 
ICT-technieken om informatie op een zodanige manier te ontsluiten, dat deze 
aantrekkelijk is voor internetgebruikers en dat zij bereid zijn ervoor te betalen. 
De technieken hebben bijvoorbeeld te maken met zoeken, vinden, combine-
ren en veredelen van informatie. Dat is vooral een kwestie van software en pro-
grammatuur. Waar het ons om gaat in dit voorbeeld is de sociale innovatie die 
ermee gemoeid is. Voor uitgevers, drukkerijen en mediabedrijven die content 
willen ontsluiten, veranderen niet alleen de techniek, maar ook de producten, 
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de werkprocessen en de functies. En daarmee verandert er ook veel voor mede-
werkers en hoe zij hun werk doen. Figuur 6.2 toont de aandachtspunten op het 
vlak van sociale innovatie, zodra bedrijven besloten hebben nieuwe technie-
ken van digitale content ontsluiting te implementeren. Het is als het ware een 
checklist die aangeeft  waar men zoal tegenaan loopt.

Aspecten van het 
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Strategie Technologie, ICT Organisatie Personeel en 
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Figuur 6.2:   Aandachtspunten bij de sociaal innovatieve kant van digitale 
content ontsluiting
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In de linkerkolom staan de vier aspecten van sociale innovatie: strategische 
oriëntatie, product-marktverbetering, slimmer organiseren en flexibel werken. 
In de bovenste rij staan de vijf onderdelen van het SuperTOP-model: strategie, 
technologie/ICT, organisatie, personeel/HRM en interacties/gedrag/cultuur. 
De innovatie digitale content ontsluiting is met een ellips omringd en geposi-
tioneerd als een interventie op het snijvlak van product-marktverbetering en 
technologie/ICT: het is een vernieuwing van bestaande producten en het is een 
nieuwe technologie.
In de overige posities in de tabel (de cellen) staan aandachtspunten ten gevolge 
van de invoering van digitale content ontsluiting. Die hebben vooral te maken 
met de niet-technische veranderpunten. Deze zijn gelinkt met een pijl aan de 
innovatie digitale content ontsluiting. Bij wijze van voorbeeld bespreken we er 
enkele. In de kolom ‘strategie’ staan aandachtspunten, en die kunt u opvatten 
als vragen.

Strategische oriëntatie: er is een verandering van ‘papier en inkt’ (drukken) •	
naar digitale content. De vraag is: wat wordt het nieuwe businessmodel of 
verdienmodel?
Product-marktverbetering: met digitale content ontstaan nieuwe producten •	
en diensten: welke zijn dat, op welke doelgroepen gaat u zich richten, welke 
markten wilt u gaan bedienen?
Slimmer organiseren: is het wenselijk om nieuwe samenwerkingsvormen •	
met derden aan te gaan en moeten deze ondersteund worden met ICT-hulp-
middelen?
Flexibel werken: is het wenselijk dat medewerkers direct contacten onder-•	
houden met derden en klanten?

Vervolgens bekijkt u in de overige kolommen de vraagpunten op het gebied 
van technologie, organisatie, personeel en interacties. De figuur wijst zich van-
zelf. Het is een hulpmiddel om technologische innovaties te complementeren 
met andersoortige interventies. En het lijkt ons aan te bevelen dat gebruikers 
die willen gaan innoveren een overzicht maken van allerlei gevolgen en ef-
fecten. Zo blijkt in de praktijk dat uitgevers veel moeite hebben om functies 
te vernieuwen. De traditionele functie van redacteur staat enorm onder druk. 
Dat komt bijvoorbeeld doordat auteurs veel taken zelf uitvoeren die redacteurs 
deden, zoals opmaak, taalcorrectie, fotoselectie. Er zijn minder redacteuren 
nodig en voor degenen voor wie plaats zal blijven, verandert de inhoud van het 
werk. Zij moeten zich heroriënteren op hun functie. Weerstand is er natuur-
lijk bij de mensen die het meest vergaand moeten veranderen en voor wie de 
perspectieven onzeker en onduidelijk zijn. In onze woorden: zij hebben geen 
controle over het veranderproces en raken niet gemotiveerd om mee te werken. 
De redacteur nieuwe stijl is veel meer een projectmanager met digitale en com-
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municatieve vaardigheden en de producten zijn geen tastbare mooie boeken 
maar vergankelijke en niet-tactiele, virtuele websites. Natuurlijk kunnen velen 
die omslag wel maken, maar velen ook niet. Voor de manager is het de taak 
mensen te motiveren en te ondersteunen, terwijl zij zelf ook te maken hebben 
met veranderingen in hun eigen werk. Diverse taken van managers zijn virtu-
ele taken geworden, zoals overleg, afstemming en aansturing. In de uitgeefwe-
reld werken immers steeds meer mensen op mobiele en virtuele werkplekken. 
De technische innovatie, digitale content ontsluiting, is daarom een vernieu-
wing met vele vertakkingen in de organisatie, en als u die over het hoofd zou 
zien, kun u wel voorspellen hoe de innovatie afloopt. Die komt bij de stapel van 
de mislukkingen.

Er zijn verschillende interventies mogelijk op het terrein van strategie, tech-
nologie, organisatie, personeel en interacties; er zijn vele sociaal innovatieve 
interventies denkbaar met strategische oriëntatie, product-marktverbetering, 
slimmer organiseren en flexibel werken. Te veel om op te noemen. Bovendien 
is elke organisatie uniek. Een (niet-uitputtend) overzicht van mogelijke maat-
regelen als interventies op het gebied van slimmer werken en sociale innovatie 
is opgenomen in tabel 6.3 (ten dele gebaseerd op Vaas & Blank, april 2009). U 
kunt deze interventies beschouwen als ideeën en als u enkele ideeën aantrek-
kelijk vindt, kunt u deze op maat maken voor uw eigen organisatie. Want als 
u vindt dat het slimmer kan, doe het dan. Maar bedenk wel dat een interventie 
een probleem moet oplossen, waaraan een gedegen analyse voorafgaat. Sociale 
innovatie is een middel, geen doel.

 •	
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