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Ambitie. Laurens-Jan Brinkhorst zegt in deze bundel:
‘we moeten wel wíllen uitblinken.’
Innoveren moeten we vooral ook willen. Vernieuwen
betekent veranderen. Dat is niet eenvoudig. Als je
jarenlang naar tevredenheid op een bepaalde
manier hebt gewerkt, zit je er niet op te wachten om
dat om te gooien. We kennen allemaal onze vaste
patronen. Dat het nodig is om deze regelmatig te
doorbreken, als je als organisatie competitief wilt
blijven, is duidelijk. Ook de vakorganisaties mogen
daar best wat meer voor open staan. Nog maar al te
vaak bloeden nieuwe ideeën dood op de verdediging
van verworven rechten. Dat het anders kan, leest u
in de praktijkvoorbeelden in deze publicatie, van ROC

Friese Poort en van Kiwa bijvoorbeeld. 

Sociale innovatie, Slimmer werken is nodig voor de
groei van arbeidsparticipatie, van productiviteit en
van rendementen. AWVN wil daaraan bijdragen langs
een veelheid van wegen. Dagelijks in ons werk bij
onze leden. Maar ook door het maken van afspraken
met vakorganisaties, het bevorderen van experimen-
ten, proefprojecten en studies. Via het vertellen van
inspirerende verhalen en tonen van pakkende 
praktijkvoorbeelden. Ik wens u de rust toe om u te
laten inspireren, om ruimte te scheppen om uw
ideeën vorm te geven. En vooral dat u samen met uw
mensen de ambitie weet aan te boren om aan de
slag te gaan met nieuwe manieren van werken. Wij
van AWVN werken graag met u mee.

Rust, ruimte en ambitie
A L G E M E E N

Frans Versteeg
D I R E C T E U R AW V N
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Wie de verhalen over en praktijkvoorbeelden van
Sociale innovatie in deze brochure leest zal een of
meerdere van de volgende elementen steeds terug-
vinden: rust, ruimte en ambitie. Het blijken drie
randvoorwaarden voor Sociale innovatie. 

Zo keert Herman Wijffels dagelijks terug naar zijn
drijfveren door een halfuur meditatie. En neemt
Henk van der Kolk regelmatig vakantie tussen lange,
drukke werkweken door. Ik houd er zelf van ruimte
in mijn hoofd te houden door de dingen die ik nog
moet doen ofwel direct te doen ofwel direct te 
plannen. Ik wil open blijven staan voor nieuwe 
ideeën van mensen om me heen. Rust en focus, 
een stap terug. Stilstaan bij waar het om gaat. Dáár
begint het proces van innoveren. Geen innovatie
zonder concentratie, focus en rust.

Ruimte is de tweede randvoorwaarde voor innovatie.
Ruimte om nieuwe ideeën uit te voeren. Niet direct
nee! roepen tegen nieuwe initiatieven. Schep ruimte 
voor inspiratie, voor het ongewone, voor maatwerk.
Om op de situatie van werkgever en werknemer 
afgestemde keuzes te maken. 
Schep ruimte door binnen arbeidsvoorwaardenrege-
lingen en CAO’s ruimte voor individuele invullingen
te laten. Akzo Nobel vertelt in een mooi praktijkvoor-
beeld over de levensloopregeling die het in de CAO af
heeft kunnen spreken. Die levensloopregeling 
creëert ruimte voor individuele keuzes en bevordert
tegelijkertijd de arbeidsparticipatie. 



Sociale innovatie:
GEERT DE BRUIN EN HANS VAN DER STEEN

mouwen opstropen!
D E V I S I E VA N AW V N

AWVN SOCIALE INNOVATIE | 76 | AWVN SOCIALE INNOVATIE



8 | AWVN SOCIALE INNOVATIE

Op de agenda
Sociale innovatie zal de sociaal-economische agenda
van de komende jaren dicteren. Het wordt terecht
gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor het
creëren van bestendige economische groei. Het 
kabinet heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om
een advies gevraagd over het sociaal-economische
beleid op de middellange termijn en daarbij in te
gaan op het thema sociale innovatie. Tegen de
achtergrond van de zogenaamde Lissabon-strategie
speelt sociale innovatie ook een belangrijke rol. 
De betrokkenheid van werkgevers en werknemers is
hierbij onontbeerlijk. 
Voor AWVN is aandacht voor sociale innovatie alles-
behalve nieuw. Al vele decennia is AWVN betrokken
bij initiatieven om de (industriële) productiviteit te
vergroten. In de huidige economische context ligt
het accent op vergroting van de arbeidsproducti-
viteit in de kenniseconomie. AWVN heeft daar de afge-
lopen jaren op ingespeeld met het programma
‘Slimmer Werken’, waarmee inmiddels veel onder-
nemingen aan de slag zijn gegaan. 
Met het stimuleren van dit concept is AWVN één van
de gangmakers achter een bewustwordingsproces.
Slimmer werken is de rode draad binnen het con-
cept sociale innovatie. Het onderwerp heeft een
vaste plek veroverd op de sociaal-economische 
agenda. De Stichting van de Arbeid publiceerde
begin 2005 de nota ‘Op weg naar een meer produc-
tieve economie’. Daarin benadrukken werkgevers en
vakbeweging dat de productiviteit van werknemers
omhoog moet. In de Stichting zijn afspraken
gemaakt hoe dat via CAO-afspraken bereikt kan 
worden. Het zijn aanbevelingen die voortborduren

op de brochure ‘Aan de slag met slimmer werken;
ervaringen van werkgevers en werknemers’ dat AWVN

en vakbonden in 2004 publiceerden.
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Elan vereist
Arbeidsorganisaties hebben een klimaat nodig waar-
in creativiteit en vernieuwing worden gestimuleerd.
Dat vereist eerst en vooral een bepaalde houding.
Sociale innovatie is niet alleen een kwestie van tips
and tricks, het heeft te maken met een bepaalde over-
tuiging. Innovatie is een diepgaand, organisatie-
breed proces waaraan iedereen mag en kan mee-
doen. De opgave is zoveel mogelijk mensen te betrek-
ken bij processen van verbetering en vernieuwing.
Pas dan wordt de volledige mentale capaciteit van de
organisatie voor innovatie benut. Het gaat om een
vernieuwingsgerichte mindset op alle niveaus. 
Die mindset is niet zozeer gericht op kostenreductie,
maar veel meer op het aanboren van verdiencapa-
citeit. Voor een klimaat waarin het élan voor sociale
innovatie wordt versterkt, dragen werkgevers en hun
organisaties een grote verantwoordelijkheid. 
Zij moeten het draagvlak voor sociale innovatie met
gerichte investeringen vergroten. Die verantwoorde-
lijkheid ligt ook bij werknemersorganisaties. 
Zij moeten de bereidheid onder werknemers om

open te staan voor vernieuwing bevorderen. 
We moeten vooral niet blijven steken in haarkloverij
of oeverloos gezeur over de precieze betekenis van
sociale innovatie. Sociale innovatie is een mantel-
term die goed weergeeft waar het om gaat: 
vernieuwing of verbetering. Je kunt dingen altijd
beter en handiger doen. Aan harder werken zit een
grens, aan slimmer werken niet.

Aan de slag
Het is in essentie simpel: sociale innovatie is een 
attitude. Het gaat om aandacht, focus; zowel van
werkgevers als van werknemers. Het gaat om 
betrokkenheid en creativiteit. Om kritisch nadenken
over ingesleten automatismen. Om lef, creativiteit
en innovatie in techniek en arbeidsverhoudingen.
Alleen dan blijft Nederland competitief. Dat moet op
het netvlies staan van top, lijn en medewerkers. 
De arbeidsverhoudingen in een bedrijf spelen een
sleutelrol. Sociale innovatie komt alleen van de
grond in een sfeer van groot onderling vertrouwen
tussen partijen. Waar arbeidsverhoudingen onder
druk staan, sneuvelt sociale innovatie. 
Sociale innovatie is niet soft. Het is net zo hard als
technologische innovatie. Het punt is alleen dat we
op dit moment veel meer over technologische inno-
vaties weten dan over sociale innovaties. Daarom is
veel meer onderzoek nodig naar sociale innovaties.
Onderzoek dat kan leiden tot overtuigende inzich-
ten in de legitimiteit en effectiviteit van sociale
innovatie.

Meer doen met dezelfde mensen
Een veel gebruikt, maar niet erg motiverend spoor is

Werken aan sociale innovatie
De verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van sociale innovatie ligt in
de eerste plaats bij de sociale partners. Zij kunnen afspraken maken over Slimmer
werken, innovatiemanagement en employability. Concreet komen hierbij diverse
maatregelen in beeld die de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie kunnen
verhogen, zoals bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van scholing, arbeidstij-
den, levensloopbewust personeelsbeleid en kinderopvang. De overheid heeft een
belangrijke verantwoordelijkheid voor het wegnemen van institutionele belem-
meringen.
Tegen deze achtergrond vraagt het Kabinet aan de Raad op welke manier sociale
partners zelf sociale innovatie kunnen bevorderen, hoe zij langs deze weg creati-
viteit, vernieuwing, arbeidsproductiviteitsgroei en arbeidsparticipatie kunnen sti-
muleren en daarbij ook aan te geven op welke manier de overheid hieraan kan
bijdragen door belemmeringen weg te nemen. 

Bron: Adviesaanvraag van de minister van Economische Zaken aan de Sociaal-Economische Raad

over het sociaal-economische beleid op de middellange termijn (15 februari 2005)

Innovatie (de ~ (v.), ~ s )
invoering van iets nieuws

Innovatief (bn.)
vernieuwend

Innovatieprogramma (het ~ )
programma volgens hetwelk vernieuwingen doorgevoerd moeten worden

Bron: Van Dale Hedendaags Nederlands

‘Echte vernieuwing komt bijna altijd uit de marge – in gang gezet door randfiguren annex geestdrijvers, onder wie het tevens wemelt van dwaallichten breke     benen en zelfs charlatans. Toch goed naar deze ogenschijnlijk marginale operateurs te blijven kijken en luisteren, en onder hen de bokken van de schapen 
te scheiden, is misschien wel de grote bestuurskunst, en bij succes een wezenlijker bijdrage aan innovatie dan sturen vanaf een hoog gelegen platform.’ • FRITS VAN OOSTROM, PRESIDENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (KNAW)



‘hetzelfde doen met minder mensen’. Dit spoor ver-
loopt ongeveer via de lijn reorganisaties doorvoeren
en kostenreducties realiseren. Soms doeltreffend,
maar maatschappelijk gezien een somber scenario.
De kans op uitstoot van werknemers en daarbij
behorende werkloosheid is groot. 
AWVN heeft een ander spoor uitgezet: ‘méér doen 
met dezelfde mensen’. Dit scenario is positiever en
heeft meer potentie. Het loopt langs de lijn van het
concept Slimmer werken, waarin verdiencapaciteiten
worden aangeboord en groei van de arbeids-
productiviteit wordt bevorderd. 
In het ‘Manifest Sociale Innovatie; negen bouw-
stenen’ onderscheidt AWVN zes bronnen van sociale
innovatie, te weten organiseren van het werk,
gezondheidsmanagement, kennis & employability,
arbeidsverhoudingen, arbeidsparticipatie en resul-
taatgericht belonen.  
Voor iedere onderneming zijn of zouden dit bekende
begrippen moeten zijn. Vaak zijn ondernemingen
wel actief op deze terreinen, maar nog niet altijd in
samenhang. En niet expliciet genoeg met het doel
om de arbeidsproductiviteit te vergroten. De kunst is
om afhankelijk van de eigen situatie kansrijke
onderwerpen te lokaliseren. Dat zijn onderwerpen
die participatie, betrokkenheid en productiviteit
bevorderen, rendement vergroten, continuïteit waar-
borgen en het werk ook ‘gewoon’ leuker en meer
inspirerend maken.
Bij iedere bron zijn punten te noemen die latent of
manifest in de onderneming spelen. Het doordenken
van deze punten en het opstellen van een uitvoe-
ringsplan leidt tot meer verdiencapaciteit. Denk bij
organiseren van het werk aan ‘slim roosteren’ en het
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weghalen van rigide structuren. Hiervan zijn
prachtige voorbeelden die zowel de werkgever als de
werknemer conveniëren. Een adequate aanpak op
ziekteverzuim is welhaast een klassieke mogelijk-
heid om meer te verdienen. In zo’n aanpak wordt
ook gekeken naar hoeveelheid overwerk, de inleen-
krachten, de wachttijden, de klachtenregistratie.
Allemaal factoren die mede van invloed zijn op het
ziekteverzuim. Op dezelfde manier kan naar andere
bronnen worden gekeken met als arbeidsvoorwaar-
delijk sluitstuk resultaatgerichte beloningsvormen.
Waar het om gaat is om uit al die mogelijkheden,
vaak heel voor de hand liggend, een keuze te maken.
Een beredeneerde keuze, waarbij inschattingen zijn
gemaakt over haalbaarheid en realisatie. 
Is het zo eenvoudig? 
Ja en nee. Ja, want uit welbegrepen eigenbelang 
doet iedere onderneming er goed aan hiermee aan
de slag te gaan. Nee, omdat de inbedding van zo’n
actieplan en de feitelijke uitvoering veel van mensen
binnen en buiten de onderneming vragen. Het
vraagt om een projectmatige aanpak. Om betrokken-
heid. Om commitment in alle geledingen: top- en
lijnmanagement, human resources-afdeling en 
werknemers. Forse communicatie-inspanningen zijn
noodzakelijk. Ondernemingsraden en vakbonden
moeten in het geheel worden meegenomen. 

Innovatief CAO-overleg
Droom en werkelijkheid lopen vaak door elkaar
heen. Eén ding staat vast. In het arbeidsvoorwaar-
denoverleg moet en kan op dit thema massa worden
gemaakt. CAO-onderhandelingen hebben een eigen
dynamiek. Het is een drukke marktplaats waar

onderwerpen om voorrang strijden. Welk onderwerp
in de voorste gelederen doordringt, hangt af van vele
omstandigheden. De opgave waar we voor staan is
om in de CAO-agenda een kanteling te maken naar
sociale innovatie. Het CAO-proces is geen ‘verplicht
nummer’ maar een uitgelezen kans om zinvolle
nieuwe dingen op de rails te zetten.
In de eerder genoemde nota ‘Naar een productieve
economie’ wordt stil gestaan bij de vraag hoe ‘pro-
ductiviteitsbeleid’ op de CAO-agenda kan worden
gezet en vooral hoe daar inhoud aan kan worden
gegeven. AWVN onderschrijft de boodschap dat 
sociale innovatie permanente aandacht vergt.
Daarvoor is nodig dat sociale innovatie niet ‘zo
maar’ op de agenda van het klassieke CAO-overleg
wordt gezet. De kans dat zo’n onderwerp sneuvelt in
het tumult van de feitelijke onderhandelingen is
reëel. Veel beter is het om sociale innovatie te
bespreken in een constructie waar werkgevers en
werknemers elkaar in betrekkelijke rust ontmoeten.
Waar in gezamenlijkheid knelpunten worden
benoemd. Waar gezamenlijk wordt gekeken welke
oplossingen er zijn en op welke wijze het CAO-beleid
dienstbaar kan worden gemaakt aan productiviteits-
verhoging. Sociale innovatie laat zich niet op stel en
sprong realiseren. Het moet z’n plek veroveren. Het
is een langademige exercitie die projectmatig en
met grote betrokkenheid moet plaatsvinden.

Kenniscentrum sociale innovatie
Eind 2003 publiceerde de Sociaal-Economische Raad
(SER) het advies ‘Interactie voor innovatie’. Een inte-
ressant advies omdat de SER expliciet aandacht vroeg
voor innovatie op de ondernemingsagenda en ook

Wat is (sociale) innovatie?
Technologie is de ‘systematische toepassing van natuur-
wetenschap of andere georganiseerde kennis voor prak-
tische doeleinden’ (Van Dale Hedendaags Nederlands).
Voor verhoging van de productiviteit is er ‘nieuwe tech-
nologie’ nodig. Nieuwe technologie komt niet vanzelf
tot stand. Daar moeten we iets voor doen. Individuen,
bedrijven, instellingen moeten actie ondernemen,
investeringen plegen. Dan ontstaat er zoiets als ‘techno-
logische vooruitgang’. Maar technologische vooruit-
gang is te beperkt. Teveel bèta, om het zomaar eens te
zeggen. Niet-technologische kennis kan net zo goed de
productiviteit verhogen. In dat geval is het nuttig om
naar een breder begrip te kijken, bijvoorbeeld (sociale)
innovatie. Innovatie beperkt vernieuwing niet tot het
technische c.q. bètadomein. Innovatie is een breder
begrip dan nieuwe technologie en investeren in innova-
tie is meer dan het doen van R&D. Innoveren is ook het
creëren van nieuwe kennis op het gebied van organisa-
tie, marketing, design, financiering, logistiek.
Innoveren is ook het zoeken naar nieuwe combinaties
van bestaande kennis. Innoveren is ook het benutten
van leerprocessen en ervaring. Innoveren is ‘de invoe-
ring van iets nieuws’ (Van Dale Hedendaags
Nederlands). 

Bron: Maarten Cornet en Jeroen van de Ven, ‘De markt voor nieuwe

technologie’, in: B. Jacobs en J.J.M. Theeuwes, Innovatie in Nederland;

de markt draalt en de overheid faalt, Amsterdam, 2004 (Preadviezen

van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2004)
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‘Innoveren, vernieuwen, uitvinden, het is allemaal hetzelfde: het gaat om het analyseren van een probleem of een kans, de inspiratie die je put uit de ideeën     die je daardoor krijgt, en de kunst om die inspiratie vast te houden tijdens het proces dat daar op volgt.’ 
• WIM STENFERT KROESE, VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS
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duidelijk maakte dat belangrijke aangrijpings-
punten voor innovatie in het bedrijf zelf liggen: bij
de ondernemer en zijn personeel. 
Het advies werd opgeluisterd met mooie praktijk-
voorbeelden. Andere werkmethodes met meer 
zeggenschap op de werkvloer, resulteren in grotere
betrokkenheid en motivatie van werknemers.
Innovatie van onderop wordt dat genoemd. Het
advies pleit voor betere kennisuitwisseling binnen
het bedrijf. Management moet beter gebruik maken
van het beschikbare menselijke potentieel (kennis en
kunde, ‘ogen en oren’). Door mensen meer ruimte te
geven en ook binnen ondernemingen verkokering te
doorbreken (multidisciplinaire teams), ontwikkelen
zich nieuwe ideeën en stijgt de productiviteit.
Ondernemingsraden zouden kunnen worden 
ingeschakeld om een innovatieve ondernemings-
cultuur te bevorderen. Zij zouden innovatie binnen
de onderneming aan de orde kunnen stellen en hier
samen met de leiding en het personeel op een 
actieve en constructieve manier mee aan de slag
kunnen gaan.
AWVN vindt het belangrijk om praktijkvoorbeelden 
te verbreiden. Niet om die voorbeelden klakkeloos te
kopiëren. Wel om inzichten te verstrekken in allerlei
facetten die met sociale innovatie hebben te maken.
Aan die voorbeelden, dat blijkt telkens weer, is erg
veel behoefte. Binnen bedrijven bestaat enorme
dorst naar concretisering, naar checklisten en
instrumentarium. 
AWVN is daarom een groot voorstander van de oprich-
ting van een Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dat is
een coördinatiepunt waarbinnen allerlei activiteiten
van meso-organisaties op het terrein van sociale
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innovatie worden afgestemd en ondersteund. Het
Kenniscentrum kan stimuleren, inspireren en 
helpen bij het vorm geven en optimaliseren van 
sociale innovatie. Ondernemingen kunnen er met
vragen terecht – per e-mail of per telefoon. Bij com-
plexere vraagstukken verwijst het coördinatiepunt
door. Het geeft voorlichting en voert experimenten
uit. Zo’n servicepunt geeft inzicht in de 
problematiek waarmee bedrijven te maken hebben.
Kortom: het Kenniscentrum moet de spin worden 
in het sociale-innovatieweb. 

NOTEN
1 De kern van de Lissabon-strategie is de omvorming 

van de Europese economieën tot dynamische en con-

currerende kenniseconomieën. Tijdens de top van 

Lissabon van maart 2000 heeft de Europese Unie zich 

het strategische doel gesteld om in 2010 de meest con-

currerende en dynamische kenniseconomie van de wereld

te worden. Vergelijk Advies Evaluatie van de Lissabon-strategie, 

18 juni 2004 (SER, 04/10)
2 Vergelijk bijvoorbeeld AWV, Weekloon, maandloon,

produktiviteit: een studie over het verband tussen geïntegreerd per-

soneelsbeleid en produktiviteit (1966) of D.J.B. Joosse, Zelfstandig

samenwerken in autonome taakgroepen: praktijkervaringen in

industrie en dienstverlening (COB/SER, AWVN, NIA, 1990) of AWVN,

CNV BedrijvenBond, De Unie, FNV Bondgenoten, Aan de slag

met slimmer werken; ervaringen van werkgevers en werknemers

(2004).
3 AWVN, Manifest Sociale Innovatie; negen bouwstenen

(november 2004).
4 G. de Bruin, ‘Wat is slim?; bonden en werkgevers 

en arbeidsproductiviteit’, in: Zeggenschap; over arbeidsverhou-

dingen, april 2005 (16e jaargang, nr 1)
5 Advies Interactie voor innovatie; naar een samenhangend

kennis- en innovatiebeleid, 19 december 2003 (SER, 03/11)

Sociale innovatie: voortrollend agendapunt
Succesvol werken aan productiviteitverhoging vol-
staat niet met een ad hoc (eendags)beleid. Het vereist
een meerjarige inzet en een bestendige aanpak die
erop is gericht om de productiviteit continue te ver-
beteren. Maatregelen en afspraken moeten het gewin
op de korte termijn overstijgen. Het gaat om structu-
rele verbetering die ook op de langere termijn stand
houdt. Bij het agenderen van het ‘productiviteitsbe-
leid’ in het kader van het CAO-overleg gaat het erom
het productiviteitsthema op te vatten als een perma-
nent onderwerp van bespreking tussen sociale part-
ners. Dat impliceert dat overleg daarover zelfs niet
primair gefocust zou moeten worden op het moment
waarop concrete arbeidsvoorwaardenonderhandelin-
gen plaatsvinden, maar veeleer moet worden gezien
als een permanent onderwerp en aandachtspunt in
het verlengde van het CAO-overleg.
Productiviteitsbeleid wordt daarmee als het ware een
‘voortrollend’ agendapunt.

Bron: Stichting van de Arbeid, Op weg naar een productieve 

economie, Den Haag (12 januari 2005; nr: 1/05, pag. 10)

‘We moeten alleen maar ophouden om alle beschikbare creativiteit voortdurend tegen te houden. Elke dag brengt talrijke nieuwe ideeën. Maar als we ze geen kans geven, is er ook geen innovatie. Ofwel: zolang doe maar gewoon en cynisch schouder ophalen de toon zetten, verandert er niets. 
Het is een kwestie van mentaliteit. Niets meer.’ • JURRIAAN KAMP, HOOFDREDACTEUR ODE EN SCHRIJVER
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Marlies
O N T W E R P E R|D I R E C T E U R U N D R E S S E D

‘Mijn bedrijf is begonnen met een talent: bijzondere
lingerie maken. Dat is mijn passie, het vuur waar-
mee ik ben begonnen. Ik wil de wereld verbeteren,
althans op een bepaald vlak. Daarvoor had ik een
vervoermiddel nodig: een onderneming, verkoop-
adressen. De ondernemingskant is mij eigenlijk 
overkomen. Ik denk dat veel ondernemers aan de
andere kant beginnen. Ze willen een bedrijf oprich-
ten en beginnen met de organisatie: structuren en
organogrammen. Maar vaak ontbreekt het echte
vuur. 
Creativiteit is de kern. Creativiteit is leidend. Begin
nooit over marktonderzoeken of doelgroepen, dan
word ik kriegel. Onze doelgroep zijn ménsen. Wij
ontwerpen iets, en wie het mooi vindt en bereid is
daarvoor geld neer te tellen, is welkom. Of je 40, 80
of 15 jaar bent, huisvrouw of advocaat. Ik creëer met
mijn ontwerpen een wereld. In mijn fantasie is dat
een prettige wereld. En mijn droom blijkt anderen
aan te spreken. We bestaan nu twaalf jaar en het
bedrijf groeit enorm. We zijn al met 55 mensen. 
Veel ondernemers laten zich regeren door angst.
Ideeën worden dood vergaderd, de creativiteit wordt
eruit geknepen. Volgens mij is ondernemen energie,
een geloof, de drive om andere mensen mee te
nemen. En ja: het gaat met vallen en opstaan. Als
elke val mij een blauwe plek zou opleveren, zou ik
eruit zien alsof ik een zwaar ongeluk heb gehad. De
collectie kan te laat zijn doordat een leverancier een
bepaald ringetje niet op tijd aanlevert, een vertegen-
woordiger kan ziek worden, het e-mailverkeer kan
stagneren, er kan elke dag van álles mis gaan. Maar
ik heb genoeg veerkracht in mijn hoofd om creatief
met tegenvallers om te gaan. Voor ieder probleem
zijn 20 of 50 oplossingen. 

Dekkers
I N T E R N A T I O N A L

Ik wil in mijn bedrijf de voorwaarden creëren
waardoor mensen het beste van zichzelf kunnen
geven. Ik zie mijn medewerkers niet als werkbijen,
maar als mensen met mogelijkheden. Ik moet ze in
hun kracht zetten. Als ik merk dat er iets met ze is,
vraag ik naar hun thuissituatie. Je krijgt altijd terug
wat je geeft. Wij zijn allemaal erg bij elkaar betrok-
ken. Ik moet vaak zeggen: hé, ga jij nou eens met
vakantie, of: ga nu toch naar huis!’

‘Veel ondernemers laten zich regeren door angst in plaats van door vuur’

‘Ik wil de wereld verbeteren’

Eén familie
‘Ik heb een dochtertje van 7. Ik neem haar vaak mee
naar kantoor. Twee collega’s hebben ook kleine 
kinderen. Als we moeten overwerken, halen we de kin-
deren hier naar toe. Er is speelgoed, ze vinden het hier
heerlijk. Ik vind het fantastisch als een van mijn mede-
werksters zwanger is. Dan heb ik zelf de tranen in mijn
ogen. De eerste twee maanden na de geboorte kunnen
ze het kind gewoon meenemen naar het werk. Daar
heeft niemand last van. In die tijd kan de moeder wat
meer afstand nemen, zodat ze het kind makkelijker
naar de crèche kan brengen. De crèche is hier vlakbij.
Zeventig procent van onze medewerkers is vrouw. En al
worden ze allemaal zwanger, ik zal er persoonlijk voor
zorgen dat de kinderen welkom zijn op kantoor. Mijn
dochtertje heeft de foto’s van de andere kinderen op
haar nachtkastje staan. We zijn hier een familie.’
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‘Creativiteit is het resultaat van het perfecte samenspel van kennis, intuïtie en geloof in de toekomst.’ • RONALD DE LEEUW, DIRECTEUR RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM



Brinkhorst
Z A K E N

‘Sociale innovatie is een onderwerp dat me nauw
aan het hart ligt. Niet voor niets heb ik begin dit
jaar een Taskforce Sociale Innovatie ingesteld, met
als doel sociale innovatie op de agenda te zetten.
Want hoewel er al veel gebeurde op dit gebied, laat
Nederland nog veel kansen liggen. En daarmee laten
we belangrijke bronnen van welvaart liggen. 
AWVN noemt in haar visie het woord ‘elan’. Dat
spreekt mij erg aan. Open staan voor vernieuwing 
en voor verbetering, de volgende stap vooruit willen
en durven maken. Dat heeft met cultuur te maken.
Nu zijn we vaak te behoudend, de middelmaat is
vaak al goed genoeg. Maar dat is niet voldoende. Als
we willen blijven groeien, als we onze verzorgings-
staat willen behouden, dan moeten we weer willen
uitblinken. Dat betekent dat we de ondernemer in
de mens wakker moeten schudden. Daarvoor is
ruimte nodig. De Taskforce Sociale Innovatie laat
zien dat het op twee niveaus anders moet.
Op macroniveau gaat het om ruimte voor vernieu-
wing: te veel zaken worden op een te hoog niveau en
een te hoog detailniveau geregeld. Dat geldt zowel
voor de overheid, die meer gebruik moet maken van
doelregulering en van het subsidiariteitsbeginsel, als
voor de sociale partners, die in CAO’s meer ruimte
zouden moeten hebben voor maatwerk en sociale
innovatie. Op microniveau kunnen veel organisaties
verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen.
Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij sleutelwoorden. 
Het proces van sociale innovatie heeft behoefte 
aan concrete actie. Daarom heeft de Taskforce een
inventarisatie gemaakt van de meest relevante actie-
punten: 
• vermindering van de regeldruk 
• aandacht voor excelleren

• het ontsluiten van kennis
• meer aandacht voor employability
• meer betrekken van bedrijfsleven bij onderwijs 
Deze maatregelen leiden volgens de Taskforce tot
een eerste goede stap op weg naar een sociaal 
innovatiever Nederland. Sociale innovatie is uitein-
delijk de verantwoordelijkheid van de sociale part-
ners. Dan gaat het niet alleen om vakbonden en
werkgeversverenigingen, maar ook om onderne-
mingsraden en directies van ondernemingen. Zij
moeten het uiteindelijk doen. Daar gaat het me dan
ook om: individuele werknemers en werkgevers 
moeten de ruimte hebben om gezamenlijk een ‘win-
win’ situatie te bereiken.’

Laurens-Jan
M I N I S T E R VA N E C O N O M I S C H E

‘Alles wat ongeveer gemiddeld is, is een slecht idee. Abnormaal wordt de norm’ • KJELL NORDSTRÖM, HOOGLERAAR STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (BRON: FINANCIEEL DAGBLAD) 

‘We moeten willen uitblinken’

Begin bij jezelf
‘Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Bij EZ voegen 
we de daad bij het woord. Zo zijn medewerkers veel meer
dan vroeger verantwoordelijk voor hun eigen werkzaam-
heden. We hebben de organisatie een stuk platter
gemaakt, waardoor er veel slagvaardiger kan worden
opgetreden. De beruchte parafencultuur is een halt toe-
geroepen; medewerkers hebben doorgaans nog maar één
of twee paragrafen nodig voordat ze mij een stuk toe
kunnen sturen. Dat is veel prettiger. Mensen ervaren
meer vrijheid en worden met minder bureaucratie gecon-
fronteerd. Op ons ministerie werken we ook hard aan de
employability van medewerkers. We hebben daarvoor een
speciale intranetsite ingesteld, die als doel heeft mede-
werkers te ondersteunen. De site is ingericht als een ‘vir-
tueel winkelcentrum’, waardoor medewerkers worden
geprikkeld zich te blijven ontwikkelen.’

‘We moeten de ondernemer in de mens wakker schudden’ 
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IKEA is een eigenzinnig bedrijf met

een eigenzinnige CAO. Dat riep eerst

grote weerstand op bij de vakbonden,

maar inmiddels is IKEA uitgeroepen

tot voorbeeld voor anderen vanwege

zijn sociaal beleid.

Een droom als leidmotief
Slimmer werken is IKEA op het lijf geschreven. Het
concern heeft namelijk een droom: een beter bestaan
voor zoveel mogelijk mensen. Om dat mogelijk te
maken, wil IKEA elk jaar de prijzen verlagen zodat
het assortiment binnen het bereik van steeds meer
mensen komt. De prijzen kunnen natuurlijk alleen
omlaag als de kosten ook dalen. 
IKEA heeft dus een ingebouwde prikkel tot efficiency.
Dit mag echter niet ten koste gaan van de klanten of
de medewerkers. In de filosofie van Carel Maasland,
directeur Human Resources bij IKEA, moeten ook de
klanten en medewerkers tevreden kunnen zijn. Voor
de medewerkers moet het werk dus leuk blijven, ook
al stijgen de targets. 
‘Het geheim van IKEA is dat het veel vraagt van zijn
medewerkers, maar ook veel geeft. Ze moeten 
geregeld ‘s avonds, in weekeinden, op zaterdagavon-
den en zelfs op Tweede Kerstdag werken. Maar daar
staat tegenover dat het bedrijf ook rekening wil 
houden met ieders wensen en mogelijkheden. Er
moeten heus wel eens pijnlijke beslissingen worden
genomen, maar daarover wordt dan wel eerst goed
gepraat.’ Zo is de ondernemingsraad pas akkoord
gegaan met openstelling op Tweede Kerstdag toen er
onder meer was afgesproken dat medewerkers daar-
voor hooguit één keer per drie jaar worden aangewe-
zen. De openstelling op zaterdagavond ging pas door
toen de directie duidelijk had gemaakt dat hierdoor
de opleidingsbudgetten en de welzijnspotjes in
stand konden blijven en de werkgelegenheid zou toe-
nemen. En dat is heel wat waard in een slechte eco-
nomische tijd.
Sociale innovatie is volgens Maasland ‘de enige

IKEA

Een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen

IKEA is internationaal marktleider op het gebied van woon- en decoratieartikelen.
In 2004 behaalde IKEA een omzet van 12,8 miljard euro. Het Zweedse concern
heeft 84.000 medewerkers in 44 landen. De vestigingen van IKEA Nederland trek-
ken jaarlijks 16 miljoen bezoekers. IKEA Nederland telt 5.000 medewerkers, hun
gemiddelde leeftijd is 31 jaar, 70 procent is vrouw. (www.ikea.nl)

Nederland
W I N N A A R AW V N- I N N OVA T I E T RO F E E 2e K WA R T A A L 2005
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‘Diversiteit is cruciaal voor succes: het leidt tot meer innovatie en meer variatie in besluiten.’ • JOS NIJHUIS, BESTUURSVOORZITTER PRICEWATERHOUSE COOPERS, VOORZITTER AMBASSADEURSNETWERK (BRON: NRC HANDELSBLAD)
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55-Plussers kunnen voor een duobaan kiezen. 
En er zijn ‘erfenis-projecten’, waarin zeer ervaren
werknemers hun kennis en ervaring kunnen over-
dragen op jongere collega’s.

Aandacht voor vrouwen
De optie van een duobaan staat overigens ook open
voor leidinggevenden. ‘We merkten dat jonge, ambi-
tieuze vrouwen in problemen kwamen door de 
combinatie van een fulltime baan met zorgtaken.
Wij wilden die vrouwelijke leidinggevenden niet
kwijt. Met duobanen hebben we dat probleem opge-
lost.’ Zwangere medewerkers kunnen na hun beval-
lingsverlof tien weken extra onbetaald verlof opne-
men. ‘Het officiële verlof blijkt vaak te kort om een
nieuwe levenssituatie te organiseren. Met tien extra
weken krijgen de medewerkers meer tijd, wordt 
verzuim voorkomen en kunnen wij makkelijker een
tijdelijke kracht aanstellen.’ 
De bovengenoemde mogelijkheden zijn nog maar
een greep uit het totale CAO-pakket. Een pakket dat
resultaat oplevert. IKEA slaagt er nog steeds in om
groei te noteren, ondanks de tegenvallende econo-
mie. Het is bovendien een zeer gewaardeerde werk-
gever. De vakbonden zien in de IKEA-aanpak zelfs een
voorbeeld voor andere bedrijven. ‘Maar de CAO staat
niet op zichzelf’, benadrukt Maasland nog maar

eens. ‘Het is één van de instrumenten om gerichte
aandacht te besteden aan de gezondheid en de 
blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Wij wil-
len een bedrijf zijn met aandacht voor de kwaliteit
van werk en leven. Dat past bij onze droom.’

22 | AWVN SOCIALE INNOVATIE

manier om de scherpe concurrentie van andere
woonwarenhuizen voor te blijven. Maar het vraagt
passie, flexibiliteit en moed om te experimenteren.
Bedrijf en medewerkers moeten daarvoor een part-
nerschap aangaan.’

Tevreden en productief
IKEA Nederland werkt al twaalf jaar met een eigen
CAO, die in overleg met de Werknemersvereniging
IKEA Medewerkers (WIM) en FNV Bondgenoten wordt
vastgesteld. In het begin hadden de bonden veel
moeite met de Werknemersvereniging WIM, een 
soort categorale bond, en het eigenzinnig optreden
van IKEA, maar inmiddels krijgt IKEA brede waardering
voor zijn sociaal beleid. 

‘Sociale innovatie is de enige manier

om de concurrentie van andere

woonwarenhuizen voor te blijven’

Ook de CAO 2005 – 2007 is één en al sociale innova-
tie. Niet omdat dit in de mode is, maar omdat socia-
le innovatie volgens HR-directeur Carel Maasland
helemaal verbonden is met de visie en de groeistrate-
gie van het concern. ‘IKEA wil werknemers tevreden
en productief houden. Wij kunnen alleen maar
groeien als onze medewerkers groeien. Dat vraagt
een slimme manier van werken met aandacht voor
gezondheid, inzetbaarheid en een goede balans tus-
sen leven en werk.’
De CAO vermeldt bijvoorbeeld het Persoonlijk
Inzetbaarheids Onderzoek (PIO), een ‘thermometer’

die aangeeft waar een medewerker nu staat en wat
hij wil bereiken. Ook kunnen de medewerkers een
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen. Bij
wijze van stimulans maakt IKEA voor elke POP 20 euro
over naar een scholingsproject van Unicef. 

‘Wij besteden aandacht aan 

de kwaliteit van werk en leven’

Persoonlijke effectiviteit
Om gezond te blijven, kunnen de IKEA -medewerkers
een Persoonlijk Effectiviteits Programma (PEP) 
volgen. Daarin leren ze beter met stress om te gaan.
Ze worden voorbereid op grote drukte en er wordt
gewerkt aan deskundigheid en zelfvertrouwen. In
veel gevallen heeft stress echter niets met het werk
te maken. Ook al kan een werkgever daar niets aan
doen, IKEA wil zijn medewerkers wel helpen om keu-
zes te maken, om te ontdekken wat ze echt willen 
en hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarvoor kunnen
ze dus ook op cursus gaan. Desgewenst kunnen ze
leren hun leven beter te organiseren of hun financiën
op orde te houden. Niets is verplicht, maar als 
mensen beter met negatieve stress leren om te gaan,
dan verhoogt dat hun plezier en kan langdurig 
ziekteverzuim mogelijk worden voorkomen.
IKEA voert ook een ouderenbeleid. Oudere werkne-
mers worden gekoesterd. ‘Zij zijn met al hun kennis
en ervaring vaak de steunpilaren van de organisatie’,
aldus Maasland. Voor 45-plussers is er het Goud van
Oud-programma, een vijfdaags leer/ontwikkelpro-
gramma om hun kennis up-to-date te houden en
mee te praten over verbeteringen binnen het bedrijf.

AWVN-Innovatietrofee
IKEA ontving in juni 2005 de tweede AWVN-Innovatietrofee voor de manier
waarop het bedrijf werk maakt van ‘sociale innovatie’ en een voorbeeld is
voor andere bedrijven. 

‘Veroudering kun je niet tegenhouden, vernieuwing wel.’ • HANS VAN MIERLO



‘De kern van sociale innovatie is die omstandig-
heden te scheppen waarin mensen tot volle kracht
kunnen komen. Nu worden de mogelijkheden van
mensen vaak maar partieel gebruikt. In veel organi-
saties zijn alle taken en verantwoordelijkheden in
hiërarchische structuren geregeld. Je kunt jezelf
maar beter thuis laten als je gaat werken. In een
sociaal innovatieve organisatie worden ieders talen-
ten volop benut en persoonlijke drijfveren aange-
sproken. Daarvoor moet een overstap worden
gemaakt naar netwerkachtige organisaties waarin
mensen veel meer verantwoordelijkheid krijgen.
Naar organisaties waarin een beroep wordt gedaan
op ieders beoordelings- en besluitvormingsvermogen.
Sociale innovatie is een economische noodzaak. We
móeten al het potentieel van mensen benutten om
te kunnen concurreren met andere landen. Maar het
is ook een fenomeen in de ontwikkeling van de
mensheid. Het is het resultaat van honderd jaar
emancipatie: de ontwikkeling van het individu met
zijn persoonlijke mogelijkheden. Die ontwikkeling
zien we overigens nog niet bij iedereen. Ik denk dat
de vernieuwing van organisaties voor de helft van de
mensen een bevrijding is, en voor de andere helft
een bedreiging. Er is veel angst voor vernieuwing en
verantwoordelijkheden. Mijn ervaring is dat je je in
een veranderingsproces moet richten op mensen die
er blij mee zijn. Die zullen er vervolgens wel in sla-
gen om een groep sceptici mee te nemen, maar de
rest zal afhaken. Elke vernieuwing heeft nu eenmaal
bijeffecten. Sociale innovatie heeft te maken met
persoonlijke ontwikkeling, en die ontwikkeling gaat
altijd gepaard met pijn. Cruciaal is of de leiding van
een organisatie zelf het goede voorbeeld geeft. De
baas moet ermee beginnen door minder baas te 

spelen en anderen meer ruimte te geven. 
De overheid kan sociale innovatie zeker bevorderen.
Allereerst zelf als werkgever, maar ook als wetgever.
Wetten die volgens de oude schema’s zijn opgesteld,
zoals de WAO en de WW, moeten veranderen. En neem
het recente SER-advies over de Arbowet: schaf alle
gedetailleerde voorschriften af, omschrijf de doelstel-
lingen en laat de invulling aan de praktijk over. Die
richting moet het uit.’

Herman Wijffels
S E R -VO O R Z I T T E R

‘Elke vernieuwing heeft een pijnlijke kant’

Kwartiertje mediteren 
‘Een netwerkorganisatie vraagt veel meer dan een 
hiërarchische organisatie om goede verbindingen tus-
sen mensen. De kwaliteit van relaties heeft ook een
empathische component. Voorwaarde is dat mensen
een goede verbinding hebben met zichzelf. Ik oefen dat
zelf door meditatie. Elke dag een kwartier tot een half
uur, het is een kwestie van prioriteit. In de stilte en in
de leegte komen de echte dingen boven drijven. Dan
kom ik in contact met wat ik wil, met mijn echte
drijfveren. 
Alleen daardoor kan ik een goede verbinding met 
anderen aangaan. Het zou mooi zijn als iedereen 
een kwartiertje per dag zou mediteren, dat zou de
wereld echt vooruit helpen. Voor wie niet van 
mediteren houdt, zijn er vele andere manieren. 
Je kunt ook een eindje gaan fietsen of de natuur
ingaan. Als je maar in contact komt met je binnenkant.
Een wezenlijk element van sociale innovatie is dat 
mensen gemotiveerd zijn om te doen wat ze doen. Dat
betekent dat we moeten leren openstaan voor onze
intrinsieke motivatie.’
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‘Het zou mooi zijn als iedereen een kwartiertje per dag zou mediteren, 
dat zou de wereld echt vooruit helpen’

‘Doen wat onmogelijk is, is best leuk.’ • WALT DISNEY



Het sociaal beleid wordt als één van

de pijlers van het succes van Schiphol

Group beschouwd. Als werknemers

het naar hun zin hebben, maken ze

het hun klanten ook naar de zin. Dat

levert waardering en winst op.

Operatie Vereenvoudiging 
Schiphol Group is één van de leidende luchthavens
in de wereld en wil deze positie ook houden. 
Om dat te bereiken voert Schiphol Group een voor-
uitstrevend sociaal beleid. 
Twee jaar geleden heeft Schiphol zijn middenkader
gevraagd wat beter kon in de CAO-afspraken. Aan de
toen opgestelde lijst met 25 verbeterpunten wordt
sindsdien hard gewerkt. Er is intensief overleg
gevoerd met vakbonden, er zijn concrete Slimmer 
werken afspraken gemaakt op het vlak van belonings-
management, gezondheids- en arbeidstijdmanage-
ment, scholing en loopbaanbeleid. Ruud Wilgenkamp,
directeur Personeel & Organisatie bij Schiphol
Group: ‘We hadden in de loop der jaren een woud
van regels, afspraken, richtlijnen, aanpassingen en
maatwerkoplossingen gecreëerd. Voor de gewone
werknemer niet om door te komen. Daarom willen
we het vereenvoudigen. We willen duidelijker, ge-
bruiksvriendelijker en meer klantgerichte afspraken.’
Het is een proces waar druk op staat. Want Schiphol
Group streeft als geheel naar meer duidelijkheid en
klantgerichtheid. Dat begint bij het eigen personeel.
Bij een sociaal beleid dat stuurt op ontwikkeling en
resultaten. 

Meer flexibiliteit
‘Succes begint met tevreden en betrokken medewer-
kers. Alleen dan krijg je ook tevreden en betrokken
klanten.’ P&O-directeur Wilgenkamp heeft ‘duidelijk-
heid’ en ‘klantvriendelijkheid’ tot uitgangspunten
van het personeelsbeleid gemaakt. ‘Het is het hart
van ons HR-denken. De leidinggevenden moeten
medewerkers serieus nemen in hun behoeften en

Schiphol
Schiphol Group is exploitant van luchthavens in binnen- en buitenland. De be-
langrijkste activiteit is de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol. Qua pas-
sagiers staat deze luchthaven in Europa op de vierde plaats. Vorig jaar maakte
Schiphol Group 158 miljoen euro winst, tegen 191 miljoen euro in 2003. Amster-
dam Airport Schiphol is een mainport: een belangrijk knooppunt van lucht-,
weg- en spoorverbindingen én een plek met grote economische uitstraling op de
omgeving. Bij Schiphol Group werken ruim 2.200 mensen. Op heel Schiphol
waren in 2004 57.600 mensen werkzaam. (www.schiphol.nl)

Group
W I N N A A R AW V N- I N N OVA T I E T RO F E E 1e K WA R T A A L 2005
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Blije medewerkers – blije klanten

‘Zelfs al zou er niets nieuws geschapen worden, dan is er nog altijd een nieuwe combinatie.’ • HENRY FORD
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uitvoeren. Het werk zou wel door het eigen personeel
kunnen worden uitgevoerd, maar alleen als de
medewerkers geen aanspraak zouden maken op vrij-
stelling van nachtdiensten op basis van hun leeftijd.
De bonden gingen daarmee akkoord, maar op voor-
waarde dat medewerkers de keuze zouden krijgen
om al dan niet vrijgesteld te worden. Het gevolg is
dat de activiteiten nog steeds door Schiphol Group-
medewerkers worden uitgevoerd.’
‘Onze inzet is dat mensen gezond en gemotiveerd de
eindstreep halen’, aldus Wilgenkamp. ‘Voor elke
medewerker wordt een individueel ontwikkelings-
plan opgesteld, op basis van zijn ideeën over zijn
werk en carrière. Op deze manier willen wij mensen
weerbaar maken voor de arbeidsmarkt, binnen of
buiten Schiphol. Mensen moeten nadenken over wat
ze willen.’ 

‘Beter is het om mensen te helpen

gezond te blijven. Hoever we daarin

gaan, weten we nog niet'

Ook aan opleiding wordt veel aandacht besteed. Er is
een opleidingsbudget op corporate en businessunit-
niveau, en daarnaast heeft een manager voor elke
medewerker een budget van 500 euro per jaar, dat

gebruikt kan worden om zijn blikveld te verbreden.
Hij mag daarbij verder kijken dan zijn huidige of
mogelijk toekomstige functies op Schiphol.
Wat betreft het gezondheidsbeleid, gaat de aandacht
bewust vooral uit naar preventie. Wilgenkamp: 
‘We hebben de arbodienst gevraagd om een integraal
gezondheidsbeleid in plaats van een verzuimbeleid.
Als iemand ziek is, moet die persoon geholpen wor-
den. Maar beter is het om mensen te helpen gezond
te blijven. Hoever we daarin gaan, weten we nog
niet.’

Stijgende betrokkenheid
Een onderzoek onder het personeel bevestigt dat de
nieuwe koers van Schiphol ook door de werknemers
wordt gewaardeerd. Het betrokkenheidsonderzoek
onder medewerkers laat een stijgende tevredenheid-
score zien. In 2000 vond 42 procent van de respon-
denten de kwaliteit van leidingeven goed of uitste-
kend. In 2003 was dat gestegen tot 68 procent (bij
een respons van 63 procent). 70 Procent van de
medewerkers zegt tevreden te zijn over het bedrijf.
Meer dan driekwart voelt zich (zeer) betrokken bij
het bedrijf. En daarmee is Schiphol Group toch al op
de helft van haar doelstelling: tevreden werknemers
en tevreden klanten.
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wensen, zeker naarmate die meer contact hebben
met onze klanten.’

‘De leidinggevenden moeten 

medewerkers serieus nemen in hun

behoeften, zeker naarmate die meer

contact hebben met de klant’

Het project Vereenvoudiging is begonnen met de
salarisbetaling en het arbeidstijdmanagement. 
‘Je kunt salaris uitbetalen op basis van de geplande
diensten, of op basis van de werkelijk gedraaide
uren. Wij hanteerden een mengeling van die twee.
Nu zijn we overgestapt op een systeem op basis van
geplande diensten. Met de ondernemingsraden en
de vakbonden is afgesproken dat medewerker en 
leidinggevende samen verantwoordelijk zijn voor de
minimum-bezetting. Als de beloning ordentelijk is,
mag je van medewerkers een bepaalde flexibiliteit
verwachten. De leidinggevende moet de zaken goed
regelen en bij ziekteverzuim tijdig inspringen, maar
als dat in orde is, mag hij medewerkers af en toe 
vragen te schuiven. Daarnaast moeten medewerkers
onderling ook makkelijk kunnen schuiven.’
Volgens Wilgenkamp zijn dit stappen vooruit in
flexibiliteit. ‘Het boeiende en vernieuwende is dat
dit niet aan de CAO-tafel, maar in overleg met de
ondernemingsraden en de vakbonden tot stand is
gekomen.’

AWVN-Innovatietrofee
Schiphol Group wordt op het gebied van ‘sociale innovatie’ als een voor-
beeldonderneming beschouwd. In februari 2005 kreeg P&O-directeur Ruud
Wilgenkamp de eerste AWVN-Innovatietrofee uitgereikt.

Langere inzetbaarheid
De inzetbaarheid van medewerkers is een ander
punt van aandacht. Wilgenkamp: ‘Het is wat tegen-
strijdig dat de overheid aan de ene kant stimuleert
dat mensen langer bij het arbeidsproces betrokken
blijven, maar aan de andere kant via de Wet Gelijke
behandeling verbiedt om onderscheid te maken op
grond van leeftijd. Daar hebben we wel een poosje
over na moeten denken. Hoe zet je een ouder worden-
de medewerkerspopulatie goed in? Vooral bij het
operationele personeel bleek dat lastig. Op een 

bepaald moment was de vraag aan de orde of
Schiphol Group bepaalde werkzaamheden moest 
uitbesteden of deze met eigen personeel zou blijven 

‘Als een idee op het eerste gezicht niet absurd is, heeft het geen toekomst.’ • ALBERT EINSTEIN



in de organisatie zelf. En daarnaast moet er gemana-
ged worden op zowel innovatie als op efficiency en
productverbetering. Bedrijven moeten bestaande din-
gen beter doen, maar tegelijkertijd ook nieuwe din-
gen doen. De meeste bedrijven focussen alleen op
exploitatie – efficiency, kostenverlaging – of gaan
juist te gronde aan buitensporige exploratie door
elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.’

Henk
H O O G L E R A A R E R A S M U S U N I V E R S I T E I T

Volberda
RO T T E R DA M

‘Nederland lijdt onder de Innovatieparadox. Het 
aantal patenten per hoofd van de bevolking is hoog,
evenals het aantal wetenschappelijke publicaties.
Toch slagen we er maar niet in om die kennis te
commercialiseren. Kennis wordt niet vertaald naar
producten en diensten.
Het probleem is dat bedrijven en organisaties in
Nederland niet goed gemanaged en georganiseerd
zijn voor innovatie. In het Global Competiveness Report
van het World Economic Forum - een mondiale con-
currentie-index - is Nederland in vier jaar van de
derde naar de twaalfde plaats gezakt. Die vrije val is
natuurlijk ook te wijten aan de overdreven regel-
zucht in Nederland, maar vooral aan managers die
geen passie hebben voor innovatie. Bedrijven worden
op kosten aangestuurd in plaats van op kennis en
vernieuwing. Er wordt gereorganiseerd, bezuinigd en
ontslagen, maar niet geïnvesteerd in nieuwe dingen.
Nederlanders zijn ook niet goed in het organiseren
van innovatie dwars door en tussen afdelingen.
Managers runnen hun eigen afdeling en kijken niet
over muren heen, terwijl juist op de grens van vak-
gebieden innovaties ontstaan. Een probleem is ook
vaak het ontbreken van een sterke gemeenschappe-
lijke organisatiecultuur, waardoor de drive om 
gezamenlijk iets nieuws neer te zetten, ontbreekt.
Willen we met z’n allen innovatiever worden, dan
moeten er een paar dingen veranderen in Neder-
land. De veranderingen in bedrijven moeten gelijk
op gaan met die van de markt. Of liever: een bedrijf
moet daarop vooruitlopen. Mensen moeten sneller
leren schakelen, bijvoorbeeld door als doel te stellen
dat 30 procent van de omzet uit nieuwe producten
of diensten komt. Er moet ook meer gebruik worden
gemaakt van de kracht en de intellectuele vermogens

‘Managers moeten anders managen’

‘De kunst van management is om dat uit mensen te halen wat er in zit.’ 

Gevoel van trots
‘Een mooi voorbeeld van sociale innovatie heb ik als
onderzoeker meegemaakt op de productievloer van
Philips Semiconductors in Stadskanaal. Het was een
bedrijf met veel losse arbeidscontracten, een hoog uit-
valspercentage, een lage arbeidsproductiviteit en een
achterblijvende kwaliteit. Om een verandering op gang
te brengen, werden de tijdelijke contracten omgezet in
vaste, de mensen werden verdeeld in zelfsturende
teams, en ze werden allemaal opgeleid om vier activitei-
ten uit te kunnen voeren in de productielijn. De doel-
stellingen lagen vast, maar de teams mochten zelf bepa-
len op welke manier ze die doelen wilden bereiken.
Toen gebeurden er interessante dingen. De teams waar-
in de taken rouleerden, waren het best in staat om ver-
zuim op te vangen en reageerden het snelst op verande-
ring. Langzaam gingen alle teams op die manier van
werken over. De betrokkenheid nam toe, de prestaties
gingen omhoog en het verzuim nam af. Ik zag de cul-
tuur veranderen. De mensen werden trots op hun
bedrijf en de winstgevendheid steeg. Dát is innovatie.
De kunst van management is om dat uit mensen te
halen wat er in zit.’
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‘De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn.’ • MARK TWAIN, SCHRIJVER
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Akzo Nobel loopt met de CAO-afspraken

over de splinternieuwe Levensloop-

regeling op vele anderen vooruit. 

Het bedrijf biedt werknemers veel

keuzevrijheid. Want alleen een 

aantrekkelijke werkgever trekt 

toptalent aan.

Op naar de 65 jaar
De CAO’s van Akzo Nobel Nederland staan al jaren
bekend als baanbrekend. In de jaren negentig was
Akzo Nobel bijvoorbeeld het eerste (en naar later
bleek: enige) bedrijf dat afspraken maakte over het
afschaffen van de Vut. Bij de overgang van een eind-
loon naar een middelloon pensioenregeling werd
een prepensioenregeling afgesproken. Toch was
Akzo een van de eerste bedrijven die serieus nadach-
ten over verlenging van de arbeidsduur in de richting
van de 65 jaar. Misschien is Akzo daarom ook wel
een van de eerste ondernemingen die in 2005 al CAO-
afspraken hebben gemaakt over de splinternieuwe
Levensloopregeling. De meeste andere bedrijven
komen niet verder dan het verslepen van prepen-
sioen- naar ouderdomspensioenregelingen. 
Richard van Schoonderwalt en George Brachten, van
de afdeling Arbeidszaken van Akzo Nobel Nederland,
zijn ervan overtuigd dat andere bedrijven het voor-
beeld van Akzo zullen volgen. ‘Als iedereen kunst-
matig het prepensioen gaat verslepen naar het pen-
sioen boven 65 jaar, worden de pensioenkosten op de
lange termijn onbetaalbaar, zowel voor werknemers
als werkgevers.’ De levensloopregeling is daarom
alléén al noodzaak. Maar de regeling heeft hoe dan
ook voordelen, want zij biedt ruimte voor maatwerk.
En een werkgever die aantrekkelijk wil blijven voor
(nieuw) personeel is genoodzaakt rekening te houden
met de individuele wensen van werknemers. Zeker
een werkgever die mensen als zijn ‘belangrijkste
bron’ beschouwt. 

Sabbatical of ouderschapsverlof
CAO’s horen geen dichtgetimmerd pakket afspraken

Akzo

Akzo Nobel heeft leidende posities in producten voor de gezondheidszorg, 
chemische producten, verven en lakken. De verschillende activiteiten zijn onder-
gebracht in drie groepen: Pharma, Chemicals en Coatings. Akzo Nobel telt 
ongeveer 61.500 medewerkers in meer dan 80 landen. Het hoofdkantoor staat in
Arnhem. Akzo Nobel Nederland heeft 12.500 mensen in dienst, de gemiddelde
leeftijd is 42 jaar. In 2004 bedroeg de geconsolideerde omzet 12,7 miljard.euro. 
(www.akzonobel.nl) 

Nobel Nederland
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De mens: het belangrijkste kapitaal

‘Als je blijft doen wat je gisteren deed, kun je ‘t vergeten. Als je hetzelfde doet als je opponent, ben je wellicht competatief. Alleen als je morgen dingen nieuw en beter doet, maak je kans om te winnen’ • CHARLES VAN COMMENÉE, TECHNISCH DIRECTEUR NOC•NSF, CHEF DE MISSION OLYMPISCHE SPELEN BEJING
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twee jaar is afgesproken dat zij minimaal 2 procent
en maximaal 6 procent bedraagt. De variabele belo-
ning kán dus op termijn 13 procent van het bruto-
jaarsalaris bedragen. 

‘Resultaatbeloning werkt frustrerend

voor mensen als zij individueel geen

invloed hebben op de resultaten’

De ervaringen van Akzo met variabele beloningen
zijn positief. Van Schoonderwalt: ‘De teambeloning
op basis van resultaten werkt alleen als de betrokken
groepen niet te groot zijn. Het is frustrerend voor
mensen als zij individueel geen invloed hebben op
de resultaten. De doelen moeten bovendien reëel en
uitdagend zijn. Het moet niet zo zijn dat de ene
afdeling de beloning met de vingers in de neus
binnenhaalt, terwijl voor de andere afdeling de lat
onrealistisch hoog ligt.’

De winst zit in de betrokkenheid
Wil Akzo Nobel in de toekomst een aantrekkelijke
werkgever blijven, dan moeten mensen binnen hun
arbeidsvoorwaarden zelf een zekere vrijheid hebben
om te kunnen kiezen. Volgens Van Schoonderwalt
en Brachten moet een bedrijf aansluiten bij de maat-
schappelijke ontwikkelingen. ‘Wij proberen op dat
punt een voorsprong te hebben op anderen. Een
goede CAO geeft medewerkers en managers meer
mogelijkheden om het werk naar wens in te delen.
Werknemers en leidinggeven hebben een gedeelde
verantwoordelijkheid. Dat is ook de kracht van

Resultaat Afhankelijke Beloning. Het gaat er niet
eens zozeer om wat het in geld oplevert. Het belang-
rijkste is dat de betrokkenheid van medewerkers toe-
neemt. Ons doel is dat leidinggevenden en medewer-
kers beter gaan nadenken over afdelingsdoelen en
hun persoonlijke inzet. Daarin zit de winst.’
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te zijn, maar moeten medewerkers en leidinggeven-
den de ruimte bieden om individuele afspraken te
maken. Zo denken ze er bij Akzo Nobel over. Daarom
heeft het bedrijf onder meer gekozen voor de levens-
loopregeling en resultaatbeloning. En daarom wordt
gewerkt aan verbetering van de ploegendiensten,
zodat die aantrekkelijk blijven voor jongere en oude-
re werknemers.

‘Over tien jaar wordt het 

veel gewoner dat mensen 

tot hun 65e werken’

De grote kracht van de levensloopregeling is dat zij
kan worden aangewend voor verschillende doelen:
deeltijdwerken, een langer ouderschapsverlof, een
opleiding, een sabbatical, een overbruggingsperiode
tussen projecten, of eerder stoppen met werken.
Natuurlijk in overleg met de leidinggevende, maar
de inzet is volgens Van Schoonderwalt en Brachten
dat de betrokkenen daar samen uitkomen. Volgens
Akzo is dit een grote stap vooruit. ‘Mensen kunnen
zelf de omstandigheden creëren om langer te blijven
werken.’
De werknemers ontvangen vanaf 2006 een spaarbij-
drage van 3,8 procent van het bruto jaarsalaris; voor
bepaalde geboortejaren (oudere werknemers) ligt het
percentage iets hoger. Die bijdrage kan worden aan-
gewend voor de levensloopregeling. Maar de werkne-
mer kan er ook voor kiezen om dat bedrag uit te
laten keren of toch voor de pensioenregeling aan te
wenden, zij het als individueel spaarproduct.

De CAO-afspraken over de levensloopregeling gelden
voor alle werknemers onder de 52 jaar. Voor de
groep daarboven blijft de oude prepensioenregeling
van kracht. Er is dus een ruime overgangsfase. Van
Schoonderwalt: ‘Over tien jaar wordt het veel gewo-
ner dat mensen tot hun 65e werken. Dan zullen we
er veel vroeger mee beginnen om mensen langer
inzetbaar te houden. We moeten zorgen dat mensen
goed opgeleid blijven, dat er consequent in hen
wordt geïnvesteerd, ook door henzelf.’
Ook op andere manieren werkt Akzo aan een langere
inzetbaarheid van personeel. 
Zo wordt er vanuit het hoofdkantoor bij de diverse
locaties op aangedrongen om aan de slag te gaan
met de verbetering van ploegendiensten. Brachten:
‘Ploegendiensten zijn zwaar vanwege de wisselende
werktijden. Maar er zijn slimme roosters denkbaar
die fysiek minder belastend zijn. Natuurlijk moet er
ook oog zijn voor de privé-situatie en individuele
wensen, het vergt overleg tussen werkgever en werk-
nemer om daarin de balans te vinden. Maar het is
ook wat waard om gezond je job te kunnen uitoefe-
nen.’

Resultaatbeloning als prikkel
Om het personeel te prikkelen, heeft Akzo twee vor-
men van resultaatbeloning ingevoerd. De resultaataf-
hankelijke beloning (RAB) is een teambeloning op
basis van targets, en bedraagt maximaal 5 procent
van het jaarsalaris. Daarnaast is er de EVA (economic
value added), een winstdelingregeling op basis van
de resultaten van de 5 business units met het hoofd-
kantoor in Nederland. Deze beloning kan varieren
tussen de 0 en 8 procent, maar voor de komende

‘Op de werkvloer leven duizenden ideeën over hoe het anders en beter kan. Daar zitten de mogelijkheden voor innovatie, niet in een fraaie definitie bedacht door managers.’ • JAAP PETERS, PARTNER BIJ OVERMARS ORGANISATIE-ADVISEURS



schien die dat niet willen, maar dat is een minder-
heid. Ook vuilnisophalers hebben vaktrots en dat
geldt eigenlijk voor alle beroepen. Er moet alleen
wel een appèl op worden gedaan.’

Henk
VO O R Z I T T E R

van der Kolk
F N V B O N D G E N O T E N

‘De essentie van sociale innovatie is dat werknemers
meer ruimte en vrijheid krijgen om hun functie 
uit te oefenen. Beschouw een werknemer als een
kleine ondernemer. Iemand die serieus genomen wil
worden. Hij weet namelijk precies wat er nodig is
om de functie goed uit te oefenen en als hij daarin
gehonoreerd wordt, levert dat alleen maar winst op:
een gemotiveerde, professionele medewerker die een
belangrijke bijdrage levert aan de productie- en 
procesverbetering van het bedrijf. 
Sociale innovatie, iedereen heeft het er over, maar 
er wordt te weinig echt aan gedaan en als er in een
bedrijf al iets over wordt afgesproken, dan wordt dat
meestal van bovenaf opgelegd. Daardoor sluiten de
afspraken niet aan bij de behoefte van werknemers.
Wil je sociale innovatie vertalen naar de praktijk,
dan heeft dat heel veel consequenties. Het betekent
dat mensen meer vrijheid krijgen om hun eigen tijd
in te delen, en werk en privé te combineren. Het
betekent ook dat hiërarchische verhoudingen op de
kop moeten, omdat mensen meer zelfstandigheid
krijgen. Maar dat is een bedreiging voor het manage-
ment. Op dit moment kunnen veel bedrijven en
organisaties dat helemaal nog niet aan. De bedrijven
die het wel kunnen, blijken overigens het meest
innovatief en hun werknemers zijn het meest tevre-
den. 
In een slechte economische tijd vallen er vooral veel
ontslagen en wordt er bezuinigd, maar dat levert
niet bepaald een motiverend klimaat op. En levert
het eigenlijk echt wat op aan concurrentiekracht? 
CAO’s zouden veel meer ruimte moeten bieden 
voor de wensen en mogelijkheden van individuele
werknemers. De meeste mensen willen in hun werk
geprikkeld en uitgedaagd worden. Er zijn er mis-

Vitaal blijven
‘Ik heb altijd een tijdprobleem. Ik maak vaak heel wat
meer uren dan de vastgestelde 35 uur. Maar gelukkig
heb ik de mogelijkheid om een paar keer per jaar
vakantie te nemen: twee keer in het voorjaar, de zomer-
vakantie en een keer in het najaar. Daarmee kan ik het
voor mezelf leuk houden. Als je 55 bent en een stressig
beroep hebt, heb je gewoon meer tijd nodig om te her-
stellen. Ik moet af en toe even gas terug kunnen nemen.
Zo blijf ik vitaal. En ik ben blij dat de organisatie waar
ik werk, me daarvoor de ruimte geeft. 
Overigens moet er op het punt van sociale innovatie bij
onze organisatie ook nog wel wat gebeuren. Ook wijzelf
moeten een slag maken. We moeten leden winnen, en
dat betekent dat er in de organisatie anders gewerkt
moet worden dan tien, vijftien jaar geleden. Mensen
moeten worden opgeleid om leden en niet-leden ade-
quaat te woord te staan. We zullen ons aan nieuwe
eisen moeten aanpassen. Het is makkelijk bij anderen
de noodzaak tot vernieuwing aan te wijzen, maar we
moeten onszelf natuurlijk niet vergeten.’

‘Mensen hebben prikkels nodig’

‘Ik moet af en toe even gas terug kunnen nemen, zo blijf ik vitaal’
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‘Je ziet dingen en je zegt: Waarom? Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: Waarom niet?’ • GEORGE BERNARD SHAW, SCHRIJVER
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Drie jaar geleden maakte Centrum

Vakopleiding Friesland 4 miljoen

euro verlies. Nu zit het haast weer in

de zwarte cijfers. Een staaltje van

sociale innovatie in een opleidings-

centrum. 

De kleinste CAO van Nederland
Het is een van de kleinste collectieve arbeidsover-
eenkomsten van Nederland: de CAO van ROC Friese
Poort Centrum Vakopleiding. Ze geldt namelijk
alleen voor de 25 vaste medewerkers en tijdelijke
medewerkers van het Friese opleidingscentrum.
Precies op maat gesneden voor een organisatie die
manmoedig pogingen doet om de markt te verove-
ren. De inkomsten moeten namelijk volledig uit de
markt komen. 
Vóór 2002 was Centrum Vakopleiding Nederland een
door de overheid gefinancierd scholingsbedrijf met
tientallen vestigingen in het hele land. Het toen-
malige reïntegratiebedrijf Kliq en uitzendbureau
Start stuurden cliënten die scholing nodig hadden
standaard door naar het Centrum Vakopleiding. 
Na de privatisering van de reïntegratiebedrijven
daalde het aantal cursisten en werden er grote ver-
liezen geleden. De overheid besloot daarop ook de
scholing tot een zaak van de markt te maken. De ver-
schillende vestigingen van Centrum Vakopleiding
werden uiteindelijk ter overname aangeboden aan
de Regionale Opleidingen Centra. 
Centrum Vakopleiding Friesland werd in 2003 over-
genomen door ROC Friese Poort. Het leed op dat
moment 4 miljoen euro verlies per jaar. De overheid
wilde de personeelskosten nog drie jaar subsidiëren,
maar daarna zou het opleidingscentrum volledig –
met winst of met verlies – voor rekening komen van
het ROC. Henk Wilbers, directeur van de twee divisies
Centrum Vakopleiding én Opleiding & Training van
ROC Friese Poort, besloot daarom tot rigoureuze
maatregelen. Hij wilde de arbeidskosten verlagen, de
cultuur veranderen in die van een marktbedrijf en

ROC Friese Poort
ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding is een van de vier onderdelen van de
Holding Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Friese Poort. De andere drie zijn 
de divisies voor middelbaar beroepsonderwijs, Opleiding & Training en de
AvondAcademie. Centrum Vakopleiding levert praktijkgerichte scholing en bij-
scholing op het gebied van techniek en zakelijke dienstverlening aan bedrijven,
volwassenen en jongeren. Het centrum heeft 25 mensen in dienst en moet als
niet-bekostigde onderwijsinstelling sinds 2003 zijn eigen broek ophouden.
(www.rocfriesepoort.nl)

Centrum Vakopleiding
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Prestatiebeloning voor vakopleiders

‘Het is met een nieuw idee als met nieuwe schoenen: men heeft er in het begin meer last dan gemak van.’ • CEES BUDDINGH, SCHRIJVER
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de bekendheid van het Centrum Vakopleiding als
opleidingscentrum voor volwassenen vergroten. 
Een ingrijpende vernieuwingsoperatie dus. 

Slikken of stikken
Om te beginnen werd er flink gesaneerd in het 
personeelsbestand van 65 medewerkers. Vijftien
medewerkers zijn intussen met een vervroegde 
uittredingsregeling vertrokken, vijftien anderen 
hebben binnen de holding ROC Friese Poort een 
nieuwe baan moeten accepteren, tien mensen zijn
via natuurlijk verloop weggegaan. De overgebleven
25 professionele opleiders en vakmensen vormen 
nu een kernformatie die desgewenst aangevuld kan
worden met tijdelijke krachten in een projectforma-
tie. 
De onderhandelingen over de nieuwe CAO stonden in
het teken van overleven en iedereen was zich daar-
van bewust. De oude CAO was bijvoorbeeld zeer 
ruimhartig met vrije dagen, gratificaties en over-
werk. Iedereen wist dat dit zo niet langer kon.
Daarom werden de bestaande rechten bevroren en
overgangsregelingen bedacht. De basis werd een
nieuwe, strakke CAO met prestatieprikkels. Voor een
onderwijsbedrijf mag dat vernieuwend genoemd
worden. Wilbers: ‘De CAO heeft twee pijlers. Ze is
allereerst goedkoper en meer marktconform . 
Er is bijvoorbeeld fors gesneden in de jubileumgrati-
ficaties en het overwerk is ook grotendeels verdwe-
nen. De nieuwe bedrijfstijden variëren tussen 7.30 
en 22.30 uur en op zaterdag van 7.30 tot 18.00 uur.
De vraag van de klant bepaalt voortaan wanneer er
wordt gewerkt. De tweede pijler is het streven naar
een goede balans tussen werk en privé. De CAO

ondersteunt een levensloopgericht personeelsbeleid.
Ze biedt mogelijkheden voor deeltijdwerk, kinder-
opvang, bevat een ruimhartig scholingsbeleid, tijd
voor vakbondsverplichtingen en ouderschapsverlof.
Niet dat dit alles nog helemaal door de werkgever
wordt betaald, maar er wordt in overleg naar oplos-
singen gezocht. We bieden daarnaast een goed
inwerkprogramma, mentoraat en de mogelijkheid
om zo nodig met uren te schuiven. De starre, eenzij-
dige seniorenregeling met de zee van verlofdagen is
dus afgeschaft. Wij vinden het belangrijker om de
zogenoemde spitsuurgeneratie te ontlasten: jonge
mensen met jonge gezinnen.’

‘Er is een prikkel ingebouwd 

om na een tijdje weer eens 

een andere baan te gaan zoeken’

Prestatieprikkels
In de CAO zijn ook prestatieprikkels ingebouwd. De
jaarlijkse salarisverhoging is gekoppeld aan de
beoordeling. Wie onvoldoende presteert, gaat er
niets op vooruit, wie matig tot uitstekend presteert,
kan één tot vier salaristreden omhoog. En als het
echt goed gaat met Centrum Vakopleiding profite-
ren de medewerkers daar direct van. In de CAO is een
resultatendeling opgenomen van maximaal 5 pro-
cent. In 2005 is een uitkering van 2 procent gegaran-
deerd, maar in principe hangt de uitkering af van de
realisatie van drie tot vijf afgesproken doelen qua
bedrijfsvoering. Een van die doelen kan ook een
afdelingsdoel zijn. In overleg met de Ondernemings-
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raad wordt aan iedere doelstelling een uitkeringsper-
centage gekoppeld. Een ander vernieuwend element
in de CAO is de prikkel tot doorstroming.
Werknemers bereiken rond hun veertigste de boven-
grens van de salarisschaal. ‘Er is dus een prikkel
ingebouwd om na een tijdje weer eens een andere
baan te gaan zoeken. 
Dat is voor ons als opleiding belangrijk, want de
kennis moet up-to-date blijven. Een gezond perso-
neelsverloop draagt daaraan bij.’

‘Natuurlijk kraakt het wel eens 

hier en daar, maar ik zie dat de

mentaliteit begint te veranderen’

De mentaliteit verandert
Het personeel heeft de veranderingen positief 
opgepakt. Ze wisten dat er feitelijk geen keus was.
Directeur Wilbers is ervan overtuigd dat de 
opleiding in Leeuwarden het gaat redden. En dat 
is bijzonder: ‘Van de tientallen vestigingen zijn er
nog maar een stuk of tien over. De rest is opgeheven
of opgegaan in een groter geheel.’ Wilbers verwacht
dat er in 2005 zwarte cijfers worden gedraaid. 
‘Maar we moeten blijven knokken voor opdrachten.
We hebben minstens 2,5 miljoen euro omzet 
nodig om uit de kosten te komen.’ En daar is 
ieder personeelslid mede verantwoordelijk voor.
De kracht van de nieuwe CAO is volgens hem dat 
zij ruimte biedt om tot individuele afspraken te
komen. ‘De vorige CAO was tot op de millimeter
dichtgeregeld. Deze CAO prikkelt en biedt ruimte.

Natuurlijk kraakt het wel eens hier en daar, maar ik
zie dat de mentaliteit begint te veranderen.’ 

‘Het is met een nieuw idee als met nieuwe schoenen: men heeft er in het begin meer last dan gemak van.’ • CEES BUDDINGH, SCHRIJVER



inzien. Bij Heineken hebben we eigenlijk last van
ons ongelooflijk succesvol verleden. Dat heeft in de
organisatie ballast en bureaucratie opgeleverd. Het is
moeilijk scherp te blijven als je zo lang succesvol
bent. Maar de urgentie tot innovatie neemt steeds
meer toe. Zowel op bedrijfsniveau als nationaal. We
moeten wel, als we willen meedoen.’

Hans
H R-D I R E C T E U R

de Ruiter
H E I N E K E N N E D E R L A N D

‘Sociale innovatie is een begrip waarover al snel 
verwarring ontstaat. Het blijft iets vaags, het heeft
geen focus. Als directeur Human Resources bij
Heineken moet ik sociale innovatie concreet maken.
Ik moet manieren vinden om slimmer te werken, 
en wel zo dat mensen op de werkvloer daar iets mee
kunnen. Sociale innovatie moet zo snel mogelijk
doelen krijgen op bedrijfsniveau.
Het begint trouwens met renovatie. Innovatie komt
niet van de grond zonder dat er ruimte wordt 
gecreëerd voor nieuwe afspraken en werkwijzen. 
De CAO bij Heineken is nu zo gedetailleerd en dicht-
getimmerd, dat er nauwelijks mogelijkheden voor
vernieuwing en maatwerk overblijven. De praktijk
staat haaks op innovatie. Daarom zullen werkgevers
en werknemers samen om tafel moeten om verwor-
ven rechten bespreekbaar te maken. De vakbonden
zullen mee moeten, want zonder draagvlak van
werknemers kan sociale innovatie zeker niet tot
stand komen.
Sociale innovatie heeft alles te maken met de 
cultuur van een bedrijf, met de mindset van werk-
nemers. Het vraagt namelijk om flexibiliteit, om 
de bereidheid om dingen anders aan te pakken 
dan voorheen. Bij Heineken zijn we inmiddels met
verschillende experimenten gestart om tot een 
hogere productiviteit te komen. Experimenten in 
de arbeidstijdensfeer, want daar is voor ons het
meest mee te winnen. Meer werken als er veel werk
is, minder werken als er minder werk is. En het
inzetten van weekenddiensten als er plotseling veel
werk is, zonder gelijk over te schakelen op vol-conti-
nudiensten.
Zo’n cultuurverandering gaat slechts langzaam.
Cruciaal is of werknemers er de noodzaak van

Niets is vanzelfsprekend
‘Voor mijn omgeving kan ik erg vermoeiend zijn. Mijn
levensmotto is namelijk ’Niets is vanzelfsprekend’. Ik
heb de natuurlijke neiging om voortdurend te kijken of
het beter kan. Ik ben een uitermate nieuwsgierig mens,
met een heilig vuur voor verbetering. En dat heb ik al
twintig jaar, zo lang ik werk.
In mijn persoonlijke en zakelijk leven heeft de komst
van internet een ongelooflijke verbetering gebracht. De
snelheid waarmee je kunt communiceren en de toegan-
kelijkheid van informatie zijn een geweldige vooruit-
gang. Ik denk dat we de mogelijkheden van de techniek
nog lang niet genoeg gebruiken. Er is zoveel mogelijk,
waar we in de praktijk nog niets mee doen. De ontwik-
keling van de techniek gaat sneller dan die van de
mens. Soms zijn we zelfs bang voor die technologische
vooruitgang. We willen bepaalde technische mogelijk-
heden niet gebruiken, omdat we bang zijn voor Big
Brother-effecten. We willen veiligheid, maar geen came-
ra’s. Dat is een typisch trekje van de Nederlandse cul-
tuur. Aan de ene kant willen we vooruit, aan de andere
kant houden we het tegen.’
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‘We hebben last van ons succesvol verleden’

‘Innovatie begint met renovatie’

‘Wie nieuwe therapieën versmaadt, moet nieuwe kwalen verwachten.’ • FRANCIS BACON, SCHRIJVER
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Het is nog wennen voor het personeel

van Kiwa: 

de invoering van de prestatiegerichte

beloning. Maar het moet: het bedrijf

moet werken aan ondernemerschap

en slagvaardigheid, want de concur-

rentie blaast in de nek.

De kritische succesfactor
Kiwa heeft de ambitie om qua kennis, reputatie en
marktleiderschap tot de absolute top in Europa te
behoren. Een ambitieuze doelstelling in een markt
met hevige concurrentie. Er zijn met name veel 
kleine spelers die ook kwalitatief hoogwaardige
diensten aanbieden. Dit vereist van Kiwa een meer
commerciële instelling, een hogere productiviteit 
en meer efficiency.
Begin 2003 is Kiwa onder leiding van een vernieuwd
directieteam begonnen aan een intensief cultuur-
veranderingtraject. Het bedrijf moet veranderen in
een slagvaardiger organisatie met meer zakelijkheid,
daadkracht en ondernemerschap.
‘Doorpakkingsvermogen’, in de woorden van Henk
Antvelink, directeur Human Resources (HR). 
Hij beschouwt het personeel als de kritische succes-
factor voor ondernemerschap en bedrijfsvoering. 
Het HR-beleid moet daarom bijdragen aan de realisa-
tie van de bedrijfsdoelstellingen én inspelen op de
persoonlijke doelstellingen van medewerkers. Het
pakket bevat een scala aan instrumenten en afspra-
ken, onder meer over inzetbaarheid, mobiliteit en
ontwikkeling van personeel. Op CAO-niveau zijn 
veel vernieuwende afspraken gemaakt die deze 
ambitieuze doelstelling ondersteunen. Het meest
vernieuwend voor Kiwa – en de grootste verandering
voor het personeel – is wel de invoering van presta-
tiegericht belonen. 

Beoordelen en belonen
Een cultuurverandering is een langdurig en intensief
traject. ‘Het begint met aandacht voor ontwikkeling’,
aldus HR-directeur Antvelink: ‘Er is daarom veel geïn-

Ki
Kiwa is in 1948 opgericht als keurings- en kennisinstituut voor de waterbedrijven,
maar opereert nu op een veel bredere markt met certificering, onderzoek, 
inspectie, training en advies. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in
drie business lines, zoals Certification, Research & Tech-nology en Training &
Consultancy. Kiwa heeft drie vestigingen in Nederland en ook een aantal in
België, Duitsland, Italië en Engeland. Het bedrijf telt in totaal 650 medewerkers,
de gemiddelde leeftijd is 41 jaar. De omzet in Nederland bedraagt ca. 70 miljoen
euro. Aandeelhouders van het bedrijf zijn onder meer de waterbedrijven 
(64 procent), Vewin en KWVN. (www.kiwa.nl)

wa
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Tijd voor cultuurverandering

‘Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt..’ • JOHAN CRUIJFF
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vesteerd in training en opleiding. Er zijn maatwerk-
gerichte trainingen, een programma voor talentvolle
jonge professionals en een management development tra-
ject. Want in een cultuurveranderingsproces 
moeten managers het goede voorbeeld geven.’
In nauwe samenwerking met de ondernemingsraad
is daarnaast een beoordelingssysteem ontwikkeld
onder de naam ‘Planning Review & Beoordeling’
(PR&B). Hierbij zijn de planning en beoordeling van
werknemers volledig gekoppeld aan een systeem 
van vaste en variabele beloning. Leidinggevenden 
en medewerkers maken systematisch afspraken 
over hun bijdrage aan de doelstelling van Kiwa én
worden daarop afgerekend.  
De cyclus bestaat uit twee beoordelingsgesprekken
per jaar. In het ene gesprek wordt het algemeen
functioneren van de medewerker beoordeeld. 
In het andere gesprek gaat het over de vier afgespro-
ken individuele doelen van de werknemer, bijvoor-
beeld op het gebied van productiviteit of projecten.
Tijdens de gesprekken worden ook afspraken
gemaakt over algemene en persoonlijke verbeter- 
en ontwikkelpunten. Halverwege het jaar kan een
functioneringsgesprek worden gehouden over de
voortgang en om afspraken waar nodig en gewenst
bij te stellen.  
De beoordeling heeft consequenties ten aanzien 
van beloning en verdere ontwikkeling van de mede-
werker. Die beoordeling moet dus wel heel herken-
baar en duidelijk zijn. De beoordelingscriteria zijn
opgesteld volgens de SMART-formule: Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdspecifiek. 
Ze zijn in de loop van het proces – na reacties van
het personeel – nader bijgesteld. 

Draagvlak
Voorwaarde voor succes en draagvlak is volgens
Antvelink dat de beoordeling op een kwalitatief
hoogwaardige manier door het hele bedrijf heen
wordt uitgevoerd. ‘Iedereen moet op dezelfde
manier worden beoordeeld. Daar hebben we zwaar
aan getrokken. Het management is ervoor opgeleid
en wordt voortdurend gemonitoord.’
De variabele beloning – die kan oplopen tot 10 
procent van het jaarsalaris – wordt op grond van
vier criteria bepaald: de prestatie van Kiwa in zijn
totaliteit, de prestaties van de bedrijfseenheid, de
klanttevredenheid per bedrijfseenheid en het 
medewerkerscriterium. De doelstelling van dit 
laatste criterium is dat ten minste 85 procent van 
de medewerkers de PR&B-cyclus goed doorloopt, en
dus consistent wordt beoordeeld. Deelname aan 
de cyclus is verplicht voor alle medewerkers vanaf
HBO/WO-niveau. Andere medewerkers kunnen vrijwil-
lig meedoen aan het prestatiebeloningssysteem. Zij
mogen kiezen voor een gegarandeerde eindejaars-
uitkering van 2 procent of een niet gegarandeerde
variabele beloning op basis van prestatie. Maar het
aantal deelnemers dat vrijwillig meedoet, is volgens
Antvelink nog beperkt.

Beheersing arbeidskosten
De invoering van de Planning Review & Beoordelings-
cyclus had twee belangrijke doelen: 
het ondersteunen van de cultuurverandering binnen
Kiwa én het beheersbaar maken van de arbeids-
kosten. Aangezien de variabele beloning mede
afhangt van de resultaten van Kiwa als geheel en 
de bedrijfseenheid is het mogelijk om de arbeids-
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kosten aan te passen aan goede en slechte jaren. 

‘Vooral ouderen moeten eraan

wennen dat ze worden afgerekend 

op hun prestaties’

Volgens Antvelink is de invoering van het systeem 
in beide opzichten nu al een succes. ‘De meerder-
heid van het personeel vindt het prettig, al zijn er
ook mensen – vooral ouderen – die er erg aan moeten
wennen. Zij waren het hier heel anders gewend.
Voor de jongeren is het juist aantrekkelijk. Eén van
de doelen die we bereikt hebben, is dat de overgrote
meerderheid van het personeel de planning- en
beoordelingscyclus de afgelopen paar jaren goed
heeft doorlopen. Het systeem maakt de bijdrage van
medewerkers aan de organisatiedoelstellingen
inzichtelijk en legt de individuele ontwikkelings-
behoefte van medewerkers bloot.’

‘De neiging bestaat om mensen

geflatteerd te beoordelen’ 

Voor de leidinggevenden was het trouwens ook even
wennen. ‘We hebben geconstateerd dat de neiging
bestaat om mensen geflatteerd te beoordelen. De
hoge eindoordeelscores waren niet helemaal in lijn
met de door diverse bedrijfseenheden en afdelingen
behaalde resultaten. Maar het werkt pas als mensen
daadwerkelijk worden afgerekend op hun prestaties
en ontwikkeling. We moeten niet om de hete brij

heen lopen.’ De komende jaren moet het systeem de
kans krijgen zich te bewijzen. Antvelink: ‘We zitten
nog midden in het gewenningsproces. Daarom moe-
ten we nu doorzetten. Het komt aan op transparan-
tie en consistentie, ook in de communicatie. We boe-
ken vooruitgang, maar het duurt nog wel drie tot
vijf jaar voor we echt van een cultuurverandering
kunnen spreken. En dat zullen we dan zeker ook
zien in de resultaten.’

‘Zet mensen van verschillende pluimage samen in projectgroepen. Zo provoceer je ze en van daaruit ontstaan nieuwe oplossingen.’ • ALEXANDER VAN DER LOF, DIRECTEUR TKH GROUP (BRON: FINANCIEEL DAGBLAD) 



zoveel als de Nederlandse Handbalbond. Die heeft
momenteel 55.000 leden, maar verliest er elke dag
een paar. Zo’n virtuele bond, dat is dus innovatie.
Een verbinding van sport en ict.
Innovatie is een manier van kijken. Als je oplet,
gebeurt er de hele dag wat. Als je niet oplet, wordt
het leven saai. Daarom moet je nooit te lang dezelf-
de dingen doen.’

Tom
H U I S A R T S|C OAC H|

van ’t Hek
P R E S E N T A T O R

‘Innovatie is geen doel, maar een middel om vooruit
te komen. De beste innovaties zijn die verbeteringen
die je pas ziet als je achterom kijkt. Je constateert
dat je ineens een heel eind bent opgeschoten. 
Veel veranderingsprocessen worden met bombarie
aangekondigd en van bovenaf opgelegd. Maar de
beste vernieuwingen voltrekken zich in stilte. 
Ik geloof in de olievlek. Het begint met iets kleins,
en dat wordt langzaam groter. Als je iets succesvols
en leuks doet, duurt het even, maar dan kom je 
in een enorme stroomversnelling terecht en kijkt
iedereen naar je. 
Ik heb niks met plannen waarin een paar jaar wordt
vooruitgekeken. De overheid is daar een kei in. Maar
de toekomst is niet te voorspellen. Slechts één ding
weet je zeker: het gaat in ieder geval niet zoals het
in het plan staat. Het beste wat je kunt doen is:
ruimte laten voor verandering. Ik heb meer vertrou-
wen in mensen dan in beleid. Benut de kracht van
de mensen in het veld, houd op met alles centraal
aan te sturen, stimuleer mensen om zelf met ideeën
te komen. Natuurlijk is er leiding nodig, maar je
moet vooral de kennis in je organisatie faciliteren. 
Vernieuwingen komen soms uit onverwachte hoe-
ken. Een mooi voorbeeld: er zijn mensen die wed-
strijdjes met elkaar houden via de computer. Je hebt
een matje waarop je bewegingen nadoet die een 
lampje op je beeldscherm aangeeft. Het matje is 
aangesloten op de computer en die registreert je
bewegingen. Als je het tempo van het lampje niet
volgt, ben je af. Zo kun je met iemand in Amerika
een wedstrijd doen wie het het langst volhoudt. Heb
je daar nog nooit van gehoord? Er is al een bond
opgericht voor de deelnemers. Er schijnen 35.000
mensen lid van te zijn. Nog even en het zijn er net

Blijven veranderen
‘Ik word het meest geïnspireerd door personen. Niet
door technische uitvindingen. Ik ben vier jaar huisarts
geweest. Op een dag kwam er een mevrouw van 89 jaar
op het spreekuur. Ze wilde veranderen van medisch spe-
cialist. Ze had al 22 jaar dezelfde specialist en wilde nog
eens een nieuwe specialist met een andere behandeling
proberen. ‘Want jongetje’, zei ze tegen mij, ‘Als je niet
meer kunt veranderen, ga je vrij snel dood’. Ik vond dat
een fantastische uitspraak. Een mens met zo’n levens-
lust, die de kwaliteit van haar leven nog wilde verbete-
ren. Het houdt dus blijkbaar nooit op. Een mens is
nooit te oud om te veranderen.’
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‘Ik geloof in de olievlek’

‘Innovatie is ook een manier van kijken. Als je oplet, gebeurt er de hele dag wat.’

‘Zet mensen van verschillende pluimage samen in projectgroepen. Zo provoceer je ze en van daaruit ontstaan nieuwe oplossingen.’ • ALEXANDER VAN DER LOF, DIRECTEUR TKH GROUP (BRON: FINANCIEEL DAGBLAD) 
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De branchevereniging van papier- 

en kartonfabrikanten VNP wil met een

grondige aanpak van het veiligheids-

beleid de sector veranderen: minder

ongevallen, minder kosten en een

beter imago.

De mindset moet om
Net als de rest van Nederland, heeft ook de papier-
en kartonindustrie te maken met zware internatio-
nale concurrentie. Volgens Gerrit Jan Koopman,
directeur van de Vereniging van Nederlandse Papier-
en kartonfabrikanten moet de mindset om: alleen
door innovatie kan de industrie de concurrentieslag
met het buitenland winnen. De Nederlandse papier-
en kartonindustrie moet het hebben van duurzame
innovatie. Dat betekent aandacht voor energiege-
bruik en milieu en voor arbeidsomstandigheden en
veiligheid, naast het streven naar economisch rende-
ment. Profit, people en planet moeten met elkaar in
evenwicht zijn. 
De VNP heeft als doelstelling de papier- en karton-
branche aantrekkelijker en productiever te maken
door de mens meer centraal te stellen in het beleid
en in de fabriek. Op initiatief van de VNP zijn daarom
in het Arboconvenant 2001 forse afspraken gemaakt
over het Human Resources-beleid, en die afspraken
zijn eind 2004 nog eens aangescherpt in het zoge-
noemde Arboplusconvenant. Beide convenanten zijn
door alle leden ondertekend. Tot vreugde van de
branchevereniging wordt er door iedereen actief
werk van gemaakt. Koopman: ‘Sommige leden gaan
nog verder dan de afgesproken doelstellingen; die
halen de branche rechts in.’

Minder ongevallen
De VNP heeft hoge ambities. Alleen al rond het
thema arbeidsomstandigheden en verzuim lopen
circa twintig projecten. En dan gaat het nog niet
eens over thema’s als energie, milieu, recycling en
bosbeheer, waarop ook acties worden ondernomen.

Koninklijke

Nederland telt 27 papier- en kartonfabrieken. Al deze fabrieken zijn lid van de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrikanten (VNP). De
branche biedt werk aan 6.000 werknemers. In de hele papier- en houtgerelateerde
keten werken zelfs meer dan 140.000 mensen. De papierfabrieken produceerden
in 2004 3,46 miljoen ton papier en karton. De totale omzet bedroeg 1,8 miljard
euro. De papier- en kartonindustrie heeft een sterk internationaal karakter: ruim
70 procent van de productie wordt geëxporteerd. (www.vnp-online.nl)

VNP
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‘Vernieuwing gaat meestal niet zonder dwaasheden.’ •  JACQUES BLOEM, SCHRIJVER

Het begint met veiligheid

‘Vernieuwing gaat meestal niet zonder dwaasheden.’ • JACQUES BLOEM, SCHRIJVER
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De hoofdpunten van het Arboconvenant van 2001
zijn: geluidsbeperking, reductie van de WAO-instroom
en van het aantal ongevallen. Voor de branche weegt
het laatste punt het zwaarst. VNP-directeur Koopman:
‘We hebben de verbetering van de veiligheid als kick-
off gebruikt en hoopten daarmee ook andere dingen
in beweging te zetten. Zo zijn er ook projecten op
het gebied van werkdruk, ergonomie en heatstress.’
In het convenant was afgesproken dat het aantal
ongevallen van 45 per 1000 werknemers in 1998 
zou dalen naar 30 per 1000 werknemers in 2006. Het
verbluffende was dat de resultaten in 2004 al beter
waren dan de doelstelling, meldt accountmanager
Mireille Bedeschi. ‘We zitten in 2004 op 15 ongeval-
len per 1000 werknemers en we hebben een ambitie
van maximaal 10, maar we blijven natuurlijk altijd
streven naar 0.’
Daar worden alle inspanningen dan ook op ingezet.
‘Veiligheid heeft alles te maken met gedrag. De
meeste ongevallen worden veroorzaakt door gedrag,
niet door technische mankementen. Om de veilig-
heid te verbeteren, moest er een cultuurverandering
plaatsvinden in de fabrieken. Mensen zijn gewend
om op een bepaalde manier te werken, ze zijn
gewend aan de risico’s en ze accepteren dat er af en
toe iets fout gaat. Het is moeilijk om zo’n instelling
te doorbreken.’

Bewustzijn op de werkvloer
De hoofdmoot van het veiligheidsprogramma van de
VNP bestaat daarom uit een integraal verande-
ringstraject. ‘We hebben bijeenkomsten georgani-
seerd voor directeuren, stafmensen, arbocoördinato-
ren en OR-vertegenwoordigers om intensief door te

praten over de cultuurverandering in de fabrieken.
Honderden mensen hebben er inmiddels aan deelge-
nomen en mede daardoor is het veiligheidsbewust-
zijn ook goed tot de werkvloer doorgedrongen.’
De branche is er ook mee begonnen het aantal 
ongevallen zichtbaar te maken. Elk ongeval wordt
geregistreerd en aan iedereen in de branche gemeld,
met de bedoeling dat bedrijven van elkaars fouten
leren en zich met elkaar vergelijken. De cijfers 
worden in grafieken en tabellen bijgehouden en 
tijdens werkoverleg besproken. Ook worden nieuws-
brieven rondgestuurd, zodat alle werknemers in de
branche kunnen zien hoe de zaken ervoor staan. In
een aantal fabrieken wordt op een groot, voor ieder-
een zichtbaar bord het aantal ongevalvrije dagen 
bijgehouden.
De VNP organiseert verder informatiebijeenkomsten
en trainingen op het gebied van Veiligheidswet-
geving. Daar worden de verplichtingen van de wet
uitgelegd, en vervolgens wordt op locatie bekeken
wat dit voor de praktijk betekent. 
Het bedrijf dat het best presteert op het gebied van
het terugdringen en voorkomen van ongevallen
krijgt de Arbo-wisseltrofee. De ‘beste’ en ‘slechtste’
bedrijven worden aan elkaar gekoppeld. Ze gaan bij
elkaar op bezoek en wisselen informatie uit, zodat
ze zich verder kunnen verbeteren. En dankzij dit
intensieve totaalprogramma is de VNP erin geslaagd
veiligheid boven aan de agenda te krijgen. 

De kosten worden terugverdiend
De vermindering van het aantal ongevallen bespaart
mensen bovenal veel leed. En daarnaast levert het de
industrie ook een groot kostenvoordeel op.
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Koopman: ‘De ziektekosten en andere onkosten 
gaan fors omlaag en het verzuim daalt. Bijkomende
effecten zijn de verbetering van de productieproces-
sen en de toegenomen aandacht voor hygiëne, orde
en netheid. Het veiligheidsbeleid is dus goed voor de
business: het levert economisch en sociaal voordeel
én imagowinst.’
Natuurlijk, de trainingen, voorbereidingen, het
onderzoek, de ontwikkeling van registratiemetho-
den en de communicatie kosten tijd en geld. Maar
volgens Bedeschi zijn die kosten er al lang uit.
‘Halverwege het convenant waren de collectieve
investeringen al terugverdiend door de daling van
het aantal ongevallen.’

‘Wij willen bewijzen 

dat we geen wetgeving of 

dwang van de Arbeidsinspectie 

nodig hebben’

De VNP heeft besloten het eerste Arboconvenant aan
te scherpen met een Arboplusconvenant. De branche
wil in 2006 15 procent minder ziekteverzuim en 20
procent minder WAO-instroom laten zien dan de rest
van de industrie. Om dit te bereiken wordt in ieder
bedrijf momenteel onderzoek gedaan naar mogelijk-

heden om verzuim te voorkomen. Leidinggevenden
en personeelsmedewerkers krijgen een cursus om
beter om te gaan met verzuim. Koopman: ‘Wij 
willen met deze convenanten bewijzen dat we geen
wetgeving of dwang van de Arbeidsinspectie nodig
hebben. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op
tal van gebieden. En daarmee profileren wij ons als
een innovatieve sector.’

Aantal ongevallen per 1000 werknemers in 1998: 45
Doelstelling 2006: 30 
Stand van zaken 2004: 15

‘Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.’ • JOHAN CRUIJFF



‘Sociale innovatie moet, maar hoe? Dat was de titel
van mijn oratie toen ik hoogleraar werd aan de
Universiteit Twente, april 1996. We weten nu veel
meer van sociale innovatie dan toen. Uit onderzoek 
is bijvoorbeeld steeds duidelijker geworden dat de
kwaliteit van organisatieprocessen en personeelsma-
nagement van groot belang zijn voor de resultaten
van een organisatie. 
Aan de organisatorische kant gaat het om de inrich-
ting van bedrijfsprocessen, de organisatie van werk en
de betrokkenheid van medewerkers. Bij personeels-
management gaat het om het plannen, aantrekken en
ontwikkelen van de juiste medewerkers met de juiste
kennis, deskundigheid en competenties. 
Succesvolle organisaties worden vaak gekenmerkt
door een goede, systematische aanpak op beide gebie-
den. Al zijn sociale factoren niet de enige factoren die
het succes bepalen, alléén deskundige en gemotiveer-
de medewerkers kunnen voor voortdurende innovatie
zorgen.   
Maar er is nog een voorwaarde voor succes. Als organi-
saties in hun eentje met sociale innovatie aan de slag
gaan, lopen ze vaak snel tegen hun grenzen aan.
Omdat de omgeving niet meedoet, omdat het manage-
ment niet als enige de nek durft uit te steken of
omdat de medewerkers liever op de traditionele
manier blijven werken. Daarom is het van groot
belang dat sociale innovatie wordt ingebed in een 
bredere aanpak: op regionaal, sectoraal en nationaal
niveau en met betrokkenheid van sociale partners. 
Het is allemaal bekend, maar toch doen we maar wei-
nig met deze kennis. Dat geldt voor veel individuele
organisaties die enthousiast kozen voor teamwerk als
basis voor hun productie en dienstverlening, maar bij
het eerste beste beetje tegenwind dit concept snel

overboord gooiden. Het geldt nog meer voor de natio-
nale beleidsmakers, die na aanvankelijke steun voor
projecten als `werkherstructurering’ en ‘kwaliteit van
de arbeid’ hun belangstelling weer richtten op nieuwe
hypes. 
Van de Scandinavische landen kunnen we leren hoe
het anders kan en vooral: wat de effecten zijn. De
voortdurende systematische aandacht voor sociale
innovatie en de intensieve betrokkenheid van sociale
partners, heeft in deze landen tot een indrukwekken-
de modernisering van economie en verzorgingstaat
geleid. In Nederland kan dat ook. Maar dan moeten
we het accent niet in de eerste plaats leggen op de eco-
nomische en technologische aspecten van innovatie,
maar op verbetering van productie- en dienstverle-
ningsprocessen, personeelsstromen en employability.
Het wordt tijd dat de pleidooien voor sociale innovatie
worden omgezet in concrete daden.’ 

Jan Kees
H O O G L E R A A R P E R S O N E E L S M A N AG E M E N T

Looise
T U T W E N T E

‘Van de Scandinavische landen kunnen we leren hoe het anders kan en vooral wat de effecten zijn’

Oud en jong
‘Voordat ik hoogleraar werd, was ik beleidsmede-
werker bij het CNV. Ik had totaal geen ervaring met 
het onderwijs. Ik ging naar de universiteit om te
promoveren en onderzoek te doen. Met les geven had
ik eerst grote moeite. Ik zag mezelf als de kennisver-
schaffer, maar later bleek dat ik juist veel van mijn
studenten kan leren, van de manier waarop zij dingen
aanpakken en interpreteren. Het contact met studen-
ten is nu een van de leukste dingen van mijn werk.
Open staan voor anderen is ook een wezenskenmerk
van sociale innovatie. De combinatie van oud en jong,
het over en weer van elkaar leren, levert de meest ver-
rassende inzichten op.’
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‘Alleen gemotiveerd personeel blijft innoverend’
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