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Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) bevordert en initieert innovaties 
op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instel-
lingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum dat kennis over sociale innovatie produceert, 
verzamelt en verspreidt. Dit bijvoorbeeld door het organiseren van seminars, trainingen en 
workshops, het beheren van een kennisbank, en het uitbrengen van publicaties.

Het NCSI is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-
CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond en de kennisinstel-
lingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Manage-
ment (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven. 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie en activiteiten op 
www.ncsi.nl. Hier kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse 
nieuwsbrief.

Over het NCSI
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Voorwoord
Eén van de manieren om innovatie te bevorderen is gebruikmaken van de creatieve       
productiviteit van jonge werknemers, oftewel de werknemer 2.0. Deze creatieve                          
productiviteit komt echter niet altijd vanzelf tot bloei, veel organisaties moeten deze nog 
ontsluiten. Middels deze Battle vroeg het NCSI aan studenten en jonge professionals op 
welke wijze zij denken dat deze creatieve productiviteit het best tot bloei kan komen. Het 
resultaat was een bonte en bruikbare opbrengst aan ideeën. De beste suggesties hebben 
we voor u samengebracht in deze inspiratiebundel. We hopen dat deze bundel voor u een 
bron voor innovatie is.
 
Ton de Korte
Directeur NCSI
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Maart 2009 plaatste het NCSI een vraag op het crowdsourcing platform Battle of Concepts 
om zicht te krijgen op hoe bedrijven de creatieve productiviteit van werknemers 2.0 kun-
nen benutten. 
De doelstellingen:
· Het benutten van de innovatiekracht en creatieve productiviteit van werknemer 2.0;
· Het ontwikkelen en het benutten van de vaardigheden en talenten van werknemer 2.0;
· Een optimale samenwerking tussen verschillende generaties werknemers.

Hiervoor dienden de deelnemers eerst een SWOT-analyse (zie pagina 8) te maken. Aan 
de hand van de SWOT dienden de deelnemers een pakket te ontwerpen met concrete 
producten (en eventueel diensten) waarmee bedrijven op korte termijn en in één dag, met 
een beperkt budget, een ruimte kunnen omtoveren tot een werknemer 2.0 vriendelijke 
zone. In deze ruimte zijn niet alleen de juiste fysieke en virtuele gereedschappen aan-
wezig, maar gelden ook andere regels voor samenwerken en andere waarden. Daarnaast 
heerst in de ruimte een creatieve, productieve atmosfeer.

De battle
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De inspiratiebundel
Het NCSI heeft 47 inzendingen ontvangen. In deze inspiratiebundel vindt u een samen-
vatting van deze ideeën, die u kunnen helpen bij de beantwoording van de vraag hoe 
uw organisatie de creatieve productiviteit van werknemer 2.0 kan benutten. Het doel van 
deze inspiratiebundel is niet alleen ideeën communiceren maar ook inspireren tot nieuwe 
ideeën en aanzetten tot actie. 

De bundel is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
• Jury beoordeling     
• SWOT analyses     
• Jury top 5      
• Samenvatting ideeën rondom de organisatie 
• Samenvatting ideeën rondom de werkplek 
• Samenvatting ideeën rondom communicatie 
• Contactgegevens

Bovenstaande kleuren corresponderen met de desbetreffende hoofdstukken.

7
8

12
19
27
35
42
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Jury beoordeling
De jury bestond uit Ton de Korte, directeur NCSI, Betty van der Roest, projectadviseur 
NCSI, Kees Rezelman, business manager AT Osborne, Marianne Berendse, directeur 
Kunst & Zaken/Creativity2Business en Ingrid de Jong, secretaris CNV Jongeren. 

De jury hanteerde de volgende criteria:
Inzicht in werknemer 2.0 en organisaties en impact: brengt het pakket organisaties echt 
een stap verder;
Creativititeit, vormgeving en multidiscliplinaire benadering;
Uitvoerbaarheid en bedrijfskundige onderbouwing (kosten vs opbrengsten);
Zijn bonusonderdelen in het concept verwerkt;
Marktpotentieel: zijn er voldoende bedrijven te interesseren voor het concept? 

De algemene indruk van de jury was als volgt:
Er zitten leuke en verrassende ideeën bij. Er zitten ook veel ideeën bij die al door bedrijven 
worden uitgevoerd en meer voorspelbaar zijn. Ideeën zijn beter beoordeeld als ze een 
concept vormen waarin niet alleen de fysieke werkomgeving wordt aangesproken, maar 
dat ook ingaat op de relaties binnen organisaties.
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SWOT is een afkorting van de woorden Strengths (S), 
Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats (T).
S&W geeft in dit geval de onderscheidende eigen-
schappen van de werknemer 2.0 aan.
O&T geven ontwikkelingen in de markt aan. De markt 
is in dit geval heel breed te definiëren en omvat de hele 
werkende sector, daar waar werknemer 2.0 werkt. We 
hebben het vooral over de markt waar kenniswerkers 
actief zijn.
Omdat de ideeën op verschillende niveaus bedacht 
zijn, worden er drie SWOT’s op drie niveaus weerge-
geven, namelijk op strategisch, tactisch en praktisch 
niveau. 

Ideeruimte:
Door een S of W te combineren met een O of T onstaan 
ideeën. In de SWOT’s zijn de ideeën kort aangegeven. 
Achter het idee staat welke combinatie SW en OT erbij 
hoort. Na de Top 5 worden deze ideeën samengevat.
De ingezonden ideeën zijn, vanwege de vraagstel-
ling, vooral op praktisch niveau uitgewerkt.

Op de volgende drie pagina’s vindt u de SWOT’s met 
in de ideeruimte de ideeën. De ideeën zijn weerge-
geven in de kleur van het hoofdstuk waarin ze worden 
vermeld.

SWOTUitleg bij de SWOT

OT’s die leiden tot ideeën die op een 
hoog niveau in de organisatie worden 
ingevoerd en waar de rest van de acties 
omheen hangen.

OT’s die leiden tot praktische ideeën die 
in korte tijd te realiseren zijn. Het zijn 
ideeën die in principe direct uitgevoerd 
kunnen worden.

OT’s die leiden tot ideeën voor handvat-
ten of manieren om zaken aan te pakken. 
Hierbij kan men ook denken aan speci-
fieke werkwijzen.

Ideeën op strategisch niveau

Ideeën op tactisch niveau:

Ideeën op praktisch niveau:

We nodigen u vooral uit om zelf de SWOT te ge-
bruiken om nieuwe ideeën te generen die geschikt 
zijn voor uw organisatie!
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SWOT

Platform-based creatief werken  (S3+O3)
Celfilosofie (S3+O3)
Sociocratie (S1+O3)

Strenghts Weaknesses
1. Ambitie naar  

persoonlijke groei
2. Sterk (internationaal/     

digitaal/sociaal) 
netwerk

3. Creatieve multitasker

1. Ze weten hoe, niet 
wat: geen parate 
kennis

2. Egocentrisch

1. Internationalisering
2. Milieubewust
3. Kennisontwikkeling

1. Hypercompetitieve 
markten

2. Krapte arbeidsmarkt
3. Economische 

recessie

Opportunities

Threats

Strategisch
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SWOT
Strenghts Weaknesses
1. Ambitie naar  

persoonlijke groei
2. Sterk (internationaal/     

digitaal/sociaal) 
netwerk

3. Creatieve multitasker

1. Ze weten hoe, niet 
wat: geen parate 
kennis

2. Egocentrisch

1. Resultaatgericht
2. Optimaal gebruiken 

van kennis in organi-
satie

3. Open co-creatie

1. Minder binding van 
de werknemer

2. Kostenbesparingen 
nodig

Opportunities

Threats

Tactisch

Beloningsstructuur (S1+O1)
Managementstijlen (S1+T1)
3 stappen naar een betere werkplek (S2+O2)
Flexibele werkplek (S3+T2)
Natuurlijke werkomgeving (S3+O1)
Crowdsourcing (S2+O3)
Top 5 gedragsregels (S2+T2)
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SWOT
Strengths Weaknesses
1. Ambitie naar per-

soonlijke groei
2. Sterk (internationaal/

digitaal/ sociaal) 
netwerk

3. Creatieve multitasker

1. Ze weten hoe, niet 
wat: geen parate 
kennis

2. Egocentrisch

1. Aanboren creativiteit
2. Groei sociale 

netwerken
3. Groei gebruik soft-

ware ondersteuning

1. Generatiekloof in 
organisatie

2. Minder loyaliteit 
werknemer

3. Vervaging werk-prive

Opportunities

Threats

Praktisch

Wie is de mol? (S1+T1)
Innovatiebord als start Kaizen (S1+O1)
Werken met innovators (S3+O1)
3-kamer principe (S3+O1)
Trainingen (S3+O1)
Meubels (S3+O1)
Ruimtes (S3+O1)
Virtuele werkomgeving (S3+O1)
Fysiek contact (S2+T2)
Kennisbank S2+O3)
Toegankelijke informatiebronnen (S2+O2)
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Top 5

De vijf beste ideeën

De jury stelde de volgende top vijf 
samen: 
1.  Wie is de mol?
2.  Innovatiebord als start Kaizen 
     programma
3.  Werken met innovators
4.  Platform-based creatief werken
5.  3-kamer principe

Op de volgende pagina’s volgt een korte 
uitleg van de ideeën. Ook is voor ieder 
idee door middel van de icoontjes uit de 
SWOT aangeven of het een strategisch, 
tactisch of praktisch idee is.

Strategisch Tactisch Praktisch
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Wie is de mol?

Het idee
Stimuleer de kruisbestuiving tus-
sen werknemer 1.0 en 2.0 door te 
zorgen dat ze weten wat ze aan 
elkaar hebben. Organiseer daarom 
een interne bedrijfscompetitie met 
wekelijks 20 vragen over feiten die 
iedereen zou moeten weten van 
zijn collega’s.

Kenmerken
• Moeilijke & makkelijke vragen.
• Onderwerp van de vragen is over 

welke kennis en vaardigheden 
een collega beschikt en aan wel-
ke zaken hij op dit moment werkt.

• Collega’s beantwoorden de vra-
gen via inter- of intranet. 

• Juiste antwoorden en tussen-
stand publiceren op inter- of 
intranet.

• Collega’s mogen samenwerken.

20 multiple 

choice vra-

gen

?
Wekelijks 20 vragen 
over je collega’s beant-
woorden...

...om kennisdeling 
te bevorderen.
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Innovatiebord als start Kaizen programma

Het idee
Kaizen is een Japanse filosofie gericht 
op continue kwaliteitsverbetering in 
kleine praktische zaken.

Kai Zen

Change Good

Standaarden, werk met en volgens 
voorschrift.
Beschouw problemen als kansen 
tot verbetering.
Haal informatie daar waar het 
gebeurt.
Ga uit van feiten.
Vraag wie, wat, waar, waarom en 
hoe.
Werk planmatig.
Elimineer verspillingen.
Orde en netheid op de werkplek.
Discipline: kom afspraken na.
Doen: werk volgens deze regels.

Groter ‘wij’-gevoel.
Grote (persoonlijke) betrokken-
heid.
Bereidheid tot multifunctionaliteit.
Respect voor elkaars werk.
Grote flexibiliteit.
Productiviteitsverhoging.
Toename in creativiteit.
Kwantitatieve analyse van de 
processen.
Betere bezettingsgraad.
Lager ziekteverzuim.

Kenmerken
• Per idee verbeter-

team aanstellen.
• Iedereen kan ideeën 

ophangen.
• Innovatiebijeen-

komst over ideeën 
op het bord.

• Informeel & centraal.

innovatiebord

opmerkingen



15

Kenmerken
• Veranderingen 

moeten gelijkmatig 
en structureel 
plaatsvinden.

• Veranderingen zijn 
niet altijd zichtbaar, 
zoals een veran-
derde ruimte.

• Iedere organisatie is 
verschillend daarom 
is het systeem 
flexibel.

Werken met Innovators

MANAGEMENT DASHBOARD

Ontwikkeling
Waardering
Duidelijkheid
Betrokkenheid
Diversiteit
Uitdaging
Trots
Vrijheid

+ONTW

+WRD

+DDLK

+BTRK

+DVRS

+UITD

+TRST

+VRIJ

Productiviteit
Innovatie
Werkvreugde
Kennis
Netwerk
Samenwerking

+PROD

+INN

+FUN

+KNNS

+NETW

+SMN

WERKNEMER

ORGANISATIE

PROGRAMMA’S

Uitwisselingspojecten

Uitwisselingsprojecten tussen werknemers 2.0 binnen 

bedrijven in andere sectoren. Zowel uitdaging en 

diversiteit van de eigen werknemer als de inbreng van 

kennis en nieuwe inzichten door zijn plaatsvervanger 

zijn van bijzondere toegevoegde waarde.

+PROD

+INN

+FUN

+KNNS+ONTW

+DVRS

+UITD

Werknemer Organisatie
WIN - WIN

KOSTEN GRATIS

Het idee
Een flexibele oplossing waar ma-
nagers zelf mee aan de slag kun-
nen en op hun eigen manier, struc-
tureel, eenvoudig en efficiënt het 
innovatievermogen van werknemer 
2.0 kunnen benutten.
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Platform-based creatief werken

Het idee
Een overkoepelend thema wordt gebruikt 
zodat het werk zo gestructureerd is dat de 
werknemer 2.0 vrij creatief kan zijn.

Leadership
Practices

Processes
(Physical/Virtual)

CultureIndividual 
Needs & Values

Work Unit Structure

Kenmerken

Onderdelen zijn overal in een ruimte te plaatsen. Op die 
manier kan iedereen z’n fijnste werkplek creëren.

Vergaderkamer

Bijzettafeltjes

Krukjes

Verschuifbare 
tafels + 6 
stoelen per tafel

Verschuifbare 
bankjes

Opbergplek voor 
verschillende 
attributen

Losstaande en 
verplaatsbare 
schermen

Computers

Legostukjes

Work Unit
De jury was vooral 
gecharmeerd over 
het element Work 
Unit, vandaar dat 
alleen dit element 
ter inspiratie is uit-
gewerkt.
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3-kamer principe

Het idee 
3 verschillende ruimtes inrichten be-
stemd voor 3 typen innovatoren.

Interactiekamer Doekamer Denkkamer

Kenmerken
• Elke ruimte is optimaal ingericht voor een type innovator.
• Elke ruimte bevat mogelijkheid tot interactie.
• Kamers zijn te allen tijde zonder reservering te gebruiken.
• Toegestaan voor iedereen die zich wil concentreren op 

innovatie.
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Organisatie Werkplek Communicatie

Het vervolg van deze inspiratiebundel bestaat uit een samenvatting 
van de ingezonden concepten. Daarbij zijn de ideeën onderverdeeld in 
drie categoriën: organisatie, werkplek-gerelateerde ideeën en ideeën 
rondom communicatie. Bij elk idee staat aangegeven of dit een idee op 
strategisch, tactisch of praktisch niveau is door middel van de icoontjes 
die daarvoor in de SWOT’s zijn aangeven.

Strategisch

Tactisch

Praktisch

Andere ideeën
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Organisatie

Meerdere ideeën zijn te relateren aan 
het thema organisatie. De volgende zes 
pagina’s geven een samenvatting weer 
van ideeën rondom de gehele organisa-
tie. Achtereenvolgens behandelen we de 
onderstaande vijf onderwerpen.

Celfilosofie
Sociocratie
Managementstijlen
Trainingen
Beloningsstructuur



20

Celfilosofie

Bij celfilosofie gaat het 
om het opsplitsen van 
de organisatie in twee 
organisaties, zodra de 

organisatie 50 of meer werknemers telt. 
Werknemer 2.0 werkt graag in een dyna-
mische omgeving, waarin hij veel ruim-
te en uitdaging ervaart. De celfilosofie 
houdt de organisatie klein en voorkomt 
complexe hiërarchische structuren – zo 
ontstaat de dynamische omgeving en de 
ruimte die de creativiteit van werknemer 
2.0 aanspreekt.

Leidinggevenden worden vanuit de grote 
cel benoemd – zo wordt de cultuur ge-
waarborgd. 
De leidinggevenden van alle cellen sa-
men vormen het managementteam en 
de cellen handelen onder een gemeen-
schappelijke naam. 
De cellen zijn onderling vergelijkbaar – zo 

kunnen ideeën die in de ene cel ontstaan, 
ook in een ander cel worden gebruikt. 
Deze parallelle innovatie maakt het be-
drijf als geheel nog sterker.

50 werknemers Splitsen naar 
2 cellen: 2x 50 
werknemers

Splitsen naar 
3 cellen: 3x 50 
werknemers, 
etc.



21

van hiërarchie
naar

primus inter paris

Sociocratie is een 
bestuursvorm waarin 
besluiten worden ge-
nomen op basis van het  
consentbeginsel: een 
besluit wordt genomen 

wanneer geen van de aanwezigen bear-
gumenteerd bezwaar heeft. Sociocratie 
gaat uit van de gelijkwaardigheid van indi-
viduen, een manager is een ‘eerste onder 
gelijken’ (primus inter paris). Besluitvor-
mingsprocessen worden gehouden door 
middel van consent. De manager staat 
niet meer boven de werknemers.
De minder sterke hiërarchie geeft werkne-
mer 2.0 meer vrijheidsgevoel. Als hij niet 
eerst hogerop moet om goedkeuring te 
vragen, zal werknemer 2.0 sneller zijn 
ideeën tot uitvoering brengen. Sociocra-
tie maakt argumenten belangrijker dan 
de status van de persoon die ze uit. Ook 
dit maakt dat werknemer 2.0 sneller zijn 
ideeën op tafel legt.

Echter, besluitvorming in grote groepen 
kost veel kostbare tijd. Daarom worden 
grote organisaties opgebouwd uit func-
tionele kringen, waarin werknemers zitten 
die gemeenschappelijke doelen hebben. 
De groepen communiceren onderling 
door middel van vertegenwoordigers. Het 
concept behelst niet dat iedereen overal 
over meebeslist, ieder moet beslissen 
over het terrein waarover hij iets te zeg-
gen heeft.

Sociocratie
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Beloningsstructuur
Door uw beloningsstructuur meer te re-
lateren aan resultaat dan aan leeftijd en 
gewerkte tijd van werknemers, kunnen 
werknemers meer gemotiveerd worden. 
U kunt bijvoorbeeld belonen op basis van 
de competenties van de werknemer, aan-
delen verstrekken of winstdeling toepas-
sen.
Anders belonen betekent niet ‘meer be-
lonen’, de kosten hoeven niet omhoog 
te gaan. Het idee is om het uit te betalen 
salaris zo te spreiden dat de werknemer 
gemotiveerd is om zich te ontwikkelen, of 
zich in te zetten voor specifieke doelen. 
Dit leidt tot meer motivatie en betrokken-
heid en daardoor tot meer ideeën voor uw 
organisatie.
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Managementstijlen 1Verantwoordelijkheid 
bij werknemer

Lekker bezig?

Schep een creativiteit bevorderende 
managementstijl. Creativiteit ontstaat bij 
werknemer 2.0 daar waar hij eigen ver-
antwoordelijkheid ervaart, waar hij wordt 
uitgedaagd en de mogelijkheid om nieu-
we dingen te proberen. De management-
stijl moet dit ondersteunen. Dat kan op 
heel veel manieren, maar twee aspecten 
zijn hier erg belangrijk: pas als werkne-
mer 2.0 zich verantwoordelijk voelt voor 
zijn acties wordt hij geprikkeld om maxi-
maal te presteren. Als er niet te vaak 
toestemming moet worden gevraagd en 
de vrijheid bestaat iets op ‘zijn’ manier te 
doen, dan is de creativiteit van werkne-
mer 2.0 op zijn best.
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Geef complimenten
Het gevaar bestaat dat de werknemer 
2.0 een eilandencultuur ervaart, dat hij 
losstaat van de rest van de organisatie. 
Geef hem daarom terugkoppeling op wat 
hij doet. Werknemer 2.0 wil zich graag 
ontwikkelen en dit helpt hem daarbij.
Om werknemer 2.0 te motiveren en hem 
zich gesteund te laten voelen, is het ook 
belangrijk om complimenten te geven 
waar deze terecht zijn. En om dankjewel 
te zeggen wanneer hij iets extra’s doet. 
Dit werkt als een extra stimulans om ge-
motiveerd en creatief te werken.

Super 
gedaan, dank 

je wel!
Managementstijlen 2
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Het samenbrengen van 
mensen die op verschil-
lende manieren den-
ken, is een krachtige 
bron van creativiteit. 

Werknemer 2.0 en 1.0 hebben verschil-
lende visies en benaderingen en kunnen 
daardoor veel van elkaar leren. U kunt 
een win-win situatie scheppen door ze 
samen iets constructiefs te laten doen. 
Bijvoorbeeld door ze elkaar hun sterke 
punten te laten vertellen of presenteren. 
Een van de onderwerpen waar werkne-
mer 1.0 en werknemer 2.0 elkaar aanvul-
len, is het gebruik van internet en soft-
ware. Dus laat werknemer 2.0 werknemer 
1.0 een minicursus geven. En draai dan 
de rollen om en laat 2.0 gebruikmaken 
van de ervaring van 1.0. Zo ontstaat er 
verbinding tussen beide groepen en 
wordt er ook kennis gedeeld.

Werknemers leren van elkaar
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TrainingenMeditatie
Rust is een goede inspirator. Hoe vaak hoor je niet dat 
iemand even gaat wandelen en dat hem ineens een 
geweldig idee invalt? Daarom is het belangrijk rust een 
onderdeel te laten worden van de nieuwe werkplek.
Om deze rust te scheppen kunt u wekelijks een visuali-
satie- en meditatiesessie houden. In deze sessie wordt 
de geest eerst tot rust gebracht, zodat daarna weer vol-
op nieuwe creatieve ideeën ontstaan. Visualisatie en 
meditatie kan individueel, maar ook in groepsverband. 
In groepen kunnen werknemers elkaar inspireren en 
tegelijk de banden onderling versterken. 
Meditatie helpt werknemers ook te ontspannen. En van-
uit die ontspannen houding kan weer meer creativiteit de 
vrije loop krijgen.
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Werkplek

De volgende ideeën hebben allemaal be-
trekking op de werkplek. De ideeën zijn 
vooral praktische toepassingen. Achter-
eenvolgens behandelen we de onder- 
staande zes onderwerpen

Meubels
Ruimtes
Natuurlijke werkomgeving
3 stappen naar een betere werkplek
Virtuele werkomgeving
Flexibele werkplek
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3 stappen naar een betere werkplek

In de scan van de werkplek 
wordt het hele personeelsbe-
stand (of een volledige afdeling) 
gevraagd een vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst wordt op-
gesteld op basis van criteria. De 
criteria komen tot stand uit een 
samenwerking tussen manage-
ment en werkvloer, en beschrij-
ven de werkplek op mogelijke 
manieren om samen te werken, 
te concentreren, te leren en te 
socializen.

In de focusfase wordt bedacht 
hoe de huidige werkplek veran-
derd kan worden. De resulta-
ten van de scan geven aan wat 
er veranderd dient te worden. 
Het uitwerken van de veran-
deringen kan het beste gebeu-
ren in groepjes van maximaal 
vijf personen. Na uitwerking 
van de ideeën kunnen verte-
genwoordigers van de groep-
jes om de tafel gaan zitten om 
ideeën uit te wisselen en tot 
overeenstemming te komen.

Nu rest het uitvoeren van 
de gevonden ideeën. 
Doordat alle werkne-
mers zijn betrokken in 
de ontwikkeling, bestaat 
er een sterk draagvlak 
voor het uitvoeren van de 
ideeën. 

socializen concentreren

samenwerken leren
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Flexibele werkplek

Werknemer 2.0 werkt graag op een flexi-
bele manier. Flexibele werkplekken zijn 
daarop een logisch gevolg. Er bestaan 
geen individuele kantoren meer. Werkne-
mers richten samen een flexibel kantoor 
in. 
Werknemers gaan meer met elkaar om, 
dat bevordert de creativiteit en werkne-
mers werken waar en wanneer ze willen, 
wat de efficiëntie bevordert.
Een specifiek voorbeeld van flexwerken 
is het hotelkantoor. Hotelkantoor is een 
aanbieder van kantoorruimte aan ge-
bruikers die niet verbonden zijn aan een      
organisatie. Werknemers kunnen in het 
hotelkantoor een werkplek huren.
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• Rust
• Licht
• Buiten

Natuurlijke werkomgeving

Werkplek voelt als 
thuis

Back to nature

Het gevoel van een na-
tuurlijke werkomgeving 
wordt op twee manieren 
benaderd: het buitenge-
voel en het thuisgevoel. 

Verder is het belangrijk niet alleen visuele 
zintuigen, maar ook andere zintuigen te 
stimuleren om creativiteit te bevorderen. 
Mensen kunnen vrijer denken als ze zich 
in de natuur wanen of zich thuis voelen.

• Vrijheid
• Vertrouwd
• Waardering
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Gekleurde stoelen
• Kleur inspireert

Whiteboard wand
• Iedereen kan altijd 

ideeën kwijt
• Iedereen kan altijd 

ideeën zien

Beschrijfbare tafel
• Makkelijk brainstormen
• Makkelijk uitleg geven
• Iedereen kan goed zien 

wat er gebeurt

Meubels

Beginnende meubelontwerpers
Meubels laten ontwerpen en maken 
door startende interieurontwerpers en 
meubelmakers in plaats van meubels 
kopen bij groothandels. Dit geeft de 
creativiteit een extra impuls.

Er worden veel ideeën gegeven voor 
verschillende soorten meubels, alle-
maal ter bevordering van de creativiteit 
van werknemer 2.0. Hierbij een over-
zicht ter inspiratie.
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Ruimtes 1
De ideasphere herkent de werknemer die 
van tevoren zijn persoonlijke voorkeuren 
heeft ingevoerd. Bij het aanmelden in de 
ruimte worden automatisch de persoonlijke 
instellingen geactiveerd. Op deze manier 
is de ruimte maximaal inspirerend voor de 
werknemer.

Ideaworld & Ideasphere
Ruimtes voor samenwer-
king en ruimtes om alleen 
te werken.

In de ideaworld kunnen mensen samen-
werken.

Ideasphere

Scan-
ner om 
verzonnen 
ideeën 
meteen in 
te scan-
nen

Boxen 
waar 
inspi-
rerende 
muziek 
uitkomt

Flatscreens waarop alle ideeën 
ter inspiratie te zien zijn, maar 
ook andere inspirerende voor-
stellin-
gen en 
teksten.

Ideaworld
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Ontspanningskamer
Ontspanning op de werk-
plek wordt in meerdere 
ideeën genoemd. Bijvoor-
beeld een pool- of tafelten-
nistafel in de lunchruimte, 
een Wii spelcomputer in de 
werkruimte om ook fysiek 
bezig te zijn, of een com-
plete funroom om inspratie 
op te doen en creatief te 
zijn. Het komt er allemaal 
op neer dat ontspanning 
creativiteit kan bevorderen 
en voor het zogenaamde 
Eureka-moment kan zor-
gen.

Ruimtes 2
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Virtuele werkomgeving

Een virtuele werkomgeving kan 
een aanvulling zijn voor mensen 
die veel op afstand werken. De 
werkomgeving kan overeen-
komen met het bestaande kan-

toor, of een nieuwe omgeving zijn. En 
de omgeving kan gelinkt worden aan 
bestaande databases of afdelingen, 
zodat de omgeving een virtuele afspie-
geling wordt van de organisatie. 
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Het derde en laatste onderwerp heeft 
alles te maken met communicatie. Achter-
eenvolgens behandelen we de volgende 
vijf onderwerpen.

Crowdsourcing
Top 5 gedragsregels
Fysiek contact
Informatiebronnen
Kennisbank

Communicatie
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Crowdsourcing

Crowdsourcing is het principe dat een 
samengestelde groep mensen wordt 
gevraagd een antwoord te formuleren 
op een vraag. Goed samengestelde 
groepen zijn vaak in staat een beter 
antwoord te formuleren dan het meest 

werknemers 2.0 als geen ander een 
groep bij elkaar krijgen, antwoorden 
lezen en een conclusie formuleren.
Door gebruik van sociale media 
aan te moedigen (eventueel op ba-
sis van een bedrijfsoverkoepelend 
beleid) en werknemers actief te laten 
crowdsourcen, blijft de kennis van de 
werknemer op peil en kunnen proble-
men sneller of effectiever worden op-
gelost, dan wanneer alleen binnen de 
eigen organisatie wordt gekeken.

intelligente lid van de groep. Crowdsourcing is een typische werknemer 2.0 bezigheid. 
Door hun sterk (online) netwerk en de mate waarin werknemer 2.0 gewend is aan interac-
tiviteit en het beantwoorden en stellen van vragen via verschillende online media, kunnen 
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Top 5 gedragsregels

Nieuwe media brengt nieuwe ver-
houdingen met zich mee. Vroeger 
ging communicatie alleen via tele-
foon of in levende lijve. Nu is het 
aantal mogelijkheden eindeloos.     

Een van de uitdagingen voor werknemer 2.0 om zich 
op ideeën te concentreren, is dan ook bewuste om-
gang met communicatiemiddelen. Om een bewuste 
omgang tot stand te brengen, kan er een top 5 ge-
dragsregels worden opgesteld. 

Deze regels moeten richtlijnen 
bevatten over het gebruik van 
e-mail, telefoon en sociale me-
dia. Het doel van de richtlijnen 
is dat iedereen deze media kan 
gebruiken, zonder dat dit de 
productiviteit hindert en zonder 
dat dit de bereikbaarheid 
schaadt. De regels moeten bij 
iedereen bekend zijn en een 
way of working worden, zodat 
werknemers onderling elkaar 
hieraan kunnen houden. 
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Fysiek contact 1
Indian Talking Stick Samen lunchen

Lunchen met alle collega’s is niet alleen gezel-
lig. Er komen vaak vanzelf werkgerelateerde 
onderwerpen naar boven. Als dit gebeurt in een 
ontspannen omgeving, wordt dit niet ervaren als 
werk. Toch kan het extra resultaat opleveren.
Samen lunchen schept een groepsgevoel en 
een moment van ademruimte waarin er mis-

Het idee van de indian talking stick, 
is dat men alleen mag praten als 
men de stick heeft.  Hierdoor kun-
nen werknemers die uit zichzelf 
minder snel ideeën in de groep 
gooien ook een kans krijgen. En de 
stick kan managers helpen echt te 
luisteren naar wat werknemers te 
vertellen hebben.

schien niet aan 
deadlines wordt 
gedacht, maar 
wel aan ideeën. 
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Door op een vast moment in de week, 
bijvoorbeeld de minder productieve vrij-
dagmiddag, een presentatiemoment in 
te lassen, ontstaat de mogelijkheid om 
ideeën te presenteren aan collega’s en 
leidinggevenden. Dit idee speelt in op de 
behoefte van werknemers 2.0 om feed-
back te krijgen op zijn ideeën en om sa-
men na te denken of het betreffende idee 
nog beter kan.
Bij de presentaties is participatie erg be-
langrijk. Er moet een gevoel van ruimte 
worden geschapen. Zo kan er met een 
frisse blik naar het project (idee) worden 
gekeken. 

Fysiek contact 2
Wekelijks presentatiemoment
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Het bijhouden van ontwikkeling is een van de kernkwaliteiten 
van werknemer 2.0. Hij werkt om zichzelf te ontwikkelen en 
is bereid zijn vakgebied haarscherp bij te houden. Door de 
huidige technologie is het relatief makkelijk en goedkoop om 
werknemers van deze mogelijkheden te voorzien. 

Op de pc kan praktische software worden geïn-
stalleerd. Zo kan er worden gechat via software 
als Pidgin of Skype. Ook kunnen werknemers 
geoefend worden in het volgen van nieuws via 

Informatiebronnen

RSS feeds om tijd te besparen bij 
het lezen van het nieuws. 
Sociale netwerken als LinkedIn kun-
nen een onbetaalbare bron van in-
formatie zijn, naar gelang de aard 
van de organisatie kan gebruik hier-
van worden aangemoedigd.
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Werknemer 2.0 maakt 
graag gebruik van tech-
nische snufjes. Tel daar-
bij de enorme vraag 
naar ontwikkeling op Kennisbanken het ontstaan van nieuwe kennis. Een 

technisch snufje dat mogelijkheden biedt 
om kennis te delen is een ideale oplos-
sing. Deze kennisbank kan een wikipe-
diavorm aannemen, of iets dat binnen de 
organisatie is ontwikkeld. Belangrijk is dat 
iedere werknemer in de organisatie toe-
gang heeft tot de kennisbank en zijn of 
haar kennis kan delen.  
Het slagen van een kennisbank is afhan-
kelijk van de gebruiksvriendelijkheid. De 
drempel om te gaan zoeken moet laag 
zijn en het gezochte moet zo snel mo-
gelijk gevonden worden. Iedereen die 
bijdraagt aan de kennisbank moet dus 
doordrongen zijn van het belang van hel-
der documenteren. Om kwaliteit te garan-

deren worden werknemers kort opgeleid, 
of worden er steekproeven gedaan.
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The End...
Wij hopen dat deze inspiratiebundel u meer inzicht geeft in 
werknemers 2.0 en hoe zij tot maximale bloei kunnen komen. 
Nog meer hopen we dat de bundel u inspireert en aanzet tot 
acties in uw eigen organisatie om deze klaar te maken voor 
werknemer 2.0. 
Mocht u nieuwsgierig zijn hoe 2.0 u zelf bent. Op www.ncsi.nl 
staat hiervoor de test ‘Hoe Slim werk jij?’.

Correspondentieadres:
Nederlands Centrum voor So-
ciale Innovatie
Postbus 30116
3001 DC Rotterdam

Bezoekadres:
World Trade Centre Rotterdam
(Beurs WTC)
Kantoren Coolsingel, kamer 512
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Contact:
Tel: 010-2052780

Fax: 010-2052785
E-mailadres: informatie@ncsi.nl


