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I Sociale innovatie door werknemersparticipatie

Frank Pot, Fredy Peltzer en Margreet Xavier

1. Nieuw elan
1.1. Sociale innovatie: wat, hoe en waarom
Aan ons wordt regelmatig gevraagd: “Hoe moet je nou beginnen met sociale inno-
vatie?” Ons antwoord is simpel: “Vraag eens aan de medewerkers en hun chefs 
wat zij het belangrijkst vinden aan hun werk en hoe het werk beter kan worden 
georganiseerd.” Dat kan in het gewone werkoverleg, maar ook in speciaal daar-
voor gevormde focusgroepen (Korevaar, 2011). De goede voorbeelden daargela-
ten, gebeurt dat nog maar weinig. Toch is dat het begin om processen soepeler 
te laten verlopen en om mensen te betrekken bij het verbeteren en vernieuwen 
van producten en diensten. Directe participatie wordt dat wel genoemd: overleg 
tijdens het werk en periodiek werkoverleg. Maar het kan ook zo zijn dat de onder-
nemingsraad over verbeteringen in gesprek gaat met de bestuurder. Die formele 
medezeggenschap wordt indirecte participatie genoemd. Ook het cao-overleg is 
een vorm van indirecte participatie en kan over sociale innovatie gaan.

Iedere organisatie die succesvol is met sociale innovatie kan vertellen hoe belang-
rijk de betrokkenheid van de medewerkers is. Dat komt ook naar voren uit een 
onderzoek naar de effecten van het Finse sociale innovatieprogramma. In totaal 
406 projecten werden geëvalueerd op het verbeteren van organisatieprestaties 
en het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid. De factor organisatieprestaties 
omvat: productiviteit, kwaliteit van producten en diensten, kwaliteit van opera-
ties, flexibele klantenservice en het ongestoord verlopen van het proces. De fac-
tor kwaliteit van de arbeid omvat samenwerking van management en personeel, 
een teamachtige werkorganisatie, de sociale relaties, het psychisch welzijn en de 
ontwikkeling van competenties. Er is een onderscheid gemaakt tussen de beste 
groep (152 projecten met zowel betere kwaliteit van de arbeid als betere organisa-
tieprestaties) en de zwakke groep (31 projecten zonder effect op beide factoren). 
Het grote verschil was het implementatieproces. In de zwakke groep was het per-
soneel nooit de initiatiefnemer en nam het nauwelijks deel aan de uitvoering van 
het project. In de beste groep was dat andersom (Ramstad, 2009). Betrokkenheid 
van medewerkers is dus een voorwaarde om beide doelen tegelijk te realiseren.

Het Finse voorbeeld geeft al een beetje aan waar het bij sociale innovatie over 
gaat. Er zijn veel definities in omloop. Een voorbeeld is die van het Nederlands 
Centrum voor Sociale Innovatie (2006 - 2012). Het NSCI “wil bijdragen aan 
 verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van talenten binnen 
organisaties en meer werkplezier.” Het NCSI deed dat door het stimuleren en 
initiëren van  “innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid”. 
Het  “vernieuwen van arbeidsrelaties” werd later aan deze missie toegevoegd.
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Alle definities bekijkend zouden die als volgt kunnen worden samengevat: “Soci-
ale innovatie heeft betrekking op het participatief en in onderlinge samenhang 
vernieuwen van arbeid, organisatie en personeelsbeleid om het functioneren van 
mensen te verbeteren teneinde zowel de organisatieprestaties, de arbeidskwaliteit 
als de arbeidsrelaties op een hoger niveau te brengen. Dit gebeurt uiteraard bijna 
altijd in samenhang met technologische innovatie” (Pot, 2012). ‘Het nieuwe wer-
ken’ (HNW) is een van de mogelijke invullingen. Bij HNW ligt het accent op tijd- 
en plaatsonafhankelijk werken. Zoals uit de begripsomschrijvingen blijkt, gaat het 
niet altijd om iets geheel nieuws, maar de opkomst van de nieuwe begrippen gaat 
in ieder geval gepaard met een nieuw elan in Nederland.
Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat sociale innovatie ook voor onder-
nemingsraden een belangrijk thema is. Het onderwerp raakt advies- en instem-
mingsbevoegdheden. Het past ook in de huidige opvattingen van cocreatie waarbij 
ondernemingsraad en bestuurder samen strategische vraagstukken bespreken en 
daarbij passende projecten ontwikkelen. Behalve over concurrentiekracht en inno-
vatievermogen gaan die besprekingen bijvoorbeeld ook over hoe mensen in hun 
werk meer ‘professionele ruimte’, speelruimte of autonomie kunnen krijgen en 
hoe ‘oudere’ werknemers gezond en productief kunnen blijven. Dat is niet altijd 
gemakkelijk en ondernemingsraden zien zich regelmatig gesteld voor dilemma’s. 
In de tweede helft van dit hoofdstuk worden die dilemma’s besproken.
Er zijn ook ontwikkelingen in de samenleving die sociale innovatie urgent maken.
In de eerste jaren van deze eeuw vond een aantal mensen uit werkgevers- en werk-
nemerskringen elkaar op de volgende analyse:
− Ontgroening en vergrijzing leiden tot een kleinere beroepsbevolking. Als we 

ons niveau van welvaart en sociale zekerheid willen handhaven, dan moet de 
arbeidsproductiviteit omhoog, ook al is die in Nederland al een van de hoog-
ste in de wereld. Echter, de groei van onze arbeidsproductiviteit bleek juist te 
stagneren. De groei van de productiviteit zou niet moeten worden bereikt door 
‘harder werken’ of ‘langer werken’, maar bij voorkeur door ‘slimmer werken’.

− Mondialisering en toegenomen internationale concurrentie hebben als gevolg 
dat het voor Nederland van belang is dat het innovatievermogen wordt ver-
sterkt, dat de talenten van mensen beter worden ontwikkeld en dat werkne-
mers een grotere rol gaan spelen in innovatieprocessen als aanvulling op 
technologische innovatie.

− Technologische innovatie kan pas optimaal worden benut als deze wordt inge-
bed in een goed gestructureerde organisatie.

− Er is in Nederland veel hoogwaardige kennis, maar deze wordt relatief weinig 
toegepast.

1.2. Opinieleiders en doelstellingen
De bedoelde werkgevers- en werknemerskringen waren AWVN, FNV Bondge-
noten, CNV Vakmensen (toen nog CNV BedrijvenBond) en De Unie. Zij wisten 
elkaar te inspireren om de handschoen gezamenlijk op te pakken en richtten het 
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Platform Slimmer Werken op. Dit platform hield zich bezig met het uitdragen 
van inzichten uit onderzoek en best practices, het bevorderen van productieve 
overlegvormen en het stimuleren van experimenten en creatieve (arbeidsvoor-
waardelijke) randvoorwaarden die de productiviteit verhogen. Het platform heeft 
twee conferenties Slimmer Werken georganiseerd en best practices gepubliceerd 
(De Bruin et al., 2004). Elk van de opinieleiders is actief gebleven; eerst onder 
de noemer ‘slimmer werken’ en vanaf ongeveer 2005 onder de noemer ‘sociale 
innovatie’, al worden die twee begrippen vaak door elkaar gebruikt.

Andere opinieleiders waren de overheid en kennisinstellingen, zoals de  Erasmus 
Universiteit en TNO. Sociale partners en kennisinstellingen richtten – met steun 
van overheid en Innovatieplatform – in 2006 het Nederlands Centrum voor 
 Sociale Innovatie op.

De doelstellingen van de opinieleiders met betrekking tot sociale innovatie vor-
men de ijkpunten bij de evaluatie van de resultaten van sociale innovatie.
Deze doelstellingen zijn:
1. Verhogen van arbeidsproductiviteit
2. Verbeteren van bedrijfsprestaties
3. Toename van innovatie
4. Verhoging van arbeidskwaliteit
5. Vernieuwing van arbeidsverhoudingen
6. Ontplooiing van talent

In 2011 heeft het NCSI op een rij laten zetten hoever Nederland is gevorderd met 
de genoemde zes doelstellingen en in welke mate en waar het gedachtegoed zich 
heeft verspreid. In dit hoofdstuk worden eerst in paragraaf 2 die resultaten kort 
samengevat als ‘tussenstand van 10 jaar sociale innovatie’ (Xavier en Pot, 2012). 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 besproken wat deze ontwikkelingen betekenen 
voor werknemersparticipatie en medezeggenschap.

2. In hoeverre zijn de doelstellingen bereikt?
2.1. Verspreiding van sociale innovatie
Over het aantal organisaties dat sociaal-innovatief is geworden, zijn nauwelijks 
onderzoeksgegevens beschikbaar.
Onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) 
concludeert dat in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek in 2009 ongeveer 
40% van het MKB ‘iets’ op een van de aspecten van slimmer werken heeft gedaan 
(Van der Hauw et al., 2009). Onderzoek van de Erasmus Universiteit (EUR) laat 
zien dat de investeringen in sociale innovatie toenemen tussen 2007 en 2010 
(Erasmus Universiteit, 2010). Uit gegevens van TNO over een vergelijking van 
de gemiddelde score op sociale innovatie van Nederlandse organisaties tussen 
2008 en 2010 valt geen groei af te leiden (Klein Hesselink et al., 2011). Wel zijn er 
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 indirecte bewijzen voor toename van het aantal sociaal-innovatieve organisaties. In 
cao-afspraken neemt het aantal sociaal-innovatieve thema’s toe (Pot et al., 2008). 
Er is een trend richting ‘volwassen arbeidsrelaties’, maatwerk en flexibiliteit. Deze 
trend valt echter steeds meer onder de noemers ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘het 
nieuwe werken’ in plaats van onder sociale innovatie. Een ander indirect bewijs 
is de aanzienlijke groei bij hogescholen van het aantal lectoraten sociale innova-
tie of aanverwante lectoraten die sociale innovatie adopteren. In praktijkgericht 
onderzoek worden organisaties in de regio betrokken bij experimenten om sociaal 
te innoveren. Ook de overheid heeft veel organisaties via diverse subsidieregelin-
gen gestimuleerd tot sociaal-innovatieve projecten. Voorbeelden zijn de subsidies 
uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), actie E en het programma ‘excelleren.nu’ 
in het MKB. Organisatieadviseurs zijn actief geworden op het gebied van  sociale 
innovatie en hebben vrijwel alle organisaties die sociaal-innovatieve projecten 
ondernamen begeleid. Het ligt in de lijn der verwachting dat de adviseurs hun 
sociaal-innovatieve bagage meenemen bij het adviseren van andere organisaties 
en zodoende bijdragen aan verdere verspreiding. Verspreiding heeft ook plaatsge-
vonden van de industriële sector naar andere private en publieke sectoren, zoals 
de zorg, het onderwijs, de logistiek en de overheid. In de ‘kennisbanksocialein-
novatie.nl’ zijn honderden voorbeelden te vinden.

2.2. Uitkomsten op het niveau van ondernemingen en instellingen
De centrale vraag is of de sociaal-innovatieve organisaties beter presteren op 
de zes doelstellingen dan minder of niet sociaal-innovatieve organisaties. Alle 
 onderzoeken duiden op een positieve samenhang tussen sociale innovatie en 
bedrijfsprestaties. Uit de onderzoeken van de EUR en het EIM blijkt zowel de 
omzet als de productiviteit hoger bij sociaal-innovatieve bedrijven. TNO meet 
eveneens hogere bedrijfsprestaties voor meer sociaal-innovatieve organisaties. 
Die prestaties worden in dat onderzoek uitgedrukt in een cijfer voor de combi-
natie van omzet, winst en arbeidsproductiviteit. Ook is er een indicatie dat soci-
ale innovatie de innovatiekracht op bedrijfsniveau verhoogt. Sociaal-innovatieve 
bedrijven investeren meer in nieuwe producten en diensten en behalen een hoger 
rendement op investeringen in R&D dan minder sociaal-innovatieve bedrijven. 
Het EIM heeft ook gevraagd naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
bedrijven. Bij de bedrijven met slimmer werken nam die tussen 2007 en 2009 
met 11% toe, bij de bedrijven zonder slimmer werken was dat aanzienlijk minder 
(6%). Dat is een interessante uitkomst, omdat vaak wordt gedacht dat slimmer 
werken ertoe leidt dat hetzelfde werk met minder mensen kan worden gedaan 
en dat daardoor de werkgelegenheid in de betreffende organisatie kleiner wordt. 
Kennelijk wordt dat ruim gecompenseerd door meer groei.
Wat betreft de arbeidsverhoudingen bij sociaal-innovatieve bedrijven zijn er ook 
aanwijzingen voor vernieuwing. Er is een toename van de ruimte voor individuele 
arbeidsvoorwaarden, van het aantal onderwerpen dat via participatieve besluit-
vorming wordt bepaald en van brede participatie bij onderwerpen die voorheen 
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alleen via de formele medezeggenschapskanalen (ondernemingsraad, personeels-
vertegenwoordiging of vakbonden) liepen. Van de aanvragers van de ESF-E sub-
sidie in 2008 gaf 61% ‘vernieuwing van arbeidsverhoudingen’ als doelstelling 
op. Sociaal-innovatieve bedrijven vinden arbeidsverhoudingen relevant en profi-
leren zich vooral als beste werkgever en maatschappelijk verantwoord onderne-
mer. Daarnaast hechten ze grote waarde aan een hoge mate van betrokkenheid 
en plezier in het werk. Verder is er een trend richting bredere, niet op de eigen 
functiegerichte ontwikkeling van vaardigheden en competenties (Bureau Bartels, 
2011). Het  aantal afspraken over inzetbaarheid in cao’s is verdubbeld ten opzichte 
van 2006. Een opkomend fenomeen is het persoonlijk ontwikkelingsbudget. Het 
totaalbudget voor scholing en opleiding is licht gedaald, maar de aandacht voor 
competentiemanagement is wijd verspreid (AWVN, 2011). De output op onderne-
mingsniveau van het project ‘Excelleren.nu’ lijkt overwegend positief te zijn, zowel 
wat betreft prestaties van de organisatie (arbeidsproductiviteit, product- en dienst-
kwaliteit, klanttevredenheid) als wat betreft betrokkenheid, individuele werkpres-
taties, toegenomen kennis en kunde, meer zelfstandigheid,  veranderbereidheid 
en  verlaging van de werkdruk (CINOP, 2012).
In de bestaande onderzoeksprojecten wordt nauwelijks aandacht besteed aan de 
samenhang van sociale innovatie met kwaliteit van de arbeid, terwijl dat wel zou 
moeten, al was het maar omdat het nut van sociale innovatie mede wordt beargu-
menteerd met de veronderstelde gunstige gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid. 
Zoals eerder beschreven laat onderzoek in bijvoorbeeld het Finse  programma die 
effecten wel zien.

2.3. Uitkomsten op landelijk niveau
Kunnen we ook op landelijk niveau iets zeggen over de mate waarin de doelstel-
lingen zijn gerealiseerd?

Mogelijke effecten van sociale innovatie op de internationale concurrentiepositie 
van Nederland komen niet terug in de cijfers van de arbeidsproductiviteitsgroei 
tussen 2002 en 2010. Alhoewel de groei flink aantrok vanaf 2003 bracht de kre-
dietcrisis in 2008 een daling van de groei teweeg, die zich later omzette in een 
krimp (2009). Pas in 2010 was er weer sprake van groei, alhoewel die groei mede 
vanwege de eurocrisis en de economische recessie de laatste jaren weer afneemt. 
Toch zijn er aanwijzingen dat sociale innovatie invloed heeft op macroniveau. 
Onderzoek in opdracht van het Innovatieplatform laat zien dat na de eeuwwisse-
ling niet arbeidsparticipatie, maar kennis en innovatie de belangrijkste bronnen 
van economische groei zijn geworden. Voor effecten van sociale innovatie op de 
innovatiekracht is gekeken naar de internationale Global Competitiveness Index 
(GCI) en het European Innovation Scoreboard (EIS). In beide stond Nederland 
in 2001 relatief hoog genoteerd. In de afgelopen tien jaar heeft Nederland zijn 
positie van koploper verloren en is gaan behoren tot de categorie innovatievolgers. 
Wel is er de laatste twee jaar een stijgende tendens te zien. Nederland heeft in 
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vergelijking met andere landen een goede innovatiecapaciteit, zowel in menselijk 
potentieel als in de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook 
worden vaak nieuwe technologieën toegepast die de productiviteit bevorderen. 
De bedrijfsinvesteringen in R&D zijn na de crisis in 2008/2009 teruggelopen, 
met name in het MKB waar zowel de investeringen in organisatorische innovatie 
als het aantal bedrijven dat hierin investeert is afgenomen. De mogelijkheid van 
samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven wordt onder-
benut. Overigens is er een aanwijzing dat innoverende bedrijven meer crisisbe-
stendig zijn. Zij willen minder bezuinigen op hun innovatie-uitgaven als reactie 
op de crisis dan minder innovatieve bedrijven. Bedrijven die concurreren op basis 
van kostprijs zijn meer geneigd hun innovatie-uitgaven terug te schroeven. Ook 
blijkt uit de afscheidsnotitie van het Innovatieplatform in 2010 dat circa 0,6% 
extra economische groei per jaar kan worden gerealiseerd door extra investeringen 
in kennis en innovatie. Hiervan is 0,3% toe te schrijven aan slimmer werken: “Als 
30% van de bedrijven slimmer werken, worden ze 9% productiever en dat levert 
3% productiviteitsgroei op, oftewel 0,3% per jaar”(Innovatieplatform, 2010).
De effecten van sociale innovatie op de arbeidskwaliteit zijn niet tot nauwelijks 
terug te zien in de macro onderzoeksgegevens (Houtman et al., 2010). Het benut-
ten van competenties nam in Nederland toe van 2000 tot 2005 en daarna weer 
af in 2010. Ook deze terugval wordt geweten aan de crisis. De indicator ‘plezier 
in het werk’ toont vrijwel constante onderzoeksresultaten over werktevredenheid 
tussen 2000 en 2010. De werkdruk is in Nederland erg hoog, maar de effecten 
ervan op gezondheid en welzijn lijken gecompenseerd te worden door een grote 
autonomie in het werk. De fysieke belasting is in 2009 nog volop aanwezig, alhoe-
wel de afgelopen tien jaar een lichte daling is te zien. Naar de ontwikkeling van het 
werken in teams is in Nederland weinig systematisch onderzoek gedaan.

2.4. Perspectieven
Sociale innovatie is in Nederland niet meer weg te denken. Er is veel in beweging.
Sociale partners benadrukten het belang van sociale innovatie in het manifest 
‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen’ van januari 2011 (AWVN et al., 2011). Het 
kabinet geeft in zijn bedrijvenbeleid het belang van sociale innovatie aan voor het 
innovatievermogen van de topsectoren (Kabinet, 2011, p. 18).
De SER adviseerde de Minister van OCW positief over “het slimmer organiseren 
van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening” (SER, 2011). De Kamer van Koop-
handel Nederland heeft sociale innovatie opgenomen in de Nationale Agenda 
2012. Veel bedrijven zijn met implementatie bezig. Adviesbureaus maken van 
sociale innovatie hun handelsmerk. In het najaar van 2011 verscheen bij het Minis-
terie van BZK het plan ‘Verhogen arbeidsproductiviteit en meer ruimte voor de 
professional’ alsook de door het NCSI ontwikkelde ‘Actieplaat slimmer werken in 
het openbaar bestuur’, waarmee organisatieonderdelen aan de slag kunnen gaan. 
Brancheorganisatie ActiZ (verpleging, verzorging, thuiszorg) start in het kader 
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van haar sociale innovatiebeleid radicale experimenten waarin medewerkers de 
ruimte krijgen om de organisatie van hun eigen werk opnieuw uit te vinden.
Ook buiten Nederland staat sociale innovatie op de kaart, meestal onder de noemer 
‘workplace innovation’ of ‘social innovation in the workplace’. Er zijn nationale 
programma’s in België, Finland, Ierland en Duitsland. In het Verenigd Konink-
rijk bestaat een vergelijkbare beweging als in Nederland. Het nieuwe beleid van 
de Europese Unie schenkt er ook aandacht aan, mede door een advies van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité (een soort Europese SER), dat als titel 
heeft ‘Innovatieve arbeidsplaatsen als grondslag voor productief en  kwalitatief 
hoogstaand werk’ (EESC, 2011).

Het zal duidelijk zijn dat de maatschappelijke ontwikkelingen, die sociale innova-
tie urgent maakten, nog steeds van invloed zijn en dat tien jaar sociale innovatie 
te kort is om voldoende oplossingen te genereren. De genoemde ontwikkelingen 
zijn alleen maar dwingender geworden door de financiële en economische crisis. 
Een mooie erkenning van de noodzaak voor sociale innovatie is de reactie van 
de AWVN op de crisis in 2009. Er werd een seminar georganiseerd met als titel 
‘Sociale innovatie, juist nu!’ Toch is dat niet vanzelfsprekend. Door de recessie 
loopt de werkloosheid op en vallen organisaties die sociale innovatie nog niet goed 
hadden verankerd weer makkelijk terug in klassieke hiërarchische verhoudingen, 
een strikte arbeidsverdeling en het verhogen van de targets zonder aandacht voor 
slimmer werken. Waar leiders worden opgevolgd door anderen die minder gevoel 
voor sociale innovatie hebben, is dat ‘gevaar’ nog groter. Beginners laten zich door 
de recessie eerder afschrikken. Duurt het niet te lang voor het resultaten oplevert? 
Eerst nu het hoofd boven water zien te houden. Niet van alles tegelijk overhoop 
halen. Bovendien weten veel organisaties niet hoe ze zo’n proces moeten aan-
pakken en vinden leidinggevenden het vaak eng om medewerkers meer invloed 
te geven.
Er is dus veel ruimte voor ondernemingsraden om initiatieven te nemen. Het is 
niet nieuw dat werknemersvertegenwoordigers – mede op basis van eigen onder-
zoek – initiatieven nemen en zich bemoeien met het organisatiebeleid. Dat heeft 
zelfs een lange traditie (Buitelaar en Vreeman, 1985). Maar omstandigheden, 
organisaties en mensen zijn nu natuurlijk anders dan in vroegere tijden en sociale 
innovatie lijkt een nieuwe impuls te kunnen geven.
Hoe ziet werknemersparticipatie eruit? Welke vormen van participatie en welke 
scenario’s kunnen worden onderscheiden (3.1) en welke dilemma’s kunnen zich 
daarbij voordoen (3.2)?

3. Hoe zijn werknemers betrokken bij sociale innovatie?
3.1. Vormen van participatie
Aan het begin van dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen directe en 
indirecte participatie.
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Directe participatie betreft overleg tijdens het werk en periodiek werkoverleg. 
Overleg tijdens het werk gaat vooral over het zo goed mogelijk uitvoeren van de 
taken of opdrachten. Dat veronderstelt dat die taken niet volledig beschreven 
zijn, maar dat er een zekere autonomie is wat betreft werkwijze, werkvolgorde 
en  werktempo (interne regelmogelijkheden) en dat mensen zo nodig makkelijk 
de hulp van collega’s of chef kunnen inroepen als er storingen of problemen zijn 
(externe regelmogelijkheden). Niet alleen verbetert daardoor de uitvoering van 
het werk en kunnen mensen hun vakmanschap ontwikkelen, maar ook nemen 
daardoor de risico’s van werkgebonden stress af. Zoals de organisatiekundige 
De Sitter lang geleden al zei: “Mensen worden niet overspannen van storingen 
of problemen op hun werk, maar van de onmogelijkheid om die op te lossen” 
(De  Sitter, 1981).
Werkoverleg is ook een vorm van externe regelmogelijkheden. Daarin zal worden 
besproken hoe taken beter uitgevoerd kunnen worden en kan ook aan de orde 
komen of er een betere verdeling en invulling van taken mogelijk is. Een ander 
onderwerp in het werkoverleg is of de geplande resultaten, de ‘targets’ realistisch 
zijn. Bij interne regelmogelijkheden ligt de nadruk op het beter uitvoeren van 
taken en opdrachten (“Doen we de dingen goed?”) en bij externe regelmogelijk-
heden meer op de vraag of de juiste taken zijn ontworpen en de juiste opdrachten 
zijn geformuleerd (“Doen we de goede dingen?”).
Het verruimen van de regelmogelijkheden in taken en werkorganisatie draagt dus 
tegelijkertijd bij aan een hogere productiviteit, ontwikkeling van vakmanschap, 
een beter lerende organisatie en vermindering van de stressrisico’s (Pot, 1991). 
Wij zijn geneigd het ontwerp van de werkorganisatie als de harde kern van  sociale 
innovatie te beschouwen. Uiteraard horen daar een aangepast personeelsbeleid 
bij (competentieontwikkeling, maatwerk in arbeidsvoorwaarden, enz.) alsook 
arbeidsrelaties (medewerker – chef) die minder op hiërarchie en meer op samen-
werking zijn gericht.

Aangepaste vormen van indirecte participatie horen daar eveneens bij, dat wil zeg-
gen arbeidsverhoudingen (ondernemingsraad – vakorganisaties – bestuurder), 
die minder op belangenstrijd en meer op cocreatie zijn gericht. Dan nog zijn er 
verschillende scenario’s denkbaar.
Van der Meer en Smit (2010) constateren twee trends. De eerste is dat besluit-
vorming in organisaties steeds verder weg van de werkvloer komt te liggen (bij 
aandeelhouders, buitenlandse moederbedrijven) en tegelijkertijd bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van die besluiten steeds lager in de 
organisatie worden gelegd. De ondernemingsraad heeft dan minder grip op die 
besluitvorming maar kan zich meer bemoeien met de interne organisatie.
De tweede trend is het dalend aantal leden van de vakbeweging in combinatie 
met de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming. Die arbeidsvoorwaar-
denvorming komt dan gewild of ongewild op het bordje van de ondernemings-
raad. Niet alles kan tegelijk. Gaat de ondernemingsraad zich sterker richten op de 
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 strategische besluitvorming of juist de kansen pakken om de interne organisatie 
te verbeteren? Gaat de ondernemingsraad de arbeidsvoorwaardenvorming samen 
met de vakorganisaties doen of alleen? Zo ontstaan vier scenario’s:
a. Strategische medezeggenschap in ketens en netwerken
b. Medezeggenschap in organisatieontwikkeling
c. De ondernemingsraad als de partner van de vakorganisaties
d. De ondernemingsraad als bedrijfsbond

Volgens Van der Meer en Smit is 39% van de ondernemingsraden in een van 
de scenario’s onder te brengen en 15% in combi’s van scenario’s. 47 % van de 
 ondernemingsraden is daarin niet onder te brengen. Het gaat er ook niet om 
dat alle ondernemingsraden in een hokje zouden moeten passen. De scenario’s 
bewijzen hun dienst vooral als basis voor reflectie en discussie over hoe een 
ondernemingsraad op dat moment bezig is en hoe hij in de naaste toekomst bezig 
zou willen zijn.

3.2. Dilemma’s bij werknemersparticipatie
Verantwoordelijkheid hebben en nemen in organisaties is voor een belangrijk 
deel ‘omgaan met dilemma’s’. Dat geldt voor het management (kortetermijnbo-
nussen versus langetermijnconcurrentiekracht; ‘operational excellence’ versus 
innovatie, enz.), maar ook voor werknemers en hun vertegenwoordigers. We 
bespreken een aantal van de dilemma’s die zich bij sociale innovatie kunnen voor-
doen en die onderling samenhangen. Sociale innovatie koerst op het creëren van  
win-win-situaties, maar dat mag ons niet de ogen doen sluiten voor lastige dilem-
ma’s die zich daarbij kunnen aandienen.
• Korte termijn versus lange termijn. De beschikbare middelen worden in de 

vorm van arbeidsvoorwaarden (geld en tijd) ingezet via afspraken die in (col-
lectieve) arbeidscontracten zijn vastgelegd. In een ideale situatie passen de 
spelregels 100% bij de arbeidsorganisatie en past de arbeidsorganisatie 100% 
bij de interne en externe omgeving. Omdat per definitie de interne omgeving 
(in-, door- en uitstroom; technologieveranderingen) en de externe omgeving 
(wetgeving, klanten, toeleveranciers, substituten, enz.) veranderen, zal de 
arbeidsorganisatie regelmatig moeten worden aangepast (uit- en inbesteding, 
specialisatie, differentiatie, staf- en lijnverhouding, centralisatie of juist decen-
tralisatie). Hetzelfde geldt voor de afspraken die in (collectieve) contracten zijn 
vastgelegd. Bovendien is het menselijk gedrag een reden voor aanpassing. 
Immers, de effectiviteit van afspraken en systemen neemt na vier jaar af omdat 
men wenselijk gedrag gaat vertonen om controlemechanismen te omzeilen. 
Sociale innovatie gaat over de noodzakelijke vernieuwing van de arbeidsor-
ganisatie om aangesloten te blijven op de interne en externe omgeving en 
over de spelregels die daarbij horen. Het metadilemma is dat stakeholders op 
de middellange termijn op hoofdlijnen instemmen dat vernieuwing noodza-
kelijk is, maar dat op de korte termijn niemand een verslechtering van zijn 
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 positie of arbeidsvoorwaarden wil accepteren. Veel organisaties hebben met dit 
‘prisoners dilemma’ te maken. Partijen houden vast aan hun eigen maximale 
 resultaat en daarmee komt het gezamenlijke resultaat op het laagste niveau.

• Werknemersbelang versus organisatiebelang. Aandeelhouders hebben steeds 
meer invloed gekregen op de organisatie, maar ze houden nauwelijks rekening 
met het werknemersbelang. De ondernemingsraad wordt geacht beide belan-
gen te dienen, maar dat leidt tot dilemma’s. Slimmer werken is ook efficiënter 
werken en dus hetzelfde werk met minder mensen doen. Indien de hoeveel-
heid werk niet toeneemt – en de beschikbare capaciteit niet wordt ingezet voor 
vernieuwing − kan dat tot verlies van werkgelegenheid in die organisatie leiden. 
Om dat dilemma op te lossen is een goede sociale zekerheid nodig en adequate 
hulp bij het vinden van ander werk. Dat dilemma heeft een lange traditie. Het 
speelde honderd jaar geleden al toen de vakbeweging zich verzette tegen de 
invoering van de wetenschappelijke bedrijfsvoering (Taylorisme). Die beloofde 
beter werk en hogere productiviteit, maar de vakbonden zagen aanvankelijk 
vooral ‘ontscholing’ en ‘uitmergeling’ (Pot, 2011). Een ander dilemma is dat 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd, maar zonder de 
bijbehorende bevoegdheden. Dat leidt tot stress. Een vroegere vakbondsbe-
stuurder, Arie Groenevelt, heeft het in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
eens zo uitgedrukt: ”Geen kilo verantwoordelijkheid voor een ons medezeg-
genschap”. Een ander dilemma is dat meer keuzevrijheid van roosterindeling 
of zelfroosteren kan leiden tot verlies van bestaande toeslagen voor bijzondere 
werktijden. Er kunnen wel andere inconveniënte tijden worden overeengeko-
men: tijden waarop niemand uit zichzelf intekent.

• Flexibiliteit versus zekerheid. Van werknemers mag flexibiliteit worden 
 verwacht (scholing, functieverandering, werktijden, verandering van werkge-
ver) als er een goed sociaal stelsel is. Dat stelsel is echter de laatste jaren minder 
stevig geworden waardoor de omschakeling ‘van baanzekerheid naar werkze-
kerheid’ nog niet geloofwaardig is. Er zijn wel meer scholingsmogelijkheden 
gekomen, ook om je te kwalificeren voor de arbeidsmarkt, dus voor andere 
werkgevers. Maar er wordt weinig gebruik van gemaakt, omdat mensen bang 
zijn dan als eerste in aanmerking te komen voor ontslag. Een ander voorbeeld 
is dat veel ondernemingsraden een grote flexschil interessant vinden om de 
mensen met vast contract te beschermen, terwijl de vakorganisaties de flex-
werkers meer bescherming willen bieden en hun aantal willen terugdringen. 
Er zijn wel nieuwe plannen in de maak om flexwerkers ook recht te geven 
op een ‘transitiebudget’ en hen eerder pensioen te laten opbouwen. Een laat-
ste voorbeeld van dit dilemma is dat soms wordt gekozen voor de zekerheid 
van de bestaande cao, functiestructuur en opleidingen, terwijl die eigenlijk 
moeten worden aangepast aan het nieuwe vakmanschap dat als gevolg van 
innovatie ontstaat: brede vakkennis, snel kunnen reageren en goed kunnen 
samenwerken (Bouwman et al., 2009:20). Ten slotte past in dit dilemma nog 
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de  politiek-filosofische vraag of het uitgangspunt wel juist is dat mensen zich 
voortdurend en snel dienen aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Mensen hebben ook behoefte aan rust en zekerheid. Kunnen die omstandig-
heden en organisaties niet meer aan de behoeften van mensen/medewerkers 
worden aangepast (Sennett, 2000)?

• Collectieve versus individuele belangenbehartiging. Volgens De Korte en Van 
der Roest (2012) zal het accent sterk verschuiven naar individuele belangen-
behartiging: “Traditionele arbeidsverhoudingen zijn gebaseerd op voor allen 
geldende normen en standaarden. Arbeidstijden, arbeidsduur, het dagvenster, 
verlofdagen, regelingen bij het ouder worden, salarissen, de werkplek, scho-
lingsmogelijkheden, pensioenen, enzovoorts, zijn voor alle medewerkers op 
dezelfde wijze geregeld. Wil een werknemer hiervan afwijken, dan kan dat 
vaak niet of slechts na toestemming van de werkgever. Wil een werkgever iets 
anders, dan moet daar vaak extra voor betaald worden. Dit model zal in een 
hoog tempo worden vervangen door een stelsel van persoonlijke, individuele 
afspraken waarin de belangen van de werkgever en de individuele preferenties 
van de werknemer worden gematcht. De i-deal is hier een mooi voorbeeld van. 
Individuele afspraken over werktijden en prestaties, persoonlijke budgetten 
voor loopbaan en scholing, keuzesystemen bij arbeidsvoorwaarden zullen de 
nieuwe norm worden” (p. 112). Soms wordt dat ook wel een  ‘volwassen arbeids-
relatie’ genoemd (Nauta, 2011:49), waarin baas en medewerker meer gelijk-
waardig zijn geworden en die wordt gekenmerkt door wederzijds  vertrouwen 
en respect. Dat is zonder meer een positieve ontwikkeling. Toch mogen we niet 
uit het oog verliezen dat het nog steeds om een relatie van loonafhankelijkheid 
gaat, waarin de macht van medewerker en baas dus structureel ongelijk is. Als 
dat wordt vergeten kan de ‘volwassen arbeidsrelatie’ een onwerkelijk begrip of 
pure ideologie worden die verkeerde verwachtingen wekt en teleurstellingen 
voortbrengt. Individuele i-deals lijken bovendien wat makkelijker voor hoger 
geschoolden dan lager geschoolden. Bij lager geschoold werk (schoonmaak, 
slachterijen, thuiszorg, enz.) zijn de werknemers nog heel erg afhankelijk van 
elementaire collectieve belangenbehartiging (lonen, werktijden, arbeidsom-
standigheden).

• Er zijn winnaars en verliezers. Bij slimmer werken veranderen vaak de beno-
digde capaciteiten en kwalificaties waardoor mensen soms niet meer meeko-
men of sommigen boventallig worden. Dat kan ook gebeuren bij het invoeren 
van autonome teams waarin mensen meer taken moeten kunnen uitvoeren. 
Door een combinatie van technologische en sociale innovatie kan bestaand 
vakmanschap verouderd raken terwijl er nog geen duidelijk beeld is van het 
nieuwe vakmanschap (Korevaar, 2011). Een voorbeeld van een categorie mede-
werkers die het vaak lastig heeft bij slimmer werken is het middenmanage-
ment. Omdat bij slimmer werken vaak verantwoordelijkheid naar de vloer 
wordt gedelegeerd, is er een andere manier van werkcoördinatie nodig, waarbij 



S O C I AL E  I N N O VAT I E  D O O R  W E R K N E M E R S P A R T I C I P AT I E

22

het middenmanagement een meer coachende rol moet gaan vervullen. Maar 
ook medewerkers zullen moeten wennen aan meer verantwoordelijkheid die 
hoort bij meer zeggenschap. Het lijnmanagement zal tevens moeten leren 
om minder op kengetallen voor de korte termijn te koersen. Bij zelfroosteren 
worden bijvoorbeeld planners soms onder druk gezet om efficiencyvoordelen 
op de korte termijn te realiseren waardoor de zeggenschap van medewerkers 
opnieuw wordt beperkt. Dit leidt tot een vraag naar meer ordenende regelge-
ving waardoor de flexibiliteit op de lange termijn weer wordt beperkt. Hierdoor 
nemen uiteindelijk de efficiencyvoordelen voor het bedrijf én de keuzevrijheid 
van de medewerkers af. Een andere categorie verliezers zijn medewerkers die 
op basis van anciënniteit voordelen genieten waardoor de vervelende dien-
sten soms bij de flexkrachten en jongeren terechtkomen. Bij slimmer werken 
 zullen de beschikbare middelen uiteindelijk efficiënter en eerlijker worden 
ingezet zodat de meerderheid van de werknemers er op vooruitgaat, net als de 
onderneming.

• Wettelijke regels, zoals de WOR, kunnen een steun in de rug zijn voor de 
ondernemingsraad (advies- en instemmingsbevoegdheden, informatierech-
ten), maar ook een belemmering om andere zaken aan de orde te stellen dan in 
de WOR zijn geregeld. Het volgen van wettelijke regels leidt bovendien nogal 
eens tot nadruk op procedures in plaats van overleg over het ondernemingsbe-
leid. Daarom experimenteren sommige organisaties zoals MOVARES en GGZ 
Noord- en Midden-Limburg met vormen van medezeggenschap die anders 
zijn dan de WOR (Movares, 2011). Daarom stelt het Platform voor Innova-
tieve Medezeggenschap (PIM: AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, 
NVM) voor om artikel 24 WOR ruimer te interpreteren. Dat artikel gaat over 
het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder over de ‘algemene gang 
van zaken van de onderneming’. Meestal heeft dat overleg het karakter van – 
eenzijdige – informatieverstrekking. Het PIM wil daarvan een dialoog maken 
over strategische vraagstukken. Dat bevordert dat werknemersvertegenwoor-
digers vanaf het begin bij veranderprojecten betrokken zijn en niet hoeven 
af te wachten tot er een kant-en-klaar plan ligt ter advisering. Als een van de 
onderwerpen voor het overleg noemt het PIM: “het intern functioneren van de 
onderneming, de gewenste (sociale) innovatie en participatie van de medewer-
kers” (PIM, 2012).

3.3. Het scenario ‘medezeggenschap in organisatieontwikkeling’
Ondernemingsraden die veel aandacht besteden aan sociale innovatie kiezen min 
of meer voor het scenario ’medezeggenschap in organisatieontwikkeling’. Vaak 
zijn er al aanzetten om medewerkers bij verbeterprojecten te betrekken en/of ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie te leggen. Ook speelt 
de ondernemingsraad in die gevallen vaker een rol bij het nader invullen van cao-
afspraken. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de ondernemingsraad niets doet 
aan de andere scenario’s. Succesvolle sociale innovatie vraagt dat medewerkers en 
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hun vertegenwoordigers vanaf het begin zijn betrokken bij het maken van plan-
nen en het uitvoeren van proefprojecten. Dat is compleet iets anders dan wachten 
op een volledig plan met een adviesaanvraag en daarna betrokkenheid bij de uit-
eindelijke uitvoering. Die vroege betrokkenheid veronderstelt strategisch overleg 
over het ondernemingsbeleid zoals voorgesteld door het PIM. Dit past in het sce-
nario ‘strategische medezeggenschap’. Behalve werknemersvertegenwoordigers 
en sleutelwerknemers uit afdelingen kunnen daarbij leveranciers en klanten zijn 
vertegenwoordigd. “Waar willen we met deze organisatie naartoe? Welke stip zit-
ten we op de horizon?” De kunst is om een vrije gedachtewisseling te organiseren 
waarbij niet direct wordt onderhandeld en waarbij de deelnemers niet verstrikt 
raken in allerlei uitvoeringskwesties. De werknemersvertegenwoordigers kunnen 
hun mandaat in de besprekingen versterken door vooraf met de achterban deze 
vragen te bespreken en daarbij ook professionals van de vertegenwoordigde vak-
organisaties te betrekken. Wanneer er zo’n gemeenschappelijke visie ligt geeft die 
richting aan de projecten die vervolgens moeten worden uitgewerkt. Nog belang-
rijker is misschien dat de visie een rol kan spelen wanneer zich verstoringen in 
de uitvoering voordoen. Die zijn er namelijk altijd. Een veelvoorkomende reactie 
van alle betrokken geledingen is dan om terug te vallen op oude structuren (WOR, 
formele cao-onderhandelingen) en belangentegenstellingen. Om dat te voorko-
men helpt het om verstoringen te accepteren en gezamenlijk terug te gaan naar 
de uitgangspunten. Dan kunnen alternatieve oplossingen binnen die uitgangs-
punten worden ontwikkeld. Je zou ook kunnen nadenken over een systeem om 
overtredingen van de afspraken vast te stellen en te bestraffen.
Bij het uitwerken van projecten sociale innovatie binnen de gezamenlijke visie is het 
gewenst om alle belanghebbenden (‘stakeholders’) erbij te betrekken. Onderonsjes 
tussen ondernemingsraad en HR bijvoorbeeld kunnen geweldige plannen opleve-
ren die echter in schoonheid sterven bij gebrek aan steun van het lijnmanagement 
en/of de medewerkers. Een fantastisch plan op een locatie kan het soms niet halen 
omdat de concernleiding of de centrale ondernemingsraad het niet steunt. Een 
plan waarbij weinig ‘stakeholders’ zijn betrokken is extra kwetsbaar als een van de 
sleutelpersonen vertrekt en wordt vervangen door iemand die weinig tot niets met 
het gemaakte plan heeft. Bij zo’n brede of stakeholdersbenadering staat het prin-
cipe van co-creatie voorop. Ook daarbij kunnen zich weer enkele van de benoemde 
dilemma’s voordoen. De rol van medewerkers is immers verschillend in de fasen 
van meedenken, mee-uitwerken en meebesluiten. Uiteindelijk beslist de leiding 
van de organisatie. Werknemers mogen erop vertrouwen dat daarbij hun inbreng 
een grote rol speelt. Zonder wederzijds vertrouwen en respect kunnen processen 
van sociale innovatie niet slagen. Het respect moet zo ver gaan dat men rekening 
houdt met de risico’s die de andere partij loopt. Dat wordt wel ‘wederkerig risico-
management’ of ‘wederkerig perspectiefmanagement’ genoemd.
In de fasen van meedenken en mee-uitwerken kunnen allerlei consequen-
ties aan de orde komen (werktijden, beloningen, toeslagen, functieveranderin-
gen, opleidingen, enz.) die in de cao zijn geregeld of die vallen onder advies- en 
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 instemmingsbevoegdheden in de WOR. Die formele rollen van ondernemings-
raad en vakorganisatie moeten goed worden onderscheiden van het meedenken en 
mee-uitwerken, maar ze moeten bij voorkeur tegelijkertijd en naast elkaar worden 
gespeeld. Dat is anders dan het traditionele wachten op de definitieve plannen en 
dan onderhandelen over de consequenties en ook anders dan vooraf randvoor-
waarden formuleren (bijvoorbeeld: ‘geen gedwongen ontslagen’) en dan wachten 
op het plan. Indien ondernemingsraad en vakorganisaties meer tijd steken in het 
voortraject en de leiding van de organisatie die inbreng benut, zal het ‘afregelen’ 
van de consequenties veel minder tijd kosten en zal de uitvoering soepeler verlo-
pen. De ondernemingsraad is dan niet een verlengstuk van de vakbeweging, maar 
de vakorganisaties ondersteunen de ondernemingsraad. In de termen van een van 
de onderscheiden scenario’s: ondernemingsraad en vakbonden zijn partners.
Dat scenario is te prefereren boven dat van de ‘ondernemingsraad als bedrijfs-
bond’. Weliswaar kan dat scenario werken, maar alleen in organisaties met veel 
hooggeschoold personeel dat ook in de ondernemingsraad is vertegenwoordigd. 
Zelfs dan zijn er nog nadelen aan het scenario: or-leden zijn kwetsbaarder dan 
onafhankelijke vakbondsbestuurders, vakbonden hebben meer onderhandelings-
ervaring en vertegenwoordigen een breder werknemersbelang en maatschappe-
lijk belang dan alleen de medewerkers van een specifieke onderneming.
Organisaties waar eenvoudig werk overheerst komen vaak niet eens toe aan het 
overwegen van sociale innovatie, mede omdat ze denken dat het iets voor hoger 
opgeleiden is. Maar autonomie, werkoverleg en leren op het werk is op elk niveau 
mogelijk en wenselijk.

Waar liggen kansen voor sociale innovatie die voor werknemers echt wat voorstel-
len? In 2008 stelde Sprenger zich die vraag in Thema 5 over ‘Sociale Innovatie’ 
waar deze publicatie een vervolg op is. Hoewel uit dit artikel en het hele boek 
moge blijken dat er sindsdien vooruitgang is geboekt, is zijn antwoord nog steeds 
van belang en de beste samenvatting:
“Sociale innovatie die werknemers echte kansen biedt betreft bedrijfsveranderin-
gen die:
• integraal innovatief zijn: leiden tot vernieuwing van de arbeidsorganisatie als 

geheel, van product of dienstverlening, van de verhouding met de klanten;
• productief uitwerken: per fte meer of betere output leveren;
•  (ook) kwaliteit-van-de-arbeid gericht zijn: ertoe leidend dat inhoud en kwaliteit 

van verreweg de meeste functies verbeteren;
• employabilitygericht zijn: werknemers in staat stellen zichzelf ook te ontwik-

kelen en te innoveren;
• procesgericht zijn: niet gericht op één simpel te behalen doelstelling, maar op 

een proces waarvan de uitkomst niet voorspelbaar is omdat alle betrokkenen er 
samen aan werken;

• door management en werknemers gezamenlijk ontwikkeld worden, soms 
samenwerkend;
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• (‘dansend’ op basis van vertrouwen), soms ook vanuit tegengestelde posities of 
opvattingen (‘boksend’ op basis van kracht en positie);

• mede gericht zijn op ‘leren door (zelf) organiseren’;
• gedragen worden door relatief grote groepen werknemers (niet alleen een 

 aantal bevlogenen of een commissie van de ondernemingsraad als trekkers);
• ook op langere termijn innovatieve opbrengsten hebben (duurzame verande-

rings- en vernieuwingstrajecten).

Dient ook de cao een rol te spelen in ‘echte sociale vernieuwing’? Zeker, dat kan 
heel goed. Maar er is geen sociale innovatie als het bij een cao-afspraak blijft. 
Het perspectief is een proces van langere adem, dat hooguit door de cao wordt 
 ‘afgedekt’ en ‘gestimuleerd’“ (Sprenger, 2008:120-121).
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